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I. BEVEZETŐ 

 
 

I/1. A TÉMAVÁLASZTÁS ÉS A KRONOLÓGIAI KERETEK 
 
Az 1922 és 1935 közötti intervallum Magyarország és a Szovjetunió politikai és gazdasági 
kapcsolatainak történetében egy tartalmas, és fordulatokban bővelkedő tizenhárom éves 
időszakot ölel fel. Az általunk kiválasztott kronológiai keretek kezdete és vége egy-egy olyan 
nemzetközi politikai eseményhez köthető, amely a magyar–szovjet bilaterális kapcsolatok 
további alakulására is befolyást gyakorolt. Disszertációnk kiindulópontjául az 1922. április 
10. és május 19. között ülésező genovai konferenciát választottuk, míg végpontjául az 1935. 
május 16-án megkötött csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezményt jelöltük 
meg. A genovai konferencia, valamint Csehszlovákia és a Szovjetunió megállapodása a két 
világháború közötti magyar–szovjet államközi kapcsolatok történetében jól kivehető, – akár 
szimbolikusnak is tekinthető – korszakhatárokat jelölő dátumok. Először ugyanis éppen a 
nagy európai multilaterális gazdasági konferencián vetődik fel – a szovjet diplomácia 
kezdeményezésére – a politikai kapcsolatok normalizálása a két állam között, míg a második 
eseménnyel egy olyan nemzetközi okmány született meg, amely nyilvánvalóvá tette a magyar 
és szovjet érdekek antagonizmusát az európai status quo kérdésében, és fokozatos 
eltávolodást indukált a két ország viszonyában, sőt, végül teljesen külön utakra terelte azok 
külpolitikáját.  

Természetesen nem állítjuk azt, hogy nem lenne indokolt a Magyarország és a 
Szovjetunió külkapcsolatainak áttekintése az egész ellenforradalmi korszakban, tehát akár 
már 1919. november 16-tól kezdődően, akár 1941. június 23-ig bezárólag. A két teljesen 
eltérő államfelfogást megjelenítő és teljesen eltérő belső berendezkedésű rendszert képviselő 
kormányzati hatalom, a magát éppen az 1918. évi őszirózsás forradalommal és az 1919. évi 
magyarországi Tanácsköztársasággal szemben identifikáló magyar ellenforradalmi rendszer 
és a szovjet bolsevik rezsim közötti kapcsolatok ugyanis valóban nem 1922-ben kezdődtek, és 
nem 1935-ben értek véget.  

Ismeretes, hogy a két kormány 1920. május 21-én Koppenhágában egyezményt kötött 
egymással a magyar földön fogva tartott orosz, és az egykori cári Oroszország fennhatósága 
alá tartozó területeken rekedt magyar hadifoglyok kicseréléséről, amit kiegészített az 1921. 
július 28-i rigai egyezmény. Ez a kérdéskör annyira szerteágazó, hogy beható vizsgálata 
túlságosan messzire vezetne a magyar–szovjet államközi kapcsolatok történetétől, hiszen 
olyan problémákat vet fel, mint például a hadifoglyok jogi helyzete az első világháború után 
Szovjet-Oroszországban és Magyarországon, a közvetítő államok és nemzetközi szervezetek 
(Dánia, Észtország, Lettország, Németország, Nemzetközi Vörös Kereszt, Nansen-misszió) 
szerepe, vagy a hadifogoly-kérdés és a magyarországi kommunisták kicserélése közötti 
összefüggések. Nem véletlen, hogy hazai szakirodalomban is csak olyan tanulmányokra, 
tanulmánysorozatokra, vagy éppen monográfiafejezetekre bukkanhatunk, amelyek csak a 
téma egyes részterületeinek vagy egyes vetületeinek a bemutatására vállalkoztak.1 A 
                                                 
1 Ld. HUNYADI Károly: Az 1920. májusi szovjet–magyar hadifogoly kicserélési egyezmény. Hadtörténelmi 
Közlemények, XIX. évf. (1972). 3. sz. 547–556.; UŐ: A szovjet kormány akciója a magyar politikai elítéltek 
megmentésére. Az 1921. évi szovjet–magyar hadifogoly-egyezmény. Hadtörténelmi Közlemények, XXII. évf. 
(1975). 4. sz. 721-759.; UŐ: A szovjet kormány harca az 1921. évi rigai szovjet–magyar hadifogoly-egyezmény 
végrehajtásáért. Hadtörténelmi Közlemények, XXIII. évf. (1976). 2. sz. 290–310. Az orosz nyelvű 
szakirodalomban ld. PUSKAS, Andrej Ivanovics: Vnyesnyjaja politika Vengrii. Nojabr 1918–aprel 1927 g. 
Moszkva, 1981. (PUSKAS, 1981.) 230–239. A magyar–szovjet hadifogoly-csere legújabb szakirodalmára ld. 
BONHARDT Attila: A magyar hadifoglyok hazaszállítás az I. világháború után. Magyar hadifogoly-fogadó 
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kérdéskör orosz forrásainak feltárását nehezíti, hogy az első világháború után Szovjet–
Oroszországban nem hoztak létre olyan állami intézményt, ami az egész országban 
szétszórtan elhelyezkedő hadifogolytáborok egységes igazgatását, és a magyar hadifoglyok 
tömegeinek felügyeletét látta volna el.2 Az 1920–1921. évi magyar–szovjet hadifogolycsere-
egyezmények teljes előtörténetének, és lebonyolításuk hátterének elemzése tehát jócskán 
túlfeszítené a magyar–szovjet politikai és gazdasági kapcsolatokra összpontosító 
disszertációnk kereteit. Véleményünk szerint a téma teljes körű, és megbízható 
rekonstruálására csak egy önálló, nagy ívű monografikus feldolgozás teremthetné meg a 
megfelelő kereteket és feltételeket.  

Az 1935. május 16-i csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezményt 
követően a magyar–szovjet viszony megrekedt a „normalizált kapcsolattartás” szintjén, és 
1939 elejéig semmilyen érdemi elmozdulás nem történt sem a politikai, sem a kereskedelmi 
kapcsolatok terén. Döntő változás csak 1939 legelején következett be, amikor február 2-án 
Moszkva Magyarország csatlakozásának hírére az Antikomintern Paktumhoz, azt javasolta 
Budapestnek, hogy kölcsönösen zárják be a két állam fővárosában lévő külképviseleteiket. A 
diplomáciai viszony rendezésének szükségességéről – feltehetőleg német nyomásra – nem 
sokkal később, már 1939 nyarának végén megállapodott a két kormány, és az új magyar követ 
október 25-én, az új szovjet követ december 7-én átadhatta megbízólevelét. A két ország 
közötti kapcsolatok ekkor kerültek igazán „felszálló ágba”. Jelentős mértékben kibővítették a 
külképviseleteiket, és 1940. szeptember 3-án aláírták az 1924 óta napirenden lévő 
kereskedelmi szerződést. Az 1939. február 2. és 1941. június 23. közötti szűk két és fél év 
történései elvben tehát ugyancsak jó kiindulási alapul szolgálhatnának ezt az időszakot 
felölelő önálló feldolgozás megírásához, figyelembe véve azt is, hogy a magyar külpolitika 
éppen ekkor érte el a leglátványosabb revíziós sikereit. Ennek az időszaknak a forráskutatási 
problémái ugyanakkor megnehezítik, hogy átfogó és minél jobban dokumentált képet 
nyerjünk az 1939–1941 közötti szövevényes nemzetközi folyamatok által befolyásolt 
magyar–szovjet kapcsolatok jellegéről. 1935–1936 fordulójától kezdődően mind a magyar, 
mind az orosz (egykori szovjet) forrásbázis töredezett, és olyan irat-együtteseket foglal 
magába, amelyek forrásértéke meglehetősen egyenetlen. 

Megítélésünk szerint az 1922-től 1935-ig tartó időszakra vonatkozó iratanyag mind 
magyar, mind orosz részről sokkal kompaktabb, ezért jóval részletesebben és árnyaltabban 
kihámozható belőlük az események menete és logikája. Ezzel magyarázható, hogy noha a két 
állam csak ennek az időszaknak a végén, 1934. február 4-én vette fel egymással a diplomáciai 
kapcsolatait, olyan problémák vizsgálatára és értékelésére is vállalkozhattunk, amelyek addig 
az időpontig meghatározták a viszonyukat. Az 1922–1935 közötti időszak elemzése emellett 
alkalmas arra, hogy a magyar külpolitikának a Szovjetunióhoz fűződő viszonyával 
kapcsolatban levonjunk néhány általános érvényű, az egész ellenforradalmi rendszer 
időszakára kivetíthető konzekvenciát.  

A fentebbi rövid vázlat alapján is világosan látszik, hogy a magyar–szovjet kétoldalú 
kapcsolatok története 1920–1941 között, néhány hosszabb-rövidebb alkorszakra bontható. 

                                                                                                                                                         
bizottságok Lengyelországban és Litvániában 1918 december-1921 augusztus. Hadtörténelmi Közlemények, 
CVII. évf. (1994). 2. sz. 29–73.; UŐ: A magyar hadifoglyok hazatelepítése az I. világháború után. A 
magyarországi leszerelő táborok 1919–1923. Hadtörténelmi Közlemények, CVII. évf. (1994). 3. sz. 19-55.; UŐ: 
A magyar hadifoglyok hazaszállítása az első világháború után. A magyar hadifoglyok szervezett hazatelepítése 
Szovjet–Oroszországból 1920–1922. Hadtörténelmi Közlemények, CVII. évf. (1994). 4. sz. 3–49.; PETRÁK 
Katalin: Magyarok a Szovjetunióban 1922-1945. Budapest, 2000. (PETRÁK, 2000.) 21-57.; EGEY Emese: Első 
világháborús magyar hadifoglyok hazahozatala a Szovjetunióból észt-finn-lett-német közreműködéssel. Múltunk, 
XLIX. évf. (2004) 2. sz. 220–242.  
2 A második világháború idején felállított Hadifogolytáborok Állami Igazgatóságának iratanyaga viszonylag 
intakt állapotban fennmaradt. Erre ld. Vengerszkie voennoplennie v SZSZSZR. Dokumenti 1941–1953 godov. 
Red. VARGA Éva Mária, SERES Attila, VORONCOV, V. L. Moszkva, 2005. 
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Noha ezek között léteznek összefüggések, összekötő pontok és átmenetek, időbeli határaik is 
viszonylag könnyen kitapinthatók, hiszen azokat főként a külső hatások, a nemzetközi 
konstelláció változásai, vagy éppen a magyar és a szovjet külpolitika belső átalakulásai jelölik 
ki. Ugyanez elmondható az 1922–1935 közötti időszakról is, ami önmagában véve is még 
tovább korszakolható. Az első ilyen rövidebb szakasz 1922-től kezdődik, amikor a már 
említett genovai konferencia ideje alatt az első számú magyar és szovjet külügyi vezető 
először találkozik egymással, és 1924–1925 fordulójáig tart, amikor a magyar külügyi 
irányítás először kísérli meg, hogy a szovjet államot elismerje a világpolitika legitim 
tényezőjének. A következő szakasz 1925-től kezdődik, attól az időponttól, amikor a két fél 
„elejtettnek” minősíti a diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdését, s 1933–1934 
fordulóján ér véget, amikor az 1933 késő ősze óta tartó közeledési folyamat betetőzéseként 
Magyarország elismeri a Szovjetuniót. Végül a harmadik, utolsó szakasz a diplomáciai 
kapcsolatok felvételétől a már szintén említett csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási 
egyezmény megszületéséig terjed. A diplomáciai kapcsolatok ténye miatt ez a rövid, másfél 
évnyi periódus elvben új tartalommal tölthette fel a két ország viszonyát. 

Jelen munka célja tehát annak feltárása, hogy milyen kapcsolódási pontok és 
töréspontok lelhetők fel a Magyarország és a Szovjetunió közötti viszonyban a diplomáciai 
kapcsolatokat megelőző időszakban, illetve milyen politikai és gazdasági tartalommal 
telítődik Budapest és Moszkva viszonya a diplomáciai kapcsolatok felvételét követően. A 
tágabban értelmezett politikai és gazdasági kapcsolatrendszer vizsgálatakor nem elégszünk 
meg kizárólag az államközi diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok bemutatásával, így az 
1922. évi genovai és berlini, az 1924. évi berlini, az 1934. évi római tárgyalások, vagy a 
kereskedelmi egyezmény megkötésére irányuló előkészületek leírásával, a közvetítő államok 
(Törökország, Németország, Olaszország) szerepének értékelésével. Igyekszünk ezeknek a 
„gócpontoknak” a kísérőjelenségeit is érzékeltetni, így például a magyar–szovjet diplomáciai 
kapcsolatfelvétel magyarországi fogadtatását, a követségi épületek felállításának, és a 
követségek személyi apparátusának problémáját. Ugyancsak lényeges szempontnak 
tekintettük, hogy a Rákosi Mátyás két perét övező eseményekről is minél megbízhatóbb képet 
nyújtsunk, hiszen a meglehetősen szövevényes ügy komoly kapcsolattörténeti dimenziót nyert 
azzal, hogy Rákosi magyar ügyvédeinek ösztönzésére felmerült Moszkva diplomáciai 
közbelépésének lehetősége is. Disszertációnk egyes fejezetei is ezt a kronológiai tagolódást és 
tematikai logikát követik. Úgy véljük, hogy a magyar–szovjet viszony történetének minél 
átfogóbb és részletesebb feltárása, és a kutatási eredmények minél szélesebb szakmai körben 
való megismertetése fontos adalékul szolgálhat a két világháború közötti magyar 
külpolitikáról folyó szakmai diskurzus álláspontjainak erősítéséhez, gyengítéséhez vagy 
éppen árnyalásához.  
 

I/2. A TÉMA FORRÁSKUTATÁSÁNAK PROBLÉMÁI 
 
A magyar–szovjet kapcsolatok történetének feltárása során az orosz levéltári források 
bevonása önmagában nemcsak azért tekinthető elsődleges fontosságú feladatnak, mert eddig 
egyáltalán nem, vagy csak elvétve kerültek a tudományos forgalomba ilyen források, hanem 
azért is, mert ha párhuzamba állítjuk őket a magyar levéltári anyaggal, elkerülhető annak 
veszélye, hogy túlságosan egyoldalú képet fessünk az események menetéről. Jelen munkában 
ezért arra törekedtünk, hogy ahol csak lehetett, a Budapest és Moszkva közötti érintkezésre, a 
hivatalos tárgyalásokra, vagy bizalmas megbeszélésekre utaló orosz forrásokat összevessük a 
releváns magyar iratokkal, annak érdekében, hogy az esetlegesen eltérő álláspontok vagy 
megközelítési módok közvetlenül értékelhetők legyenek. 

A rendszerváltás előtt és az 1990-es évek első felében megjelent diplomáciatörténeti 
szakmunkák szerzői a korlátozott kutatási lehetőségek miatt nem férhettek hozzá a szovjet 
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(majd orosz) levéltári forrásokhoz. Az 1990-es évek közepétől az oroszországi levéltárakban 
szabadabbá vált a kutatás, jó néhány addig titkosított, vagy a tudományos érdeklődés elől 
rejtve maradt irat-együttes vált feldolgozhatóvá. Noha a nyugat-európai levéltárakkal 
összehasonlítva még mindig sokkal kedvezőtlenebbek a kutatási lehetőségek az oroszországi 
levéltárakban, a korábbi állapotokhoz képest mégis történt némi előrelépés. Az Orosz 
Föderáció Levéltári Szolgálatának hivatali és szakmai felügyelete alá tartozó levéltárakban, 
így például az Orosz Föderáció Állami Levéltárában (GARF), az Orosz Állami Gazdasági 
Levéltárban (RGAE), a Marx–Engels–Lenin Intézet Archívumának jogutódjaként működő 
Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti Levéltárban (RGASZPI), vagy az Orosz 
Állami Katonai Levéltárban (RGVA) kedvezőek a kutatási feltételek, néhány kivételtől 
eltekintve az iratanyagukhoz korlátlan hozzáférést biztosítanak. Nem mondható el ez 
ugyanakkor az egyes minisztériumok által felügyelt szaklevéltárakról, így a külügyi tárca alá 
tartozó Orosz Föderáció Külpolitikai Levéltáráról (AVP RF), a honvédelmi tárca alá tartozó 
Orosz Föderáció Védelmi Minisztériumának Központi Levéltáráról (CAMO RF), vagy 
közvetlenül az elnöki adminisztráció hatáskörébe vont Orosz Föderáció Elnöki Levéltáráról 
(APRF).3 

A magyar–szovjet államközi kapcsolatok kutatásának súlypontja az Orosz Föderáció 
Külpolitikai Levéltárára esik, mivel a Szovjetunió külkapcsolatait érintő döntési mechanizmus 
legfontosabb szegmense 1920–1945 között a Külügyi Népbiztosság (1946-tól 
Külügyminisztérium) volt. Ennek levéltári fondjaiban találhatók meg a magyar–szovjet 
kétoldalú kapcsolatokban meghatározó követi, nagyköveti jelentések, a Külügyi Népbiztosság 
kollektív döntés-előkészítő szervének, a Tanácstestületnek (oroszul Kollegija NKID) a 
felterjesztései a döntéshozó pártszervekhez, a magas beosztású külügyi tisztviselők 
(népbiztosok, népbiztos-helyettesek, osztályvezetők, stb.) levelei és táviratai, valamint a belső 
használatra készített feljegyzések és szakértői elemzések. Sajnos a levéltár kutatási 
szabályzata, amely rögzíti az iratanyaghoz való hozzáférés feltételeit, nem idomul az 
iratanyag iránt megnyilvánuló széleskörű nemzetközi szakmai érdeklődéshez és a kutatói 
igényekhez. A legfőbb akadály, hogy a kutatók nem tekinthetnek bele a munkájukhoz 
nélkülözhetetlen, az iratok feltárásában alapvető útmutatásokat nyújtó levéltári segédletekbe. 
Az iratokat a levéltár munkatársai válogatják ki, s a válogatás szempontjait – mivel az 
iratanyag belső elrendezését ismerik, de általában nem szakértői az adott témakörnek vagy 
korszaknak – önkényes módon határozzák meg. Emiatt van az, hogy nem mindig az érdemi 
információt tartalmazó akták kerülnek a kutató asztalára. Így a történelmi események minél 
megbízhatóbb rekonstruálásában szerepet játszó fontos okmányok, vagy csak apróbb 
mozzanatnak tűnő, de a teljes képet árnyaló adatok kerülhetnek ki a kutató látóköréből. A 
levéltári segédletek hiányában még a levéltár őrzésében lévő kompakt iratmennyiség 
terjedelme sem becsülhető fel. 

Az orosz külügyi levéltárban a 04. számú (Georgij Csicserin külügyi népbiztos 
titkársága), a 05. számú (Makszim Litvinov külügyi népbiztos-helyettes, majd külügyi 
népbiztos titkársága), a 010. számú (Nyikolaj Kresztyinszkij külügyi népbiztos-helyettes 
titkársága), és a 077. számú (Magyar referatúra) fondok egyes ügyiratainak megtekintését 
biztosították számomra. Persze nem kizárt, hogy egyéb irat-együttesekben is találhatók 
releváns források. Többszöri kutatásaink során elsősorban olyan iratokhoz férhettünk hozzá, 
amelyek a magyar–szovjet kapcsolatok 1922–1935 közötti időszakára tartalmaznak adatokat. 
Ebbe a körbe sorolhatók a magyar érdekeltségek képviselői, a berlini és a bécsi magyar 
követségek diplomatái, illetve szovjet diplomaták közötti megbeszéléseken elhangzottakról 
készült feljegyzéseket 1922–1924 folyamán, az 1924. évi berlini tárgyalások szovjet anyaga, a 
magyar ratifikáció körüli problémákra vonatkozó dokumentumok 1924–1925-ből, a két 
                                                 
3 Az oroszországi levéltárak helyzetére ld. VARGA Éva Mária: Hungarica-kutatás az oroszországi levéltárakban. 
Levéltári Szemle, LIII. évf. (2003). 4. sz. 3-18.  
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ország diplomatái közti találkozásokról készített emlékeztetők 1925–1933 között, illetve az 
1934. évi római tárgyalásokra vonatkozó szovjet dokumentáció. Elsősorban Kresztyinszkij 
titkárságának irattárában és a magyar referens anyagai között maradtak fenn a budapesti 
szovjet külképviseletek bővítésére és működésére, a kereskedelmi kapcsolatokra és a Rákosi-
ügyre vonatkozó dossziék 1934–1935-ből.  

Sajnos nem bukkantunk olyan dokumentumra vagy adatra, amely az 1922. évi titkos 
genovai és berlini tárgyalásokon elhangzottak szovjet verzióját rögzítette volna. Mint 
említettük, ugyanígy hiányosak az ismereteink az 1935 utáni történésekkel kapcsolatban. 
Noha a kereskedelmi keretegyezmény és a fizetési megállapodás 1935–1936. évi tárgyalásait 
érintő ügyiratok egy részébe betekintést nyerhettünk, teljességgel ismeretlenek maradtak 
előttünk az 1936 eleje és 1939 eleje között elküldött szovjet követjelentések, a Külügyi 
Népbiztosság direktívái, illetve a diplomáciai háttérmunkából, az információgyűjtésből 
legnagyobb részt kivevő szovjet követségi első titkár és másodtitkár feljegyzései. Noha az 
1939. évi konfliktus szovjet anyagának nagy részét már közreadtuk egy korábbi 
publikációnkban,4 ez sem lehetett maradéktalan. A szovjet levéltári forrásokhoz hivatalos 
úton hozzájutó Péter János egykori külügyminiszter 1979-ben megjelent monográfiájából 
tudjuk ugyanis,5 hogy a magyar és szovjet megbízottak 1939. évi párizsi egyeztetéseinek 
anyagát (Jakov Szuric párizsi nagykövet jelentései, Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos 
direktívái) tartalmazó akta is ebben a levéltárban lappang, de kutatásaink idején azt sem 
kaphattuk meg.  

Hasonló forráshiánnyal kell megküzdenünk az 1940. és az 1941. év tekintetében, 
hiszen a budapesti szovjet követ, Nyikolaj Saronov politikai naplóin, illetve a moszkvai 
magyar követség francia nyelvű diplomáciai jegyzékein, és az azokra adott szovjet 
válaszjegyzékeken kívül nem találkoztunk más pregnáns forráscsoporttal. Minden bizonnyal 
azonban ez csak egy töredéke lehet az ekkor keletkezett iratanyagnak, hiszen 1940-ben – 
egészen pontosan kiszámíthatóan – 21 iktatmányt tesznek ki a követi naplók, ugyanakkor a 
budapesti követségen – az 1935. év tapasztalataiból kiindulva, és néhány hozzáférhető 1940. 
évi jelentés iktatószáma alapján felbecsülve – éves átlagban mintegy 200–250 iratot 
iktathattak. Saronov a naplóiban többször tesz utalást arra, hogy a különösen informatív 
beszélgetésekről készített jelentéseit ún. „különleges dossziéba” zárva küldte el feletteseinek a 
Külügyi Népbiztosságra. 
 A magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok alakulására az Orosz Föderáció Állami 
Levéltárában és az Orosz Állami Gazdasági Levéltárában kutatható dokumentumok alapján 
tudunk következtetéseket levonni. Előbbi döntően a legfelsőbb államhatalmi, közigazgatási 
szervek iratanyagát őrzi, míg utóbbiban a gazdasági funkciót ellátó állami szervek, és az 
állami vállalatok iratanyaga található meg. Előbbi esetében a 8350. számú fondban, a 
Népbiztosok Tanácsa Legfőbb Koncessziós Bizottságának aktái között lelhetők fel azok az 
okmányok, amelyek a magyar tőkés érdekeltségekkel folytatott 1922–1924. évi tárgyalásokba 
engednek bepillantást a magyar ipari és mezőgazdasági koncesszió átvételéről a 
Szovjetunióban, illetve részben a szovjet-magyar vegyes kereskedelmi társaság 
megalakításáról. Az 5446. számú fondban találhatók meg a diplomáciai szolgálatra történő 
kinevezéseket jóváhagyó Népbiztosok Tanácsának ülésein készített jegyzőkönyvek gépírásos 
másolatai. A 3316. számú fond a kollektív államfői testület, a Szovjetunió Központi 
Végrehajtó Bizottságának iratanyagát foglalja magába, többek között a diplomáciai 
kinevezések államfői jóváhagyásáról megőrzött okiratokat. A gazdasági levéltárban a 413. 
számú fondban gyűjtötték össze a Külkereskedelmi Népbiztosság fennmaradt iratanyagát. Itt 
                                                 
4 Az orosz iratokat ld. SERES Attila: Orosz levéltári források a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok 
történetéhez (1939). Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények. Budapest, 2005. 207–249. 
5 PÉTER János: A magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok történetéből 1939-1941. Budapest, 1979. (PÉTER, 
1979.) 36–42.  
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találhatók meg a Külkereskedelmi Népbiztosság központi szervei és az általuk igazgatott 
külföldi szovjet kereskedelmi kirendeltségek közti levelezések, táviratváltások anyaga, 
amelyekből döntően az 1920-as évek első felének, s kis részben az 1930-as évek első felének 
kereskedelmi kapcsolataira találhatunk adatokat. 
 A Marx–Engels–Lenin Intézet Archívumának (az egykori pártarchívumnak) a jogutód 
levéltárában, az Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti Levéltárban kutathatók a 
szovjet állami döntéshozatali mechanizmus csúcsszervének tekinthető Oroszországi 
Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottsága (OK(b)P KB) Politikai Irodájának 
(Politbüro) ülésein készült jegyzőkönyvek (17. számú fond). Ezen kívül itt található meg a 
szovjet bolsevik párt egyes szervezeti egységeinek, aktíváinak, egyéb vezető apparátusainak 
iratai, a párt kiemelkedő politikusainak személyi hagyatékai, valamint az európai kommunista 
pártokat összefogó III. (Kommunista) Internacionálé (Komintern) iratanyaga. A legfőbb párt- 
és egyben állami szerv ülésein – a Külügyi Népbiztosság előterjesztései alapján – hozták meg 
a külkapcsolatokat érintő legfontosabb határozatokat, a missziók elöljáróinak kinevezését, az 
egyes országok vonatkozásában szükségszerű lépéseket, és a Külügyi Népbiztosság számára 
adandó direktívákat. A jegyzőkönyvek lakonikus szövege nem rendelkezik túl nagy 
informatív értékkel, hiszen csak az előterjesztés lényegét, és az annak alapján meghozott 
határozatot, illetve egyes esetekben az indoklást is tartalmazza. Mégis ezeknek a 
jegyzőkönyveknek a figyelembevételével állapítható meg, hogy a magyar–szovjet 
kapcsolatok egyes elemei a szovjet vezetés szemszögéből milyen fajsúlyúak voltak, s az 
államapparátus melyik szintjéig jutottak el. A 495. számú fond a Komintern működése során 
keletkezett dokumentációt egyesíti, beleértve a magyar szekció anyagát is. Itt kisebb korlátok 
betartásával kutathatók a Rákosi két perére vonatkozó háttéranyagok, főként a Rákosi 
testvérei és ügyvédei közötti kézírásos és gépelt levelezés, valamint a Komintern vezetősége 
számára készített német és orosz nyelvű összefoglalók.6 
 A hazai forráscsoportok közül ki kell emelni a Magyar Országos Levéltárban (MOL) 
a Külügyminisztérium levéltárát, amelynek két állaga, a K 64 jelzetű (Politikai osztály 
rezervált iratai) és a K 63 jelzetű (Politikai osztály általános iratai) tartalmazza a két 
világháború közötti magyar külpolitika kulcsfontosságú dokumentumait. A minisztériumi 
osztálystruktúrán belül a Politikai Osztály volt a külpolitikai irányvonal alakításáért felelős 
legfőbb „operatív” döntéshozó és végrehajtó szervezeti egység. A beérkező jelentések és 
táviratok alapján itt készültek el a külföldön szolgálatot teljesítő diplomatáknak szóló 
különféle utasítások, amelyek tervezetét a miniszteri ellenjegyzés vagy adott esetben a 
külügyminiszter állandó helyettesének szignója után kiadmányozták. A Politikai Osztályon 
„rezerváltként” iktatott iratok az ügyviteli érvényű iratokat alkották, amelyeknél minden 
egyes országot évenként azonos tételszám alatt soroltak be. A Szovjetunióval kapcsolatos 
dokumentáció a 24. tételszámot kapta. Ezekhez az aktákhoz csatolták Magyarországnak az 
egyes államokkal fenntartott külkapcsolataira vonatkozó aktuális információt, tárgyalási 
anyagot, levelezést, táviratváltásokat. A Politikai Osztály általános iratai az egyes államok 
külpolitikájára, más országokkal folytatott érintkezésükre vonatkozó magyar követi 
jelentéseket tartalmazták, de néhány háttéranyagként szolgáló pro domo feljegyzéssel, és 
összefoglalóval is találkozhatunk ebben az irat-együttesben. Az általános iratok gyűjteménye 
csak az 1920-as évek végétől maradt fenn.  

A rezervált iratok gyűjteményét tanulmányozva viszonylag könnyen nyomon 
követhető a magyar–szovjet kapcsolatok története 1922-től egészen a római tárgyalásokig 
bezárólag. Megtalálható benne Bánffy Miklós külügyminiszter és a külügyminiszter állandó 
helyettesének, Kánya Kálmánnak a kézírásos feljegyzései az 1922. évi genovai és berlini 
                                                 
6 Az oroszországi kutatási lehetőségekre részletesen ld. SERES Attila: A két világháború közötti szovjet-magyar 
kapcsolatokra vonatkozó iratok az oroszországi levéltárakban. Lymbus Magyarságtudományi 
Forrásközlemények. Budapest, 2004. 249–267. 
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titkos találkozókról, az 1924. évi berlini tárgyalások teljes anyaga, a magyar ratifikáció 
kérdésére utaló dokumentumok 1924–1925-ből, és az 1934. évi római tárgyalások szintén 
teljes anyaga. A rezervált iratok sorozatában azonban 1935-től szinte egyeduralkodóvá válnak 
a Budapesti Rendőr Főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának nyomozói által a 
budapesti szovjet követség megfigyeléséről készített jelentések, amelyek főként a követség 
társadalmi kapcsolatrendszeréről, a követségen belüli személyi viszonyokról nyújtanak 
tájékoztatást. Az 1939. és 1940. év alatti 24. tételszám is feltűnően hiányosan maradt az 
utókorra, a már említett rendőrségi jelentések mellett mindössze néhány értékelhető 
feljegyzést tartalmaz. A rezervált iratok körében tapasztalható hiányt némileg pótolja a 
Politikai Osztály általános iratainak gyűjteménye, amelyben legalább részben megőrződtek a 
különféle külszolgálati posztokon dolgozó magyar és szovjet diplomaták közti érintkezéseken 
elhangzottak 1925–1933 között és 1934–1941 folyamán.  

A Magyar Országos Levéltárban a moszkvai magyar követség iratai számára önálló 
fondot alakítottak ki K 94 jelzet alatt, igaz, ebben a levéltári egységben kizárólag a misszió 
adminisztratív irányításával, személyzeti ügyeivel s a követségi épülettel kapcsolatos 
építészeti okmányokat találunk. Az 1934–1941 közötti követi jelentések a 
Külügyminisztérium irattárában sem maradtak fenn intakt állapotban, néhány példányuk 
elszórtan fellelhető a K 64 és K 63 jelzetű állagokban. Szerencsés módon azonban az 1935 és 
1941 között keletkezett több mint ezer jelentés néhány példány kivételével fennmaradt, 
méghozzá azok a hitelesített másolatok, amelyeket a szovjet fővárosból a berni követségnek 
továbbítottak, s amelyek később a magyar emigráció révén a New York-i Columbia Egyetem 
Kelet-Európa Intézetébe kerültek.7 Az 1960-as években Karsai Elek történész hazahozta 
ezeket a másolatokat, és jelenleg a Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtárában kutathatók az 
X-9581 jelzet alatt négy tekercsen.8   

A magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatokat tanulmányozva nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztályának K 69 jelzet alatti iratait 
sem. A külkereskedelmi kapcsolatok legfőbb igazgatási szervének, a Kereskedelemügyi 
Minisztériumnak az 1920–1930-as éveket felölelő, sok tekintetben perdöntőnek számító 
dokumentációja ugyanis még az utódszerv (Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium) 
központi székházának irattárában megsemmisült Budapest 1944–1945. évi ostroma idején.9 A 
magyar–szovjet államközi kereskedelmi kapcsolatok tekintetében a Külügyminisztérium 
Gazdaságpolitikai Osztályának viszonylag intakt állapotban fennmaradt gazdag forrásbázisa 
ezért az elsődleges orientációs pont, hiszen külkereskedelmi téren a Kereskedelemügyi 
Minisztérium érthető módon összehangolta a teendőket a Külügyminisztériummal. Értékes 
iratokra bukkantunk a Magyar Országos Levéltár Z szekciójában is, mindenek előtt a szovjet 
piacon érdekeltnek számító pénzintézetek és ipari vállalatok (Angol–Magyar Bank, Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank, Weiss Manfréd Művek, MÁVAG, Ganz-gyárak) iratanyagában. 
Ezek elsősorban a szovjet–magyar vegyes kereskedelmi társaság megalakítása körüli 
bonyodalmak, s az egyes üzleti tárgyalások, export–import műveletek kulisszatitkaiba 
engednek betekintést. 

S végül meg kell említeni az első moszkvai magyar követ, Jungerth-Arnóthy Mihály 
személyi hagyatékát, 1920–1944 folyamán keletkezett kézírásos naplófeljegyzéseit, s a 
második világháború idején a naplórészletek alapján legépelt különböző terjedelmű, de közel 

                                                 
7 A moszkvai magyar követség jelentései 1935–1941. Szerk. PASTOR, Peter. Budapest, 1992. (PASTOR, 1992.) 7. 
8 A moszkvai követség jelentéseire már korábban felhívta a figyelmet Gellért Andor a Münchenben megjelenő 
Új Látóhatár című emigráns lapban. GELLÉRT Andor: Magyar diplomaták Moszkvában. A magyar–szovjet 
viszony a moszkvai magyar királyi követség titkos jelentései tükrében. Új Látóhatár, XXVI. évf. (1975). 1. sz. 
17–37.  
9 BÉLAY Vilmos, H. KOHUT Mária: A Kereskedelemügyi Minisztériumi Levéltár (1889–1899), a Kereskedelem- és 
Közlekedésügyi Minisztériumi Levéltár (1935–1945). Repertórium. Levéltári leltárak, 12. Budapest, 1961. 18. 
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azonos motívumok mentén felépített visszaemlékezéseit (Curriculum vitae, A Szovjetunióval 
való kapcsolataim 1920–1942, Feljegyzések diplomáciai életemből). Aligha akad a a két 
világháború közötti magyar diplomáciának még egy olyan alakja, akinek életét a történetírás 
annyira alaposan feldolgozta volna, mint az övét. Az 1883-ban született, jogi doktorátust 
szerzett diplomata 1908-tól egészen az első világháború végéig a Monarchia különféle balkáni 
hivatalaiban (boszniai kormányzóság, megszállt szerb területek igazgatósága) szolgált, ami 
lehetővé tette számára, hogy jártasságot szerezzen a szláv nyelvekben. 1919-ben került a 
Külügyminisztériumba, ahol egészen 1923-ig a Hadifogoly Osztály vezetője lett. Ebben a 
minőségében, 1921–1922 folyamán Dániában és a balti államokban magyar részről ő vezette 
a magyar hadifoglyok hazaszállítására irányuló tárgyalásokat szovjet partnereivel. A 
baltikumi megbeszéléseire akkurátusan készülő, a szovjet államok vonatkozásában magát 
politikai és gazdasági ismeretekkel felvértező Jungerth a magyar külügyi apparátuson belül 
egyedi tudásra tehetett szert, ezért a Dísz téren „orosz szakértőként” tartották számon. Ez 
óriási lehetőségeket rejtett későbbi karrierje szempontjából. 1923-tól a tallinni (revali) 
képviselet vezetője lett, és még ebben az évben Lettországba, Litvániába és Finnországba is 
akkreditálták. 1928-ban a követség áttelepült Helsinkibe, s ettől kezdve onnan látta el a 
magyar képviseletet a balti államokban is. 1934-ben ideiglenes, majd 1935-ben végleges 
jelleggel őt nevezik ki moszkvai követté.10   

Személyi hagyatéka valamikor az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején kerülhetett 
az akkori Munkásmozgalmi Intézet Archívumába. Jelenleg az intézmény jogutódja, a 
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (PSZL) őrzésében található, a 672. önálló 
fondszám alatt. A napló a bejegyzések alapján ítélve, szintén töredékesen maradt az utókorra, 
igaz, a magyar–szovjet viszony legfontosabb fordulópontjait, így az 1924. évi tárgyalások 
előkészületeit, az 1934. évi római tárgyalásokat, és az 1939. évi „szakítást” a két állam között, 
megbízhatóan tükrözi. Jungerth azoknál a sorsdöntő eseményeknél, amelyeknél maga is 
kulcsszerepet játszott, a Dísz térre küldött táviratait szó szerint lejegyezte a naplójában is. A 
naplót és a visszaemlékezéseit olvasva a fentebb ismertetett iratcsoportokhoz, a 
Külügyminisztérium levéltárához és a moszkvai követség iratanyagához képest a többletet 
abban látjuk, hogy számos esetben olyan eseményeket is megörökített, amelyek a kulisszák 
mögött játszódtak le, s amelyekről nem maradt fenn hivatalos okirat, jelentés, feljegyzés vagy 
jegyzőkönyv. Ilyenek például a különböző balti posztjain, 1924–1933 folyamán keletkezett 
feljegyzései, amelyekben szovjet diplomatákkal folytatott eszmecseréit rögzítette, vagy a 
kormányzói audiencián elhangzott kijelentések a magyar–szovjet viszonyról, illetve az 1924. 
évi és 1934. évi tárgyalások előtt a Külügyminisztériumban zajlott értekezletekről, és vezető 
magyar diplomatákkal (a Politikai Osztály vezetője, a külügyminiszter állandó helyettese) 
folytatott vitákról, egyeztetésekről rögzített naplóbejegyzések.  
 

I/3. A TÉMA EDDIG MEGJELENT PRIMER FORRÁSAI ÉS SZEKUNDER  
IRODALMA 

 
Mind az egykori szovjet, mind a magyar történetírásban ismertek olyan tematikus forrástárak, 
amelyek főként a két világháború közötti külügyi iratok közzétételét tűzték ki célul. Noha 
ezek egyike sem koncentráltan a magyar–szovjet bilaterális kapcsolatokkal foglalkozik, 

                                                 
10 Életrajzi vonatkozásaira ld. DOLMÁNYOS István: A magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok egy napló 
tükrében (1920–1939). Valóság, IX. évf. (1966). 1. sz. 73–85. JUNGERTH-ARNÓTHY Mihály: Moszkvai napló. 
Szerk. SIPOS Péter–SZŰCS László. Budapest, 1989. (JUNGERTH, 1989.) 5–49. A külügyminiszter állandó 
helyetteseként végzett tevékenységét bemutatta: PRITZ Pál: A magyar külügyi szolgálat 1944-ben a német 
megszállástól október 15-ig. Múltunk, XLV. évf. (2000). 120-137. Jungerth 1939–1944 közötti szófiai követi 
tevékenységét feldolgozta: PEJKOVSZKA, Penka: Bolgarszkijat dnevnik na Mihály Jungerth-Arnóthy, ungarszki 
polnomosten minisztr v Szofija prez 1939–1944. Izvesztija na drzsavnite arhivi. Kn. 63 (1992). 87-139.  
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elvétve találunk bennük olyan dokumentumokat, amelyek érintik a két ország viszonyát, akár 
úgy is, hogy annak egy–egy eseménye köré csoportosítják a forrásokat. Szovjet részről 
mindenek előtt az Andrej Gromiko akkori külügyminiszter nevével fémjelzett 
szerkesztőbizottság által kiadott Dokumenti vnyesnyej polityiki SZSZSZR (A Szovjetunió 
külpolitikájának dokumentumai) című diplomáciatörténeti sorozatot kell megemlítenünk. A 
szovjet külpolitikát az 1917. évi októberi forradalomtól 1938 végéig bemutató 21 kötet még a 
Szovjetunió fennállásának idején, 1957–1977 között jelent meg. Ez a sorozat sem a tartalmi, 
sem a XX. századi okmánytárak összeállításával összefüggésben megfogalmazható 
módszertani követelményeknek nem felelt meg. A köteteket tartalmilag annak a koncepciónak 
az igazolása érdekében állították össze, amelynek lényege az volt, hogy a Szovjetuniónak a 
„világbéke” megteremtése érdekében kifejtett politikai erőfeszítései következetesek és 
folytonosak. A kötetek tehát valójában a második világháború utáni szovjet külpolitika kliséi 
számára kívántak történelmi precedenst teremteni. Mai ismereteinkkel már világosan látszik, 
hogy anyagaikat is ennek megfelelően szelektálták, és ezért nem kaphatunk belőlük plasztikus 
képet a szovjet külpolitika főbb irányairól, irányváltásairól, és arról a változásról, amelyet az 
1917. évi októberi forradalmat követő esztendők forradalmi diplomáciájából az 1930-as évek 
végének, 1940-es évek elejének az államérdekeket szigorúan védő, szovjet nagyhatalmi 
diplomáciájába történő átmenet jelentett. A módszertani fogyatékosságok kapcsán elég 
megemlíteni, hogy a közzétett iratok levéltári jelzetét nem tüntették fel, ami teljesen 
lehetetlenné tette az azok alapján kiinduló, további szisztematikus kutatómunkát. Sőt, az 
iratok titkosításának fokát, és a másolatban elkészült példányok rendeltetési helyét sem 
árulták el, ami nem lehet mellékes szempont, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott 
dokumentum a hivatali apparátus melyik szintjére jutott el, és ennek folytán milyen szerepet 
játszhatott a döntéshozatalban.   

Csak az általunk kiválasztott kronológiai kereteknél maradva, a monumentális sorozat 
1922. évi és 1933–1935. évi köteteiben publikáltak néhány magyar relevanciájú iratot.11 
Ezeket azonban végletesen kiragadták a szövegkörnyezetükből, hiszen nemcsak a 
szövegközlés elemi szabályait hagyták figyelmen kívül, hanem az iratok tartalmát esetleg más 
fénybe helyező, vagy azokra reflektáló kiegészítő jelentéseket, táviratokat, utasításokat sem 
mellékelték. Nem kívánjuk említés nélkül hagyni, hogy a kötet reprezentatív személyekből 
álló szerkesztőbizottsága, nyilván a Szovjetuniót érő kisebbfajta presztízsveszteség okán, az 
1934. február 6-i – hivatalosan két nappal korábbra datált – diplomáciai jegyzékcserével 
szorosan összetartozó, de a keletkezés idején nem publikus jegyzőkönyvet és bizalmas 
levélváltást még szűk negyven év elteltével is elhallgatta a szakmai közönség előtt.12 1992-től 
ezt a sorozatot más szerkesztőbizottsággal felújították Dokumenti vnyesnyej polityiki 
(Külpolitikai dokumentumok) címen. Az új sorozat szerkesztőinek szemléletmódja sok 
tekintetben változott, például megadták a dokumentumok levéltári jelzetét és utaltak azok 
textológiai sajátosságaira is.  

A szocialista táborhoz tartozó kelet-európai kisállamok és a szovjet állam közötti 
kapcsolatok előtörténetének forráskiadványok formájában történő prezentálásának nagy 
hagyományai voltak az egykori Szovjetunióban. Kelet-Európa különféle belső 
berendezkedésű országai (például a monarchikus Bulgária, a polgári Csehszlovákia vagy 
éppen az autoriter Lengyelország) és a Szovjetunió viszonylatában primer források útján 
                                                 
11 Dokumenti vnyesnyej polityiki SZSZSZR. T. V. 1 janvarja 1922 g.–19 nojabrja 1922 g. Glav. red. GROMIKO, 
Andrej Andrejevics. Moszkva, 1961. (DVP SZSZSZR, 1961.) 156–157.; Dokumenti vnyesnyej polityiki 
SZSZSZR. T. XVI. 1 janvarja–31 gyekabrja 1933 g. Glav. red. UŐ. Moszkva, 1970. (DVP SZSZSZR, 1970.) 
712–714, 721.; Dokumenti vnyesnyej polityiki SZSZSZR. T. XVII. 1 janvarja-31 gyekabrja 1934 g. Glav. red. UŐ. 
Moszkva, 1971. (DVP SZSZSZR, 1971.) 25, 41–44, 71–73, 106–107, 266–270, 399–400, 416.; Dokumenti 
vnyesnyej polityiki SZSZSZR. T. XVIII. 1 janvarja–31 gyekabrja 1935 g. Glav. red. UŐ. Moszkva, 1973. (DVP 
SZSZSZR, 1973.) 145, 399.  
12 DVP SZSZSZR, 1971. 106–107.  
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kívánták bizonyítani a velük szemben követett szovjet politika helyességét.13 Ehhez igazodva, 
aránytalanul súlyozták a kétoldalú kapcsolatokban mutatkozó valós politikai-gazdasági 
problémák, és csekély jelentőségű eseményeket. Jellemző példa, hogy a szovjet–jugoszláv 
viszonyt ismertető gyűjtemény a Szovjetunió és Jugoszlávia hivatalos államközi 
kapcsolatainak hiányát a szovjet állami szervek és a jugoszláviai kommunisták, valamint a 
„jugoszláviai népek” közti érintkezés bemutatásával igyekezett kompenzálni.14 A korszak 
magyar–szovjet kapcsolatairól az 1991. évi oroszországi politikai változások előtt és után sem 
készült dokumentumgyűjtemény.15 

Az általunk kijelölt kronológiai kereteken belül maradva magyar részről mindenek 
előtt a Nemes Dezső és Karsai Elek szerkesztette Iratok az ellenforradalom történetéhez című 
öt kötetből álló, 1953–1967 között megjelent dokumentumgyűjteményt említenénk meg. A 
magyar–szovjet államközi kapcsolatok tanulmányozására a sorozat 3. és 4. kötete vonultat fel 
jó néhány iratot. A 3. kötetben részben megtalálhatjuk az 1924. évi berlini tárgyalások előtti 
puhatolózások és a tárgyalások anyagát, illetve képet alkothatunk a magyar ratifikáció körüli 
bonyodalmakról is.16 A 4. kötet anyaga alapján főként a török és a német diplomácia 
közvetítő kísérleteit tanulmányozhatjuk 1927–1931 között.17 A kötetek összegyűjtött anyagán 
érződik, hogy a szerkesztők teljességre törekedtek, ugyanakkor megítélésünk szerint a 
válogatást így sem a kellő gondossággal végezték el, ugyanis egyes kulcsfontosságú és 
logikailag szorosan összetartozó iratokat, vagy iratrészeket hagytak ki. Kihagyták például a 
Gyáriparosok Országos Szövetségének (GYOSZ) 1924 nyarára datált memorandumából a 
bevezető részt, amely a Szovjet-Oroszországban államosított magyar tulajdonú üzemekről és 
magyar kinnlevőségekről nyújt nélkülözhetetlen útmutatást.18 Erre vonatkozóan más forrás 
nem áll rendelkezésünkre. Ugyancsak kimaradt a kötetből az 1924. szeptember 5-ére datált 
diplomáciai egyezménnyel, és a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok jellegét szabályozó 
szeptember 12-i szerződéssel szorosan egybetartozó titkos levélváltás a külképviseletek 
személyi létszámának korlátozásáról.19  

Mint említettük, a moszkvai magyar követség 1935–1941 közötti jelentéseinek 
másolatai a berni követség irattárában vészelték át a háború viharát. Ebből a több mint ezer 
darabos kollekcióból közölt egy 229 iratból álló válogatást Peter Pastor, az Egyesült 
Államokban élő magyar származású történész. A kötet összeállítója elsősorban azokat az 
iratokat rendezte egybe, amelyek a Kreml Magyarországgal kapcsolatos álláspontját tükrözik, 
s amelyek alapján kirajzolódnak a korabeli szovjet külpolitika és belpolitika főbb folyamatai. 
                                                 
13 Szovjetszko-bolgarszkie otnosenyija i szvjazi. Dokumenti i matyeriali. V 2-h tomah. T. 1. (nojabrj 1917-
szentyjabr 1944). Otv. red. VALEV, Ljubomir Boriszovics. Moszkva, 1976. (SZBO, 1976.); Dokumenti i 
matyeriali po isztorii szovjetszko-polszkih otnosenyij. V 12-i tomah. Fevral 1917 g.-gyekabr 1965 g. Red. 
HRENOV, Ivan Alekszandrovics. Moszkva, 1963–1986.; Dokumenti i matyeriali po isztorii szovjetszko-
csehoszlovackih ornosenyij. V 5-i tomah. Red. NYEDOZEROV, Alekszandr Ivanovics. Moszkva, 1973–1988. A 
szovjet-lengyel és a szovjet-csehszlovák kötetek szerkesztőbizottsági tagjainak, főszerkesztőinek folyamatos 
változása miatt azok nevét adtam meg, akik a két világháború közötti részek szerkesztésében hosszabb ideig 
meghatározó szerepet játszottak.  
14 Szovjetszko–jugoszlavszkie otnosenyija 1917-1941 gg. Dokumenti. Otv. red. ZELENYIN, Vlagyimir 
Vlagyimirovics. Moszkva, 1992.  
15 Kiadták ugyanakkor a szovjet-román kapcsolatok történetét két kötetben. Szovjetszko-ruminiszkie otnosenyija. 
T. I. 1917–1934. T. II. 1935–1941. Dokumenti i matyeriali. Red. AVDEJEV, A. A., UNGUREANU, M-R. Moszkva, 
2000. (SZRO, 2000. T. I-II.) 
16 Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945. III. köt. Az ellenforradalmi rendszer gazdasági helyzete és 
politikája Magyarországon 1924–1926. Szerk. NEMES Dezső, KARSAI Elek. Budapest, 1959. (IET, 1959.) 134–
141, 675–690, 703–704, 708–742, 747–764, 766–769.  
17 Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. IV. köt. A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája. 
1927. január 1.–1931. augusztus 24. Szerk. KARSAI Elek. Budapest, 1967. (IET, 1967.) 35–41, 68–69, 108–110, 
236–237, 255–258, 370–374, 434–441, 476–478.  
18 IET, 1959. 686–689.  
19 Uo. 736–740.  
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Az 1935 folyamán elküldött jelentések közül több is utal a minket speciálisan érdeklő és 
érintő a Rákosi-ügyre, a kereskedelmi kapcsolatokra, illetve a moszkvai magyar követség 
bővítésének kérdésére.20 Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ már említett naplójának 
egyes részletei Sipos Péternek és Szűcs Lászlónak köszönhetően láttak napvilágot. A 
szerkesztők terjedelmi okok miatt nem tették közzé a napló 1920–1933 közötti részeit, illetve 
az 1935–1939 közötti részeiből kihagyták a moszkvai magyar misszió belső viszonyait, 
személyzeti ügyeit taglaló fejezeteket.21  

A Magyarország és a Szovjetunió közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének eddig 
is ismert, de kizárólag a magyar dokumentumok felől megvilágított aspektusára hívja fel a 
figyelmet Réti György okmánykötete a magyar–olasz kapcsolatokról a Gömbös-kormány 
időszakában. A szerző a diplomáciai kontaktus megteremtésében tevékeny szerepet vállaló 
olasz diplomácia iratait kimerítően felvonultatja a munkájában. Ezek közül majd egy tucatot 
fel tudunk használni témánk rekonstruálásakor, s segítségükkel tejesebb képet nyerhetünk a 
magyar politikai vezetésre nehezedő olasz nyomásról.22  

Alig értek véget a második világháború Magyarország területén zajló hadműveletei, a 
magyar könyvpiacon már napvilágot láttak olyan kiadványok, amelyek a két világháború 
közötti magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok feldolgozására tettek 
kísérletet. Ilyen volt például Lukács János inkább esszéisztikus jellegű műve is, amely már 
előrevetítette a közvetlenül a háború utáni években megjelenő munkák szemléletmódját.23 A 
szerző a Horthy-korszak kapcsolattörténeti elemeinek ismertetésére térve szükségesnek 
tartotta, hogy distinkciót tegyen a magyar ellenforradalmi rendszer és a szovjet bolsevik 
rezsim ideológiai antagonizmusának vizsgálata és részben a nemzetközi konstelláció által 
determinált magyar–szovjet államközi kapcsolatok vizsgálata között.24 A könyvet tüzetesen 
végigolvasva sejthető, hogy a szerző mégsem tudta magát teljesen függetleníteni korának 
eseményeitől, és nyilvánvalóan inkább az 1945. évi állapotokat vetíti vissza. Könyvéből tehát 
leginkább arra kaphatunk választ, hogy Magyarország mire számíthat, és hogyan kellene 
cselekednie abban az esetben, ha konszolidálódik a viszonya a Szovjetunióval. Ennek 
megfelelően a könyvön az a vezérmotívum halad végig, mely szerint a Szovjetunió mindig is 
demonstrálta Magyarország felé a baráti szándékait, egyenlő partneri viszonyt kínálva neki, a 
magyar vezetés azonban nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, hanem inkább a más 
nagyhatalmakkal szembeni alárendelt viszonyt választotta. A diplomáciai kapcsolatok 
felvétele is 1934-ben az egyik ilyen külső hatalom, Olaszország vezetőjének, Mussolininak a 
„személyes indítványára” valósult meg.25 

A Rákosi-korszak e kérdésben vallott nézetét tükrözte Zsigmond László könyve. 
Munkájának állandóan visszatérő tézise az volt, hogy a „nyugati imperialisták” és a 
Szovjetunió ellentétei kibékíthetetlenek, ami nyilván a két politikai tábor hidegháborús 
ellentmondásait vetítette vissza a két világháború közötti korszakra. A náci Németország és a 
polgári berendezkedésű nyugati államok ellentétei ebben a megközelítésben jelentőségüket 
vesztették. E dichotóm felosztás szerint Magyarország a „nyugati imperialisták” oldalán állt, 

                                                 
20 PASTOR, 1992. 13–27.  
21 JUNGERTH, 1989. 
22 A Palazzo Chigi és Magyarország. Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról (a Gömbös-kormány 
időszakában). 1932-1936. Szerk. RÉTI György. Budapest, 2003. (RÉTI, 2003.) 129–131, 135, 137–139, 143, 147–
148. Az általunk kiválasztott időszakon kívülre esik a Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához című 
ötkötetes, nyugat-európai (német, angol, francia) diplomáciai okmánytárakhoz hasonlítható monumentális 
forráskiadási vállalkozás, amelynek első darabja 1962-ben, az utolsó pedig 1982-ben jelent meg. A sorozat öt 
kötete sajnos csak az 1936–1941 közötti időszakot fogja át, de minden egyes kötetében rábukkanhatunk néhány 
szovjet relevanciájú iratra vagy utalásra.    
23 LUKÁCS János: Magyar–orosz kapcsolatok 1914 óta. Budapest, 1945.  
24 Uo. 14.  
25 Uo. 20.  
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és külpolitikájának egyik alapjellemzője a „szovjetellenesség” volt.26 Az 1950-es évek 
végének, 1960-as évek elejének történeti gondolkodásában, és annak alakításában 
meghatározó szerephez jutó Nemes Dezső is érezhetően minden más szempontot alárendelt a 
magyar és a szovjet politikai elit közötti ideológiai disszonanciának. A magyar–szovjet 
kapcsolatok 1924–1925. évi történetének dokumentumaihoz írott bevezetőjében tényszerűen 
bemutatta, hogy a két állam közötti közeledésnek milyen racionális gazdasági mozgatórugói 
voltak. Ennek ellenére az eseményeket végig úgy interpretálta, mintha a magyar kormány 
meghatározó politikusai, így Bethlen István miniszterelnök, Daruváry Géza külügyminiszter, 
és Kánya Kálmán, a külügyminiszter állandó helyettese, csak kénytelen-kelletlen gyűrték le 
ideológiai fenntartásaikat, mert felismerték, hogy a diplomáciai viszony normalizálása 
egyoldalúan Magyarország számára biztosít majd gazdasági előnyöket, ugyanakkor a 
diplomáciai kapcsolatok felvétele nem állt összhangban a kormány valós külpolitikai 
törekvéseivel.27 Véleményünk szerint azonban azoknak az okoknak a megválaszolása, 
amelyek a két ország közti megállapodáshoz, majd annak meghiúsulásához vezettek, ennél 
sokkal differenciáltabb megközelítést igényel. 

A „szovjetellenesség” mint a két világháború közötti magyar külpolitika egyik 
vezérmotívuma, még a Kádár-rendszerben is tartotta magát egy ideig. Ez a gondolat 
megtalálható a korszak magyar külpolitikájáról az első szintézist elkészítő Juhász Gyula egyik 
munkájában is. Juhász még szintézise első kiadásának megjelenése előtt, 1968-ban 
összefoglalta a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatokra vonatkozó kutatási eredményeit.28 
A „szovjetellenesség” és a magyar politikai körök bolsevikellenes beállítódása itt is 
differenciálatlanul, az egész korszakra jellemző, 1919-től egészen 1941-ig változatlan 
formában jelen lévő, és a magyar külpolitikát változatlanul predesztináló, megszakítatlan 
vonulatként jelenik meg. Juhász ugyanúgy a magyar külpolitika „sarkalatos pontjának” 
nevezte a „szovjetellenességet” nem sokkal a Tanácsköztársaság megdöntése utáni időkben, 
mint 1939–1941 között, egy egészen eltérő európai konstellációban, és a magyar–szovjet 
viszony egy teljesen új korszakában. 1919-re vonatkozóan a következőket írta: „Úgy vélték [a 
magyar politikai vezetők – S. A.], hogy a rend jelszava, az antibolsevizmus kedvezőbb 
feltételek mellett majd sikereket hozhat. Az ellenforradalmi rendszer negyedszázados 
külpolitikája arról tanúskodik, hogy a hatalom képviselői mindig akkor hivatkoztak 
erőteljesen a szovjet veszélyre, amikor a külpolitikában a nyugati hatalmak felé való 
orientálódás jelei mutatkoztak”.29  

Juhász nézőpontja az idők során finomodott, szintézisének első kiadását kétszer is 
átdolgozta. A harmadik kiadásban már korántsem kapott ekkora hangsúlyt a 
„szovjetellenesség” motívuma, s fenntartva ugyan a teljes „ideológiai befolyásoltság” nézetét, 
a magyar–szovjet kapcsolatok történetét sokkal tárgyszerűbben láttatta.30 Juhász nézeteinek 
finomodásához nyilván hozzájárultak azok a viták, amelyek az 1960-as évek második felétől 
indultak meg a történész társadalmon belül a Horthy-rendszer jellegéről, és ezzel együtt a 
magyar külpolitika európai „mozgásteréről”, amitől nyilván nem volt elválasztható a magyar–
szovjet kapcsolatok értékelése sem.31 A magyar külpolitika „szovjetellenes” determinációját 

                                                 
26 ZSIGMOND László: Adalékok a magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikájához 1929-1945. Budapest, 1953. 
24.  
27 IET, 1959. 134-141.  
28 JUHÁSZ Gyula: A két világháború közötti szovjet-magyar diplomáciai kapcsolatok történetéhez. A Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos ülésszaka. Budapest, 1968. 360–377.  
29 Uo. 364.  
30 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Harmadik, átdolgozott kiadás. Budapest, 1988. 
(JUHÁSZ, 1988.) 96–99, 148–149, 207–208, 220–221, 227–231, 247.  
31 Dolgozatunknak nem célja, hogy ezekre a vitákra részletesn kitérjünk, hiszen ennek azóta is jelentősen 
gazdagodott az irodalma. Ennek a vitának első dokumentuma az MTA Történettudományi Intézetében folytatott 
1969. október 10-i műhelybeszélgetésen elhangzott előadások és hozzászólások megjelentetett anyaga. Ld. 
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emellett mindenképpen bizonyítatlannak érezzük, de semmiképpen nem neveznénk 
Magyarország külkapcsolatainak alakításában domináns szerepet játszó „alapelvnek” vagy 
„sarkalatos pontnak”.  

Természetesen, az 1919. évi Tanácsköztársasághoz és a bolsevizmushoz való 
viszonyulás befolyásolta a magyar politikai elit későbbi látásmódját, a kérdés mégis 
komplexebb megközelítést igényel. A magyar–szovjet viszony minőségének mérlegelésekor 
több szempontot is érvényesíteni kell. Félrevezető lenne például kiemelni a történéseket a 
geopolitikai helyzetből, a külpolitikai erőtér folyamatos transzformációiból, s nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a belpolitikai változások által generált külpolitikai elmozdulásokat, 
illetve a gazdasági szükségszerűség, a gazdasági érdekek felhajtóerejét. A bolsevikellenesség 
vizsgálatakor szükséges az egyes társadalmi és politikai rétegek elhatárolása, nézeteik időbeli 
átalakulásának vizsgálata. Kutatásaink is azt a feltételezésünket erősítik, hogy nem szabad 
egyenlőségjelet tenni például a kormányzati felelősséget vállaló politikai elit és a kormányzati 
felelősséget nem viselő politikai közvélemény egyes csoportjai közé, lehetőségeik, 
felelősségük, vagy éppen tájékozódási körük tekintetében. De ugyanígy, az eltérő álláspontok, 
érvek és indokok a Szovjetunió és a magyar–szovjet viszony egyes eseményei kapcsán, 
általában a felső vezetésen és a kormányon belül is tetten érhetők. Ebben a tekintetben 
korántsem volt mindig azonos véleményen a kormányzó, a kormányfő, a külügyi apparátus, a 
belügyi tárca, vagy éppen a katonai vezetés.  

Érdemes továbbá felhívni a figyelmet arra is, hogy az 1990-es évek végéig megjelent 
hazai szakmunkák (tanulmányok, cikkek, monográfiafejezetek) a két állam 
kapcsolatrendszerének vizsgálatát szinte kivétel nélkül a magyar külpolitika vonulatába 
illesztették be, a magyar külpolitika céljait, törekvéseit, lehetőségeit, eszközrendszerét és – 
Juhász Gyula szintézisének megjelenése óta, – nemzetközi feltételrendszerét téve kiindulási 
alapul. Igaz, ez szervesen összefüggött a szűkös szovjetunióbeli, majd oroszországi kutatási 
lehetőségekkel, s a szovjet levéltárak korabeli zártságával. Egy diplomáciai kapcsolattörténeti 
munka esetén azonban a két ország viszonyát célszerű beilleszteni mindkettejük 
külpolitikájának vonulatába, hiszen ezzel az események sokkal szélesebb keresztmetszetét 
nyerhetjük, akár még olyan problémák megítélésénél is, mint a magyar politikai elit és 
közvélemény averziói a bolsevizmussal szemben. Az sem érdektelen, hogy az egykori 
szovjet, majd orosz szakirodalomban a két világháború közötti magyar–szovjet kapcsolatokat 
is érintő monográfiasorozat szerzője, Andrej Puskas, szintén a magyar külpolitikát választotta 
kiindulási alapul, s az eseményeket a magyar külpolitika történetének tengelyén végighaladva 
tárgyalta.32 

Az 1922. évi titkos magyar–szovjet tárgyalásokra a Kádár-rendszer idején, szinte 
minden olyan szakmunkában utalnak, amely az 1920-as évek magyar külpolitikáját mutatta 
be.33 A titkos megbeszélések okán felvetődő újabb problémákra és új értelmezési 

                                                                                                                                                         
HANÁK Péter, LACKÓ Miklós, RÁNKI György: Gazdaság, társadalom, társadalmi-politikai gondolkodás 
Magyarországon a kapitalizmus korában. In: Vita Magyarország kapitalizmuskori fejlődéséről. Értekezések a 
történeti tudományok köréből. Új sorozat. 55. Szerk. SPIRA György. Budapest, 1971. 
32 PUSKAS, 1981. 230–239, 288–305.; Puskas monográfiájának 2–4. kötete már a Szovjetunió felbomlása után 
jelent meg. PUSKAS, Andrej Ivanovics: Vnyesnyjaja polityika Vengrii. Aprel 1927 g.–fevral 1934 g. Moszkva, 
1995. (PUSKAS, 1995.) 244–298.; UŐ: Vnyesnyjaja polityika Vengrii. Fevral 1934–janvar 1937 g. Moszkva, 
1996. (PUSKAS, 1996.) 122–129, 182–192, 211–238, 250–257, 270–275.; UŐ: Vnyesnyjaja polityika Vengrii. 
Fevral 1937–szentyjabr 1939 g. Moszkva, 2003. 82–98, 208–216, 330–343. Puskas Péter János egykori magyar 
külügyminiszterrel nagyjából egy időben juthatott hozzá szovjet primer forrásokhoz. Péter az 1939–1941 közötti 
időszakra lebontva közölt néhány szovjet forrást munkájának főszövegébe illesztve, illetve a levéltári jelzetek 
feltüntetését mellőzve, s jegyzetek nélkül adta közre őket, ami ellentmond a forrásközlés elemi szabályainak. 
PÉTER, 1979. 
33 Ld. pl. IET, 1959. 135.; KARSAI Elek: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. Budapest, 1969. 
311.; PUSKAS, 1981. 290.; MÁTÉ István: Adalékok a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok két világháború 



 14

lehetőségekre azonban csak jóval később hívta fel a figyelmet Ormos Mária. Ő adta közre a 
Bánffy Miklós magyar külügyminiszter és Georgij Csicserin szovjet külügyi népbiztos május 
2-i genovai találkozójáról készített kézírásos feljegyzést. Ormos ugyanebben a tanulmányában 
felvetette, hogy a közölt iraton kívül létezik még egy második, és egy harmadik, a két 
tárgyalás tapasztalatait összegző feljegyzés is. Utóbbit Bánffy már a genovai konferencia után 
készíthette a külügyi apparátus számára.34 A második feljegyzést, amely valójában április 24-
én keletkezett, magunk találtuk meg, és közöltük egy forrástanulmányunkban. 1952 és 1957 
között az akkori Párttörténeti Intézet Archívuma több olyan iratot átvett a Magyar Országos 
Levéltártól, amelyek összefüggésben lehettek a magyar munkásmozgalom történetével. 
Közöttük jó néhány olyan okmány is átkerült a pártarchívumba, amelyek a 
Külügyminisztérium működése során keletkeztek. A teljes iratanyag csak a Párttörténeti 
Intézet megszűnése és átalakulása után, 1989-ben került vissza eredeti őrzési helyére, s ebben 
a külön repertorizált anyagban bukkantunk rá az említett dokumentumra.35 Az 1922. évi titkos 
tárgyalások magyar anyagát részben közölte Kolontári Attila pécsi történész egy oroszul 
megjelent publikációjában.36  
 A diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételére irányuló 1924. évi berlini 
tárgyalások, illetve a német fővárosban megszületett megállapodások ratifikációjának 
meghiúsulása, mára ismert ténnyé vált. Mint említettük, a kérdéskör magyar iratait részben 
publikálta Nemes Dezső és Karsai Elek. Kizárólag erre a forrásbázisra támaszkodva, az 1989 
előtti hazai szakirodalomban is szép számmal találunk utalást erre a Trianon utáni magyar 
külpolitika kiútkeresését jellemző eseményre, többnyire nagyobb lélegzetvételű tanulmányok, 
monográfiák fejezeteiként.37 A téma első önálló feldolgozása Lőrincz Zsuzsa nevéhez köthető. 
A szerző tanulmányában egy részletes eseménytörténeti áttekintést nyújt, kibővítve a szóba 
jöhető források körét a Nemes és Karsai által nem publikált külügyi iratok bevonásával. 
Lőrincz vitatta Nemesnek azt az álláspontját, mely szerint az egyezményt előkészítő 
diplomaták nem kívánták volna a sikeres befejezést.38 Az 1924. évi berlini tárgyalások 
előzményeiről, azok menetéről és következményeiről az eddigi legátfogóbb képet Kolontári 
Attila nyújtotta. Kolontári legfőbb érdemének azt tartjuk, hogy munkája megírásakor, 
elsőként a már eddig említett szerzők sorában, magyar és orosz forrásokat egyaránt 
felhasznált. A ratifikáció meghiúsulása körüli polémiával kapcsolatban levonta azt a 
következtetést is, hogy a becikkelyezés valójában Horthy Miklós kormányzó előzetes negatív 
állásfoglalásával pecsételődött meg, hiszen Bethlennek, aki „remek parlamenti taktikus” 
hírében állott, parlamenti többségének biztos tudatában lehetősége lett volna az egyezmények 
keresztülvitelére.39  
 A diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló, és ezúttal sikeresen parafált 1934. évi 
római tárgyalások nemzetközi politikai hátterét, előzményeit, menetét és következményeit 
                                                                                                                                                         
közötti történetéhez, különös tekintettel az 1934–1939 közötti időszakra. Clio (Fiatal Kutatók Közleményei), III. 
évf. (1986). 2. sz. (MÁTÉ, 1986.) 237.; JUHÁSZ, 1988. 96-97.  
34 ORMOS Mária: Bánffy-Csicserin találkozó(k) Genovában, 1922. Kutatási füzetek, 4. A Janus Pannonius 
Tudományegyetem Történelem Doktori Programjának sorozata. Szerk. HARSÁNYI Iván– FLODUNG János– SZABÓ 
Loránd. Pécs, 1998. 33–39.  
35 SERES Attila: Magyar-szovjet titkos tárgyalások Genovában, 1922-ben. Bánffy Miklós magyar 
külügyminiszter feljegyzései. Fons, VIII. évf. (2001). 3. sz. 397–411.  
36 KOLONTÁRI Attila: Szekretnie peregovori po ruminszkomu voproszu. Dokumenti iz Vengerszkovo 
nacionalnovo arhiva. 1922 g. Isztoricseszkij Arhiv, VII. évf. (1999.) 5. sz. 182–188. 
37 IET, 1959. 134-141.; PUSKAS, 1981. 288-301.; ROMSICS Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-
rendszer első tíz éve. Budapest, 1982. 227–228.; MÁTÉ, 1986. 235–241.; JUHÁSZ, 1988. 96-99.  
38 LŐRINCZ Zsuzsa: Tárgyalások a magyar-szovjet diplomáciai és gazdasági kapcsolatok felvételéről 1924-ben. 
Múltunk, XXXIX. évf. (1994) 1–2. sz. 191–202. (LŐRINCZ, 1994.)  
39 KOLONTÁRI Attila: Magyar-szovjet tárgyalások a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételéről. 
(Berlin, 1924). Kutatási füzetek, 5. A Janus Pannonius Tudományegyetem Történelem Doktori Programjának 
sorozata. Szerk. ORMOS Mária, KÁNYA József, PILKHOFFER Mónika. Pécs, 1999. (KOLONTÁRI, 1999.) 3–29.  
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Pritz Pál dolgozta fel először részletesen. Noha a török diplomácia 1927-ig visszavezethető 
közvetítési kísérletei Magyarország és a Szovjetunió között korábban is ismertek voltak, a 
hazai történetírás előtte nem artikulálta ennek a tényezőnek a jelentőségét. Pritz kimutatta, 
hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének előtörténete, – a tárgyalások helyszínének 
megválasztása, és az olasz kormány bábáskodása ellenére, – valójában Gömbös Gyula 
miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter 1933. október 20–25. közötti ankarai útjáig 
vezethető vissza. Pritz megvonta annak mérlegét is, hogy a hivatalos összeköttetés 
megteremtése Magyarország és a Szovjetunió között végül is milyen hozadékkal járt 
Budapest számára, s elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy a hivatalos kapcsolattartás nem 
hozta meg a várva-várt eredményt, sem politikai, sem gazdasági téren.40 A diplomáciai 
kapcsolatfelvétel értékeléséhez Andrej Puskas járult hozzá újabb orosz levéltári forrásokkal.41 
A téma első olyan önálló feldolgozását, amelyben hangsúlyos szerepet kapott az orosz 
levéltári forrásanyag, ugyancsak Kolontári Attila publikálta. Ő igyekezett a szovjet külpolitika 
szemüvegén keresztül is megközelíteni az eseményeket, noha elismerte, hogy a 
Magyarországgal kapcsolatos szovjet motivációk, így a tárgyalások során tanúsított 
viszonylagos szovjet engedékenység, illetve az a tény, hogy Moszkva előbb vette fel a 
diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, mint a kisantant államaival, még mindig 
magyarázatra szorulnak.42 
 A két világháború közti magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok történetét Búzás 
József dolgozta fel először egy 1955-ben megjelent tanulmányában.43 Búzás a két ország 
1920-as évekbeli gazdasági kapcsolatrendszerének több lényeges problémáját (a magyar 
koncessziószerzés a szovjet mezőgazdaságban vagy iparban, a szovjet–magyar vegyes 
kereskedelmi társaság megalakítása, a dunai vízi szállítási útvonal kiépítése, stb.) korának 
korlátozott kutatási lehetőségei miatt nem érzékeltette a súlyának megfelelően. Mint 
említettük, a Kereskedelemügyi Minisztérium 1920–1930-as éveket felölelő iratanyaga 
megsemmisült. Az 1950-es évekből visszatekintve, egyébként is még hiányzott a kellő 
történelmi távlat. A szerző ugyanis nemcsak a releváns szovjet levéltári forrásokhoz nem 
férhetett hozzá, hanem az akkoriban államosított magyar magánvállalatok és kereskedelmi 
bankok Központi Gazdasági Levéltárba szállított rendezetlen iratanyagát sem tekinthette meg, 
így kénytelen volt kizárólag a Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztályának viszonylag 
intakt állapotban fennmaradt forrásanyagára támaszkodni. Búzás a témára vonatkozó adatait 
később, egy magyar külkereskedelmet bemutató monográfia társszerzőjeként, változtatások 
nélkül ismertette.44 Búzás adatait később, az 1920-as évek elejére vonatkozóan Reményi Lajos 
egészítette ki, szintén a Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztályának anyagából 
származó új dokumentumokkal.45  

A Rákosi két peréről szóló első kiadvány már 1950-ben megjelent, Réti Lászlónak, a 
Magyar Munkásmozgalmi Intézet igazgatójának az előszavával.46 Jelenlegi ismereteinkkel 
visszatekintve nyilvánvaló, hogy ezen túlnyomórészt az 1920-as, 1930-as évekből származó 
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41 PUSKAS, 1995. 244–298.  
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sajtókivonatokra, és részben már publikált bírósági peranyagra,47 illetve a háború után 
lejegyzett visszaemlékezésekre támaszkodó szemelvénygyűjtemény összeállításának 
elsősorban ideológiai indíttatásai voltak. Az ellenforradalmi korszakban összesen több mint öt 
évet börtönben letöltő Réti László maga sem tagadta, hogy Rákosinak a fegyházban tanúsított 
magatartását, ahogy ő fogalmazott, „legendás küzdelmét”, vagyis kitartó ragaszkodását 
elveihez a rendkívül nehéz lelki és fizikai megpróbáltatásokat igénylő zárt körülmények 
ellenére, példaként kívánják az ifjúság elé állítani, mert annak „nevelő ereje és lelkesítő 
hatása” van. Azt mondhatjuk, hogy a kötet anyaga így legfeljebb a korabeli kutatási 
lehetőségek által behatárolt addigi tudományos színvonalat, és a politikai célzatosság által 
befolyásolt történeti felfogást tükrözi.48   

A könyvet lapozva az a benyomásunk alakulhat ki, hogy Rákosi két pere, életének a 
fegyházban eltöltött időszaka, és kiengedése, korrelációban áll a különféle munkásszervezetek 
nemzetközi kampányának, valamint a baloldali és polgári értelmiségiek tiltakozó 
felhívásainak sorozatával. Úgy véljük ugyanakkor, hogy időszerű lenne kiemelni Rákosi 
kicserélésének történetét ebből az értelmezési keretből, mivel nem egyértelmű, hogy a 
nyilatkozataiban a bírói hatóság szuverenitását hangoztató magyar politikai vezetés engedett-e 
a nemzetközi nyomásnak a Rákosi ellen indított két bírósági eljárás kritikus szakaszaiban. 
Persze, ennek a problémának a végleges tisztázása még további kutatásokat igényel, főleg a 
peranyag és az igazságszolgáltatási szervek irat-együtteseinek bevonásával, egyelőre mégis 
óvakodnánk attól, hogy a két per negatív nemzetközi visszhangjának Rákosi további sorsa 
szempontjából megítélt jelentőségét és főleg eredményességét túlhangsúlyozzuk. 
Mindenesetre ennek a kissé mesterségesen létrehozott buroknak a lehántása rávilágít arra, 
hogy Rákosi kicserélésének az első peréig visszavezető előtörténetében milyen más 
súlypontok lehetnek még mérvadóak.  

A Kádár-rendszer idején nem született olyan önálló monográfia vagy tanulmány, 
amely a magyar kommunista vezető és az 1848–1849-es honvédzászlók kicserélésére 
vonatkozó tárgyalások történetével érdemben foglalkozott volna, ezért az erre utaló szerzők 
adataikat csak az említett, 1950-ben több kiadást megért kötet anyagából, vagy a téma 
forrásainak tanulmányozására rendelkezésre álló, jórészt az eseményeket utólag visszaidéző, 
ezért a szubjektumnak nagymértékben kitett retrospektív forrásokból (memoárok) 
meríthették.49 Ezzel magyarázható az is, hogy a rendszerváltás során vagy azután keletkezett 
hazai szakirodalom, – s ezen belül is főként összefoglaló munkák, – csupán tényszerű 
közlésekre szorítkozik ezzel a történeti diskurzusban egyébként nem ritkán emlegetett 
eseménnyel kapcsolatban.50 Az eddig napvilágra került információk alapján a következő kép 
rajzolódhatott ki előttünk: a szovjet kormány 1925-ben és 1935-ben kezdeményezte Rákosi 
szabadon engedését, amibe a magyar kormány beleegyezett, és a két állam külügyi, 
külképviseleti szerveinek a közvélemény előtt titkolt megállapodása értelmében az 1848–
1849. évi szabadságharc honvédzászlóinak visszaadásáért cserébe Rákosi 1940-ben a 
Szovjetunióba távozhatott. Igaz, Pünkösti Árpád, egy közelmúltban megjelent, inkább 

                                                 
47 Rákosi 1935. évi perének perbeszédei és az ítélet szövege megjelent: A Rákosi per. Vád – védelem – ítélet. 
Szerk. VÁMBÉRY Rusztem. Budapest, 1935.  
48 Rákosi magatartása a fegyházban egyébként is meglehetősen kétes, a kommunista elítéltek jelentős része 
tisztességtelennek tartotta őt. Erre ld. PÜNKÖSTI Árpád: Rákosi börtönévei. Múltunk, XLI. évf. (1996). 2. sz. 81–
106.  
49 Ld. pl. DOMOKOS József: Emlékezik egy kommunista védőügyvéd. Budapest, 1979. 321–363. (DOMOKOS, 
1979.) 
50 A kérdést érinti pl. JUHÁSZ, 1988. 247.; MACARTNEY, C. A.: Teleki Pál miniszterelnöksége 1939-1941. 
Budapest, 1993. 66–67, 204–205.; CZETTLER Antal: Teleki Pál és a magyar külpolitika 1939-1941. Budapest, 
1997. 263–264.; ORMOS Mária: Magyarország a két világháború korában. (1914–1945). Debrecen, 1998. 226–
227; ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2000. 275.; ZEIDLER Miklós–L. 
BALOGH Béni: Az „Erdély-kérdés” a magyar–szovjet külkapcsolatokban. 2000. 2002. április. 46–47. 
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szélesebb olvasóközönség számára szánt Rákosi-életrajz szerzője, ezzel homlokegyenest 
ellenkező módon interpretálta a korabeli történéseket. Eszerint Magyarország több 
alkalommal próbálkozott Rákosi kicserélésével, de hasztalan, mert „Moszkvának a börtönben 
volt rá szüksége”, ugyanis az ott átélt szenvedéseinek bemutatása révén kívánt mártírt csinálni 
belőle. Sőt, „a világ szemében a Rákosi-per a Komintern kiválóan megszervezett akciója 
volt”, hiszen a kommunista világszervezet annak segítségével megfelelőképpen 
demonstrálhatta és szemléltethette a nemzetközi munkásság számára az ellenforradalmi 
rendszerek borzalmait.51 Látható tehát, hogy a probléma 1925-től 1940-ig tartó fejlődési íve 
és végkimenetele ellentétesen is megítélhető, ami végső soron abból fakad, hogy a releváns 
orosz dokumentáció tekintélyes hányada nehezen hozzáférhető, de a rendelkezésre álló 
magyar forrásbázis is hiányosan feltárt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
51 PÜNKÖSTI Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb tanítványa. Budapest, 2004. 59. Thomas Sakmyster véleménye 
szerint Rákosinak még szerencséje is volt, hogy az 1930-as évek végén magyarországi börtönben ült, mert így 
túlélte az ekkor a moszkvai magyar emigráció körében is végigsöprő tisztogatásokat. SAKMYSTER, Thomas: 
Admirális fehér lovon. Horthy Miklós 1918–1944. Budapest, 2001. 365.  
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II. A POLITIKAI KAPCSOLATOK KEZDETEI 
 
 

II/1. A MAGYARORSZÁG ÉS A SZOVJETUNIÓ KÖZÖTTI POLITIKAI 
KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJAI  

 
A Magyarország és a Szovjetunió közötti hivatalos kapcsolatok nemzetközi jogi hátterének 
vizsgálatakor egészen az 1918. március 3-i breszt-litovszki békeszerződésig kell 
visszanyúlnunk, ugyanis erre a – központi hatalmak és Szovjet–Oroszország közti békét 
életbe léptető – nemzetközi szerződésre később, a nemzetközi viszonyok megváltozása 
ellenére mind a magyar, mind a szovjet diplomácia többször hivatkozik. A békeszerződés első 
cikkelye kimondta, hogy a szerződő felek, így egyrészről Oroszország, másrészről 
Németország, Ausztria–Magyarország, Bulgária és Törökország között a hadiállapot véget 
ért, és a jövőben békében és barátságban élnek egymással. A további határozatok a 
békeállapot megteremtéséhez szükséges lépések megtételével foglalkoztak, így egymás 
hadifoglyainak kölcsönös hazabocsátásáról, vagy a háborús költségek és hadikárok 
megtérítéséről való kölcsönös lemondásról. A tizedik cikkely rendelkezett arról, hogy a 
békeszerződés ratifikációs okmányainak kicserélése után a szerződő felek azonnal felújítják 
egymással a diplomáciai kapcsolataikat.52  
 Az Osztrák–Magyar Monarchia kormánya 1918. május 15-én ratifikálta a breszti 
békét, s másfél hónappal később, július 4-én cserélték ki a ratifikációs okmányokat a szovjet–
orosz kormánnyal. Július 9-én Burián István külügyminiszter már arról értesítette a Külügyi 
Népbiztosságot, hogy a koppenhágai osztrák–magyar nagykövetet, Otto Franzot kívánják 
kinevezni a moszkvai misszió vezetőjévé. Noha a kinevezésre nemsokára sor került, azok 
után, hogy a szovjet fővárosban meggyilkolták a német nagykövetet, elhalasztották a már 
dezignált osztrák–magyar misszióvezető elutazását Moszkvába. Az osztrák–magyar 
diplomácia ezért augusztus 5-én közölte a szovjet diplomáciával, hogy a misszió 
apparátusának megérkezéséig egy főkonzuli rangban lévő diplomata fogja képviselni 
Ausztria–Magyarországot a szovjet fővárosban. A diplomáciai kapcsolatok de facto azonban 
így sem működtek, hiszen az osztrák–magyar kormány nem járult hozzá a Bécsbe jelölt 
Hrisztyian Rakovszkij személyéhez, és az október 15-én Berlinen keresztül a Monarchia 
fővárosába induló szovjet gazdasági delegáció beutazását sem engedélyezte. Az Osztrák–
Magyar Monarchián belül kibontakozó forradalmak azonban véget vetettek az Ausztria–
Magyarország és Szovjet–Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok eme rövid történelmi 
fejezetének. Az Osztrák Köztársaság kikiáltása után a moszkvai osztrák–magyar misszió 
apparátusa november 26-án elhagyta a szovjet fővárost.53 
 A helyzetet azonban nem tette egyszerűbbé, hogy november 13-án a németországi és a 
Monarchián belüli forradalmakra reagálva, Szovjet–Oroszország Központi Végrehajtó 
Bizottsága egy tollvonással annulálta a breszt-litovszki békeszerződést. A határozat 
meglehetősen nyíltan és félreérthetetlenül fogalmazott, ugyanis kimondta, hogy a nemzetközi 
okmány egészében véve, s annak minden egyes cikkelye, beleértve a bennük foglalt 
kötelezettségeket, érvényüket vesztették.54 Igaz, a Népbiztosok Tanácsa később egy olyan 
rendeletet hozott, hogy elismeri azokat az újonnan létrejövő államalakulatokat, amelyek 

                                                 
52 A békeszerződés szövegét magyarul ld. Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két világháború közötti korszak 
és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerződései. Szerk. HALMOSY Dénes. Második kiadás. 
Budapest, 1983. (HALMOSY, 1983.) 25–30.  
53 SZOKOLOV, Vlagyimir Vasziljevics: Sztanovlenyie szovjetszko-avsztrijszkih otnosenyij (1917–1924 gg.). 
Novaja i Novejsaja Isztorija, 1979. 3. sz. (SZOKOLOV, 1979.) 26–29.  
54 A határozat szövegét ld. Dekreti szovjetszkoj vlasztyi. T. IV. 10 nojabrja 1918 g.–31 marta 1919 g. Red. 
OBICSKIN, G. D., VALK, Sz. Ny. Moszkva, 1968. 15–18.   
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korábban az Osztrák–Magyar Monarchiát alkották.55 Ezzel a szovjet diplomácia egy nehezen 
feloldható és ellentmondásos helyzetbe keveredett. Egyrészt ugyanis Breszt-Litovszk után 
mindig azt hangoztatta, hogy a diplomáciai kapcsolat Ausztria–Magyarország és Szovjet–
Oroszország között de jure felvettnek tekintendő, még akkor is, ha a diplomáciai kapcsolatok 
tényleges meglétét formalizáló követcserére nem került sor. Másrészt teljes egészében 
annulálta a békeszerződést, ugyanakkor jogfolytonosnak tekintette a diplomáciai 
kapcsolatokat a Monarchiát alkotó utódállamokkal. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a szovjet 
vezetés a nyilatkozataiban nemcsak a diplomáciai kapcsolatok, hanem a békeállapot 
permanenciáját is egyértelműnek vette. A szovjet diplomácia frazeológiai szótárában ekkor 
honosodik meg a diplomáciai kapcsolatok „helyreállításának” („vozobnovlenyie”) fogalma a 
diplomáciai kapcsolatok „felvétele” („usztanovlenyie”) helyett. Ezen koncepciónak 
megfelelően a diplomáciai viszonyt Magyarország vonatkozásában is úgy lehetett értelmezni, 
hogy az Breszt-Litovszk óta szakadatlan. 
 Magyarországnak a háború utáni helyzetét és mozgásterét megállapító trianoni 
békeszerződés egy sor olyan cikkelyt tartalmazott, amely a magyar államnak az egykori cári 
orosz területekkel fennálló viszonyát szabályozta. Ezek közül a legfontosabbnak a 72. cikkely 
tekinthető, amely akárcsak a Központi Végrehajtó Bizottság november 13-i határozata, 
semmissé nyilvánította a breszt-litovszki békeszerződést.56 Lényegében ugyanezt a 
rendelkezést ismételte meg a 227. cikkely, amely nevesítés nélkül kimondta, hogy 
Magyarország érvénytelennek ismeri el mindazon nemzetközi szerződéseket, amelyeket az 
Osztrák–Magyar Monarchia tagjaként kötött Oroszországgal a trianoni béke életbelépésének 
idejéig.57 A 193. cikkely is visszakanyarodott a breszt-litovszki békéhez, s elrendelte, hogy 
Magyarországnak le kell mondania az abban, vagy az azt kiegészítő államközi 
egyezményekben számára biztosított kedvezményekről. Magyarország arra is kötelezte 
magát, hogy minden értéket (készpénzt, értékpapírt, és terményt), amihez a breszt-litovszki 
szerződés értelmében hozzájutott, be kell szolgáltatnia a szövetséges hatalmaknak.58 
 Az ellenforradalmi Magyarország és Szovjet–Oroszország között a kapcsolatok 
felvételét még a trianoni béke megkötése előtt magyar részről egy olyan probléma tette 
szükségessé, amelynek rendezése a rendszer társadalmi elfogadottságát is elősegíthette. 1919-
1920 fordulóján egyes becslések szerint még körülbelül 80 ezer magyarországi illetőségű 
hadifogoly volt a szovjet kormány fennhatósága alatt lévő fogolytáborokban. A magyar 
katonák hazahozatala érdekében még 1920 márciusában a Simonyi-Semadam-kormány hozott 
határozatot arról, hogy közvetlen tárgyalásokat kell folytatni a szovjet–orosz kormánnyal, 
amelyek lebonyolítására Jungerth Mihályt, a Külügyminisztérium politikai osztálytanácsosát 
jelölte ki. A tárgyalások koordinálására később a Külügyminisztérium keretein belül önálló 
Hadifogoly Osztály is alakult, melynek élére ő került. A tárgyalások áprilisban 
Koppenhágában kezdődtek Jungerth és Makszim Litvinov akkori észtországi szovjet ügyvivő 
között, és május 21-én a hadifoglyok hazaszállításáról szóló egyezmény parafálásával értek 
véget. A megállapodás értelmében a szovjet fél vállalta, hogy külön szervezetet állít fel a 
hadifoglyok hazaszállításának megszervezése érdekében, illetve a hadifoglyokat a szovjet 
határig saját költségén szállítja. A magyar kormány kötelezettséget vállalt a területén lévő, 
mintegy négyezer, a volt cári Oroszországból származó hadifogoly hazaszállítására, illetve 
                                                 
55 SZOKOLOV, 1979. 31. A breszt-litovszki béke aláírását, majd ratifikálását, éles viták előzték meg a szovjet 
vezetésen belül. A legújabb orosz történetírás értékelése szerint a békével a szovjet hatalom lélegzetvételnyi 
szünethez juthatott, s a szerződés aláírása lehetőséget nyújtott a belső viszonyok konszolidációjának 
megkezdéséhez. Erre ld. NYEZSINSZKIJ, Leonyid Nyikolajevics: Igyeja „mirovoj revoljucii” i vnyesnyjaja 
polityika szovjetszkovo goszudarsztva v 1917–1921 godah. In: Szovjetszkaja vnyesnyjaja polityika 1917–1945 
gg. Poiszki novih podhodov. Red. UŐ. Moszkva, 1992. (NYEZSINSZKIJ, 1992.) 35–36.  
56 Magyar Törvénytár. 1921. évi törvénycikkek. Szerk. TÉRFY Gyula. Budapest, 1922. (MTT, 1921) 220–221. 
57 Uo. 271.  
58 Uo. 260.  
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megerősítette, hogy egy háborús konfliktus esetén nem támogatja Szovjet–Oroszország 
ellenfeleit.   

Az első hadifogoly-szállítmányok 1920 júniusában indultak Magyarországra, ám a 
szovjet kormány júliusban a magyarországi népbiztos per miatt a továbbiakat visszatartotta. 
Moszkva augusztusban tiltakozó jegyzékeket küldött a magyar kormánynak, amelyekben 
védelme alá helyezte a Tanácsköztársaság bíróság elé állított tíz egykori népbiztosát, s 
egyúttal elrendelte ezer magyar tiszt internálását, akik közül tizet tússzá nyilvánított. Csicserin 
külügyi népbiztos ajánlatot tett a népbiztosok kicserélésére a túszként fogva tartott tisztekért. 
A magyar kormány a szovjet javaslat elfogadása mellett döntött, de azt csak az ítélethirdetés 
után, 1920 decemberében hozta a szovjet kormány tudomására. A hadifogolycsere-
egyezmény végrehajtásáról szóló álláspontok megvitatásának céljából 1921 januárja és 
márciusa között újabb tárgyalásokat tartottak Tallinnban (Revalban). A tárgyalások kedvező 
kimenetelét és a megállapodás tető alá hozását Magyarországon elősegítette a Bethlen-
kormány megalakulása ez év áprilisában, amely a közvélemény és a hazai hozzátartozók 
nyomására egyik legégetőbb feladatának tartotta a hadifogolykérdés megoldását. Bethlen 
elképzeléseinek megvalósítását a Külügyminisztérium élére kerülő Bánffy Miklós is 
támogatta.59  

1921. július 28-án Jungerth és Jakov Ganyeckij, a lettországi szovjet meghatalmazott 
képviselő Rigában írták alá azt az egyezményt, amely arra volt hivatott, hogy biztosítsa a 
hadifogolycsere zavartalan lebonyolítását. Magyarország vállalta a tíz volt népbiztos, 
valamint 329 magyar kommunista kiadatását, cserébe Szovjet–Oroszország kötelezte magát a 
koppenhágai megállapodások értelmében rá háruló kötelezettségek végrehajtására. A 
nemzetgyűlés a Szovjet–Oroszországnak kiadott kommunisták visszaszivárgásának 
megakadályozása érdekében augusztusban elfogadta a büntetés végrehajtásának kivételes 
elhalasztásáról és félbeszakításáról szóló törvényt, amely hatály alatt tartotta a meghozott 
ítéleteket az elítéltek visszatérése esetén. A rigai egyezmény már a két állam viszonyának 
további alakítására vonatkozó konzekvenciákat is meghatározott, ugyanis preambuluma 
kimondta, hogy a szerződő felek háború esetén nem vesznek részt a másik ellen indított 
katonai akcióban.60 Ezzel tehát megerősítették még a breszt-litovszki békében rögzített 
„békeállapot” megőrzését és betartását.  

Magyar szempontból egy esetleges politikai együttműködés közös platformját az 
1920-as évek elejére a polgárháborúból győztesként kikerülő szovjet hatalommal leginkább a 
versailles-i rendszer és az annak révén felálló új európai status quo megítélésében mutatkozó 
azonos álláspont képezhette. A szovjet kormány 1919–1920-tól kezdődően azt hangoztatta, 
hogy elítéli a Párizs környéki békeegyezményeket, mint – Lenin kifejezésével élve – 
„rablóbékéket”. A szovjet kormány többször is úgy nyilatkozott, hogy a tartós európai béke 
megőrzésének legelső feltétele lenne a versailles-i rendszer felülvizsgálata. Ezek a békék 
ugyanis ellentmondanak a benne érintett népek elemi érdekeinek, önrendelkezési jogának és 
igényének, és gyakorlati megvalósításuk csak az egyes népek közti antagonizmus 
kiéleződéséhez, és az európai gazdaság leépüléséhez vezet. A békékkel szembeni álláspontot 
az OK(b)P 1921. márciusi X. kongresszusán is deklarálták. A kongresszus végén elkészített 
rezolúció meghatározta a párt követendő feladatait a nemzeti kérdésben. Ebben az 
állásfoglalásban kimondták, hogy az „imperialista háború” a nemzeti konfliktusok végletes 
kiéleződéséhez vezetett, hiszen a nemzetközi burzsoázia új burzsoá nemzetállamokat hozott 
létre. Ez a kisállami rendszer azonban nem tudja biztosítani a nemzetiségek békés 
együttélését, és nem tudja eltörölni sem a nemzeti egyenlőtlenségeket, sem a nemzeti 
elnyomást. Az újonnan megalakult nemzetállamok ugyanis nem fognak tudni fennállni a 
                                                 
59 Erre ld. az 1. sz. jegyzetben felsorolt szakmunkákat.   
60 Dokumenti vnyesnyej polityiki SZSZSZR. T. IV. 19 marta 1921 g.–31 gyekabrja 1921 g. Glav. red. GROMIKO, 
Andrej Andrejevics. Moszkva, 1960. 242–246.  
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nemzeti kisebbségeik elnyomása nélkül, és anélkül, hogy ne növelnék területi állományukat a 
szomszédaik rovására. 61    

A szovjet álláspontot nemzetközi fórumon, az 1924. április 14-i angol–szovjet 
gazdasági konferencián is kifejtette Rakovszkij akkori londoni nagykövetként. A diplomata a 
következőképpen fogalmazott: „Természetesen nem szeretnénk, ha a versailles-i rendszer 
megszüntetése olyan államalakulatok újjászületését eredményezné, mint Ausztria–
Magyarország, amelyek fenntartása csak erőszak útján lehetséges, és amelyek létezése egy 
világháborúhoz vezető antagonizmusokat szülne”. A szovjet diplomata tovább folytatva a 
gondolatát kifejtette, hogy csak az olyan Európa lehet tartós, amelynek alapja a népek saját 
akarata, és amely számol a nemzeti függetlenségre való törekvéseikkel, ezért a szovjet 
kormány kész diplomáciai erőfeszítésekkel támogatni „az államhatároknak az etnográfiai elv 
szerinti felülvizsgálatára irányuló politikát, s népszavazás alkalmazását minden olyan esetben, 
amelyben ez szükségessé válik […]”.62  

A szovjet politikusokat természetesen nemcsak ilyen elvi érvényű megfontolások 
vezették arra, hogy elítéljék a versailles-i rendszert. Ezt diktálták Szovjet–Oroszország (majd 
a Szovjetunió) jól felfogott állami érdekei is. A szovjet diplomaták nem ritkán fogalmaztak 
úgy is, hogy a Szovjetunió „kívül áll” a versailles-i rendszeren, vagyis annak megalkotásában, 
és az egyes szerződések aláírásában nem vett részt. Így értelemszerűen, például 
Magyarországgal ellentétben, semmiféle jogi aktus és vállalt kötelezettség nem kötötte az első 
világháború utáni status quo-hoz, sőt, a kezdeti időkben inkább annak destabilizálására 
törekedett. A történeti kutatások alapján ugyanis már ismert, hogy a békék révén létrejövő új 
államrendszer egyik célja Németország és szövetségesei talpra állásának ellehetetlenítése 
mellett éppen Szovjet–Oroszország elrekesztése volt az európai politikától a nyugati 
határainál meghúzott „egészségügyi övezet” segítségével. A francia politika érdekkörébe 
sodródó kisantantnak mint politikai–katonai blokknak eredetileg nem szántak szovjetellenes 
szerepet, de a funkcióját tekintve arra is hivatott volt, hogy őrködjön a versailles-i békemű 
felett, így nyugat felől korlátozza a szovjet politikai törekvéseket, és ezzel együtt a szovjet 
rezsim eszméinek továbbterjedését.63  

A versailles-i rendszer szovjet elutasításában nem kis részben szerepet játszott az is, 
hogy éppen ez az új európai államrend szentesítette a korábban a cári Oroszországhoz tartozó 
Besszarábia új státuszát, vagyis Romániához csatolását. A terület hovatartozásának 
megváltozását a szovjet vezetés sohasem ismerte el. A besszarábiai konfliktus hátteréhez 
tartozik, hogy 1917. november 21-én megalakult a terület önigazgatói parlamentje, a Sfatul 
Ţarii, amely december 2-án Besszarábiát Moldáviai Demokratikus Köztársaság néven az 
Oroszországi Demokratikus Köztársaság önálló tagállamává nyilvánította. 1918. január 13-án 
azonban a román csapatok a belső rend helyreállítása ürügyén bevonultak a területre. A román 
hadsereg nyomása alatt a régió parlamentje január 24-én független köztársasággá kiáltotta ki 
Besszarábiát. Március 5-én Rakovszkij szovjet–orosz megbízottként és Alexandru Averescu 
román külügyminiszter egy megállapodást írtak alá, melynek értelmében a román 
hadseregnek két hónapon belül meg kellett volna tisztítania a területet. Március 27-én ennek 
ellenére a Sfatul Ţarii a Romániával való egyesülés mellett szavazott. 1920. október 28-án 
Románia, Franciaország, Anglia, és Olaszország aláírták az ún. „Párizsi jegyzőkönyvet”, 
amelynek értelmében az aláíró hatalmak elismerték Besszarábia annexióját. Igaz, az okmány 
9. cikkelye kimondta, hogy az egyezmény csak akkor lép életbe, ha az aláíró hatalmak azt 
ratifikálják. Besszarábia betagolására Románia területi állományába a román nép úgy 

                                                 
61 X. szjezd RKP(b). Pravda, 1921. márc. 16. 1–4.  
62 Szovjetszko-anglijszkie peregovori v 1924 g. Mezsdunarodnaja Letopisz, III. évf. (1925) 1. sz. 32–33.  
63 A Szovjetunió és a kisantant közti viszonyra ld. JAZIKOVA, Alla: Malaja Antanta v jevropejszkoj polityike 
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tekintett, mint történelmi jogainak helyreállítására, míg a szovjet állami vezetés 
törvénytelennek tartotta azt.64 

Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk a Besszarábia és Erdély státusza közti 
húsbavágó különbségekre. Magyarország ugyanis a trianoni béke aláírásával, majd 
ratifikálásával nemzetközi jogi értelelemben lemondott az Erdély feletti szuverenitásáról, a 
nemzetközi kapcsolatokban ez a probléma lezártnak minősült. Szovjet–Oroszország, majd a 
Szovjetunió ugyanakkor semmilyen hivatalos nemzetközi okmányban nem mondott le a 
Besszarábia feletti jogigényéről, s az Antant hatalmai sem voltak abban a helyzetben, hogy 
rákényszerítsék erre a szovjet kormányt. Továbbá, a kérdés a nemzetközi kapcsolatokban a 
„Párizsi jegyzőkönyv” aláírása után is még sokáig nyitott maradt, ugyanis Anglia csak 1922. 
április 14-én, Franciaország 1924. március 11-én, míg Olaszország 1927. május 13-án 
ratifikálta a terület új státuszát deklaráló okmányt. Japán még ezek után sem ratifikálta, így a 
nemzetközi okmány nem is léphetett hatályba.65 A kérdés ezzel továbbra is a „viszály magva” 
maradt a román–szovjet államközi kapcsolatokban.  

A magyar–szovjet kapcsolatok kiépítését nem terhelték meg a végletekig olyan 
problémák, amelyek a Szovjetunió és egy sor nyugati tőkés állam, vagy kelet-európai kis 
ország közötti összeköttetést megnehezítették, így az adósságok és az államosított ingatlanok 
ügye, vagy a fehér emigráció kérdése. A reparációs követelések, amelyek az első 
világháborúban vagy még azelőtt nyújtott kölcsönökkel, államosított üzemekkel és 
vállalatokkal álltak összefüggésben, az 1920-as évek első felében nagyon erősen rányomták a 
bélyegüket az angol–szovjet, de különösen a francia–szovjet viszonyra, lehetetlenné téve azok 
egyenletes fejlődését.66 Ugyanígy, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban és 
Csehszlovákiában menedéket találó, mindkét országban több tízezer főnyire becsült orosz 
fehér emigráció – a Romanov-dinasztiával rokonságban lévő szerb uralkodó érzékenysége 
miatt különösen az előbbi esetében – bénította meg a kapcsolatok normalizálását. Ezekben az 
országokban a fehér emigráció részben megörökölte az egykori cári orosz missziókat, és 
hivatalosan elismert külképviseletei hálózatot működtetett.67    

A magyar kártérítési igények mértékére egy, a GYOSZ által – feltehetőleg még 1924 
augusztusában – elkészített összesítés alapján következtethetünk, amelyet a szövetség a már 
küszöbönálló berlini magyar-szovjet tárgyalások előtt nyújtott be a kormánynak. A 
dokumentum megállapította, hogy az 1917. évi októberi forradalom után a szovjet államok 
területén államosított magyar érdekeltségek száma és a behajtandó követelések összege nem 
képez jelentős tételt. A legnagyobb a kijevi székhelyű, a MÁVAG érdekeltségében lévő, 
vasúti felszereléseket gyártó, s a háború előtt mintegy 300 munkást foglalkoztató Vielwert-
Dedina nevű cég volt, amelynek igazgatója a magyar állampolgárságú Bálint Bertalan volt. A 
polgárháborút jelentősebb károk nélkül átvészelő vállalat kinnlevőségei az államosítás idején 
– a GYOSZ adatai szerint – összesen mintegy négymillió aranykoronára rúgtak, alaptőkéje 
egymillió rubelt tett ki. A magyar követelések másik része a világháború előtti magyar export 
kifizetetlen számláiból tevődött össze, így a Ganz Villamossági Rt.-nek 200 ezer rubel, a 
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Magyar Fém- és Lámpaárugyárnak 100 ezer aranykorona, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknak pedig 35 ezer rubel kinnlevősége volt.68  

A Pénzügyminisztériumnak a Külügyminisztériumhoz intézett egyik későbbi, 1924. 
szeptember 19-i átiratából az is kiderül, hogy a veszteségeket szenvedő magyar vállalatok és 
állampolgárok részéről hivatalos kárbejelentést egyedül Egressi Artúr és Egressi Dezső 
budapesti fakereskedők tettek még 1922-ben, akik kerek 100 millió koronában jelölték meg 
kártérítési igényüket. Ez elhanyagolhatónak minősíthető a cári orosz kormány és az orosz 
polgári kormányok háborús szerepvállalását dotáló angol és francia kölcsönökhöz, vagy a 
nacionalizált angol és francia tulajdonokhoz, illetve az ezekből fakadó követelésekhez képest. 
Ugyancsak nem képeztek jelentős tételt a különféle állami kincstárjegyekkel folytatott 
műveletekből fakadó szovjet-orosz és szovjet-ukrán követelések Magyarországgal szemben. 
A Magyar Királyi Felülvizsgáló és Kiegyenlítő Hivatal már korábban igyekezett feltérképezni 
a magyar tartozások mértékét, és egy körlevelet írt az érintett érdekeltségeknek, amelyben 
kérte az egykori cári Oroszországgal szembeni tartozásaik lajstromozását. Ennek folytán 
mindössze 44 ezer korona, és 26 ezer háború előtti ún. „Romanov-rubel” tartozás jutott a 
hivatal tudomására.69  

A magyarországi orosz fehér emigráció létszáma a kezdeti időkben, az 1920-as évek 
első felében még meghaladta az 5 ezer főt, majd az 1930-as évek elejére leolvadt, s 3000–
4000 fő körül mozgott. A kialakuló magyarországi orosz emigráció számára eleinte még a 
dualizmus korában, 1887-ben létrehozott, és 1914-ben bezárt cári orosz főkonzulátus és annak 
intézményei nyújtottak egy kezdetleges infrastruktúrát.70 Az orosz emigránsok jogi védelmét 
is eleinte a korábbi cári misszió vezetője, Pjotr Volkonszkij herceg látta el, majd a fehér 
emigráció vezető alakja, a párizsi emigrációba kényszerülő Vrangel, 1921 márciusában 
Alekszej Lampét jelölte ki budapesti katonai meghatalmazottjának. Noha Lampe székhelye 
Berlinben volt, Budapesten is fenntartott egy kihelyezett irodát, és 1921–1924 között a két 
főváros között ingázott. Működését 1924 tavaszáig a magyar kormány tudomásul vette, s 
félhivatalos kapcsolatokat tartott fenn vele, de ettől kezdve mind Volkonszkij, mind az ő 
nevét törölték a Magyarországon tartózkodó diplomaták névjegyzékéből, igaz, a magyar 
hatóságok exterritoriális joguk meghagyása mellett működésüket hallgatólagosan továbbra is 
megtűrték. Lampe azonban 1924 októberében pénzhiányra hivatkozva, felszámolta budapesti 
misszióját, és székhelyét végérvényesen Berlinbe tette át, egy diplomáciai immunitást nem 
élvező összekötő tisztet hátrahagyva.71 Ezzel tehát mindenféle jogi akadálya elhárult annak, 
hogy egy szovjet misszió megtelepedhessen Budapesten, a cári főkonzulátus kontinuitása 
megszakadt, és általában véve, a fehér emigráció nem gyakorolt számottevő hatást a magyar-
szovjet viszony alakulására.     
 

II/2. TITKOS TÁRGYALÁSOK GENOVÁBAN ÉS BERLINBEN 1922-BEN 
 

Az angol és a francia kormány 1922. április 10-ére nemzetközi konferenciát hívott össze 
Genovába abból a célból, hogy a vesztes államok részvételével helyreállítsák a kontinens 
államai között a háború előtt fennálló kereskedelmi kapcsolatokat. A konferenciára szintén 
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meghívott szovjet kormányt az Antant a cári kormányzat és a polgári kormányok által felvett 
kölcsönök visszafizetésére, valamint a proletárforradalom idején államosított külföldi 
tulajdonú ingatlanok, ipari üzemek visszaadásra vagy kártalanítására próbálta rávenni. A 
genovai értekezlet a versailles-i konferencia után az első olyan nagyszabású nemzetközi 
politikai rendezvény volt, amelyen az európai nagyhatalmak és kisállamok tekintélyes 
számban képviseltették magukat. Ez kiváló lehetőséget nyújtott hivatalos és nem hivatalos 
összeköttetések megteremtésére. A konferencia előtt ellentét alakult ki Anglia és 
Franciaország között a szovjet kérdésben, ugyanis Lloyd George felvetette a szovjet állam 
elismerésének lehetőségét, míg Raymond Poincaré mereven ellenezte azt. A kisantant 
tagállamai a konferencia kezdetén a francia álláspontot támogatták, és szembehelyezkedtek az 
angol elképzelésekkel.  

A konferencián részt vevő magyar delegáció – melynek vezetését Bethlen István 
miniszterelnök rövid ott tartózkodása után Bánffy Miklós külügyminiszter vette át – szintén 
szerette volna kihasználni az alkalmat a politikai manőverezésre: a kisebbségi kérdésnek a 
nyílt konferencián való megvitatására és egyes gazdasági javaslatok elfogadtatására. A 
konferencián a főbb európai gazdasági és politikai problémákat négy bizottságban tárgyalták. 
Ezek közül a magyar igények felvetésére és érvényesítésére a politikai bizottságon belül lett 
volna lehetőség, ahol Bethlen javasolta a magyar kisebbségek kérdésének áttekintését. A 
politikai bizottság munkakörébe utalt kérdések megvitatására a politikai bizottság albizottsága 
volt hivatott, amely azonban érdemben nem tárgyalta a kérdést.72 Magyarországnak nem volt 
módja arra sem, hogy befolyást gyakoroljon a gazdasági kérdések tisztázására, mivel a 
gazdasági bizottság albizottságának nem volt tagja, csak írásban jelezhette a tervezetekkel 
kapcsolatos észrevételeit.73  

Ilyen politikai légkörben szinte természetes volt Németország és Oroszország 
egymásra találása, illetve a kirekesztett államok közeledése. Április 16-án, a konferencia ideje 
alatt kötötte meg Rapallóban, egy Genova melletti fürdőhelyen, Németország és Szovjet-
Oroszország azt az egyezményt, amelyben megállapodtak a diplomáciai kapcsolatok 
felvételéről. Ez alapján Szovjet–Oroszország lemondott a Németországgal szembeni jóvátételi 
igényéről, Németország pedig arról a követeléséről, hogy az oroszországi nacionalizált 
tulajdont visszaadják korábbi német tulajdonosaiknak. A nyugati nagyhatalmak gazdasági 
érdekeit az egyezménynek az a cikkelye sértette leginkább, amely kimondta, hogy 
Németországnak a megállapodásban rögzített kötelezettségeit abban az esetben kell 
teljesítenie, ha a szovjet fél nem elégíti ki más államok reparációs igényeit. Az egyezmény 
politikai jelentősége abban rejlett, hogy segítségével mindkét állam kiutat talált elszigetelt 
helyzetéből.74 

A szovjet küldöttség nemcsak a német delegátusokkal tárgyalt, hanem a kisantant 
államok képviselőivel is. A szovjet–német szerződés megkötése után azonban 
engedékenyebbé váltak, mivel tartottak attól, hogy Magyarország is megegyezik a 
szovjetekkel, ezért csehszlovák kezdeményezésre tárgyalásokat folytattak Csicserin szovjet 
külügyi népbiztossal. A kisantant képviselői közül csak Eduard Beneš csehszlovák és 
Momčilo Ninčić jugoszláv külügyminiszter vettek részt a gazdasági kapcsolatok 
normalizálására irányuló tárgyalásokon. Hamarosan azonban Románia mellett a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság is szembehelyezkedett Beneš koncepciójával, ezért a csehszlovák 
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delegáció kénytelen volt elállni a megegyezés tervétől.75 A kisantanttal folytatott tárgyalások 
kudarcot vallottak, és elhalványult a nagyhatalmakkal történő megegyezés esélye is. A szovjet 
küldöttség ezek után nem látott esélyt a status qou biztosítására törekvő erőkkel való 
megállapodásra, ennek ellenére a minél szélesebb nemzetközi elismertség elérése rendkívül 
fontos maradt számára.  

Valószínű, hogy a kisantant tagjaival folytatott tárgyalások kudarca csak erősítette a 
szovjet külpolitika abbéli törekvését, hogy jobban kihangsúlyozva és kihasználva az 
érdekazonosságot a vesztes államokkal a Párizs környéki békék elutasításában, valamilyen 
modus vivendi-t találjon a szintén részt vevő Bulgáriával és Magyarországgal, és 
kezdeményező lépéseket tegyen feléjük. David Melcer szovjet történész kutatásai alapján 
tudjuk, hogy ez összhangban állt az Alexandar Sztambolijszki vezette bolgár kormány 1921–
1923 közötti közeledési kísérleteivel. A bolgár miniszterelnök és a szovjet külügyi népbiztos 
Genovában titkos tárgyalásokat folytattak a két állam kapcsolatainak normalizálásáról. A 
megbeszélések tényét maga a miniszterelnök jelentette be a bolgár parlamentben, és 
kijelentette, hogy Szovjet–Oroszország sohasem fogja aláírni a versailles-i békéket s az azok 
részét képező, Bulgária számára fájó neuilly-i békeszerződést. Aláhúzta azt is, hogy a két 
ország között nincsenek vitás kérdések. Bulgária a közép- és délkelet-európai államok közül 
egyedüliként (1922 októberében) adott működési engedélyt a Nemzetközi Vörös Kereszt 
szovjet missziójának a Bulgáriában lévő orosz származású hadifoglyok repatriálásának 
elősegítése érdekében. Hasonló felhatalmazással hamarosan felállították a Vörös Kereszt 
bolgár irodáját Moszkvában.76   

Akárcsak a bolgár miniszterelnök, a konferencia ideje alatt Bánffy Miklós magyar 
külügyminiszter is találkozott személyesen a szovjet külügyi népbiztossal. Bánffy kézírásos 
feljegyzéseiből kiderül, hogy három alkalommal is kontaktusba került szovjet partnerével. 
Először véletlenszerűen találkoztak az olasz király által a konferencia résztvevői számára 
adott villásreggelin, a Dante Alighieri nevű csatahajó fedélzetén, ahol a külügyi népbiztos 
Bánffy második szomszédja volt. A magyar külügyminiszter szerint, amikor beszédbe 
elegyedtek egymással, szovjet partnere rögtön a tárgyra kívánt térni, és nyíltan a politikai 
kérdésekről szeretett volna eszmét cserélni, amit ő elhárított, egy alkalmasabb időpontot kérve 
erre. Csicserin a 24-i dátumot jelölte meg. Ezen a napon jött létre az első érdemi megbeszélés 
a két vezető külügyér között az egyik genovai szálloda szobájában, amelynek ajtaját – Bánffy 
visszaemlékezése szerint – Csicserin a titkosság okán még be is zárta belülről. 

A találkozó során a szovjet állam elismerésének kérdése játszott központi szerepet. 
Bánffy kitért Csicserinnek a szovjet–orosz köztársaság elismerésére irányuló indítványa elől. 
Azzal érvelt, hogy a konferencia tartama alatt semmilyen különálló megegyezést nem köthet, 
de hangsúlyozta, hogy a két állam között a breszt-litovszki béke, és a rigai egyezmény 
értelmében „békeállapot” van, tekintet nélkül arra, hogy a trianoni békeszerződés 
érvénytelenítette Magyarországnak az Osztrák–Magyar Monarchia tagjaként kötött 
nemzetközi egyezményeit. A tárgyalófelek megegyeztek abban, hogy a későbbi esetleges 
együttműködés közös platformjának a békerendszerrel szemben elfoglalt azonos 
álláspontjukat tekintik. A magyar külügyminiszter elismerte ugyanis, hogy Szovjet–
Oroszországnak a versailles-i békemű ellen folytatott küzdelme bizonyos alapot nyújt az 
együttműködésre, ha bolsevik rezsim nem avatkozik be Magyarország társadalmi 
berendezkedésébe. Bánffy példaként felhozta az 1920. február 2-án Jurjevben megkötött 
szovjet–észt békeszerződést, és az 1921. március 16-án Moszkvában megkötött szovjet–török 
barátsági és testvériségi egyezményt, amelyek valóban érdemi politikai, gazdasági vagy éppen 
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katonai együttműködést eredményeztek az aláíró országok között. Bánffy a kapcsolattartás 
kivitelezésére közvetítő fél beiktatását tartotta volna szükségesnek, amire az ankarai török 
kormányt, mint „közös barátot” jelölte meg, míg Csicserin inkább a közvetlen érintkezés 
felvételére, vagyis Szovjet–Oroszország elismerésére helyzete a hangsúlyt. Bánffy ezt 
egyelőre kizártnak jelezte, ezért megállapodtak abban, hogy a részletkérdéseket a konferencia 
után a bécsi magyar és a szovjet követ fogja megvitatni. A magyar külügyminiszter 
szükségesnek vélte megemlíteni, hogy a két ország jövőbeni kapcsolatait nem gátolhatja az 
orosz fehér emigráció kérdése, hiszen Magyarország más államokkal ellentétben, 
jelentéktelen számú emigránst fogadott be.77  

Bánffy jóval az események után lejegyzett memoárjában úgy interpretálta az 
eseményeket, mintha ő már a konferencia kezdete óta kereste volna a kontaktust Csicserinnel, 
csak nem férkőzhetett a közelébe, s a Dante Alighieri fedélzetén is ő kezdeményezte volna a 
beszélgetést a magyar hadifoglyok ügyében. Csicserin állítólag erre reflektálva kérte, hogy 
Bánffy keresse fel őt a szállodájukban.78 Az események ellenkező kiindulópontját azonban 
nemcsak Bánffynak közvetlenül az április 24-i találkozó napján papírra vetett feljegyzése 
sejteti. A szovjet kezdeményezés abból a kísérőlevélből is nyilvánvaló, amellyel Khuen-
Héderváry Sándor, a Külügyminisztérium Politikai Osztályának vezetője megküldte 
Genovából a Dísz térre Bánffynak az április 24-i titkos megbeszélésről készített kézírásos 
feljegyzését. Khuen leírta, hogy a szovjetek háromszor is „rátelefonáltak” a magyar 
delegációra egy találkozó kicsikarása érdekében. Említést tett arról is, hogy a magyar és a 
szovjet delegáció között létesített összekötetésről csak a magyar delegáció tagjai tudtak, sem a 
„bennszülöttek”, tehát az olaszok, sem más delegációk előtt nem ez nem volt ismert.79 A török 
diplomácia közreműködésére utal ugyanakkor, hogy a május 2-i második találkozó már egy 
genovai török kereskedő házában zajlott le. Sőt, május 2-i feljegyzésében a magyar 
külügyminiszter megemlítette, hogy a találkozó legdiszkrétebb megszervezésére a római 
török követet, Dzselaleddin Arifet kérte fel. 
 A május 2-i találkozó apropóját a szovjet–román viszony kiéleződése szolgáltatta. A 
Szovjet-Oroszország és Románia közti atmoszférát, és az ellentéteik mélységét megfelelően 
érzékelteti, hogy Csicserin mindjárt a konferencia első (politikai) bizottságának első ülésén, 
április 11-én, a román tárgyalódelegáció kizárását követelte annak a politikai ügyekkel 
foglalkozó albizottságából.80 A konferencia ideje alatt állandóak voltak a határincidensek a 
szovjet–román határon, a Dnyeszter mentén. Ennek megfelelően Bánffy és Csicserin második 
találkozóján Erdély és Besszarábia területi státuszának problémája, és a két ország között 
ezzel kapcsolatban létesíthető együttműködés kérdése, s ezen belül is egy katonai kooperáció 
megvalósításának esélyei képezték a központi témát. Csicserin kijelentette, hogy Szovjet-
Oroszország nem ismeri el Erdély Romániához csatolását. Az állandó szovjet–román 
határvillongásokra hivatkozva, újabb román határsértés esetére kilátásba helyezett egy 
Románia elleni katonai akciót. A magyar külügyminiszter megígérte a fellépést a szovjet–
román konfliktus esetére, de szükségesnek tartotta, hogy Magyarország ismerje a várható 
szovjet támadás időpontját, hogy időben felkészülhessen a Románia ellen indítandó diverzáns 
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fegyveres akciókra, az erdélyi magyarok körében egy felkelés szítására, vagy egy tényleges 
katonai beavatkozásra.81  

A korabeli szovjet külpolitika számára a román és lengyel kérdés kezelése 
összefüggött, tekintettel a két állam által kötött szovjetellenes szövetségi szerződésre. 
Románia és Lengyelország politikai és katonai együttműködésének alapját a Bukarestben, 
1921. március 3-án kötött szövetségi szerződés képezte, melyben kimondták egymás 
kölcsönös megsegítését egy keleti irányból érkező agresszió esetére. Az egyezmény érvénye a 
Szovjet–Oroszországtól a polgárháború és a lengyel–szovjet háború időszakában annektált 
Besszarábia, illetve Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia védelmére terjedt ki.82 Románia 
kétfrontos háborúba kényszerítése egy esetleges lengyel–román–szovjet konfliktus esetén 
létfontosságú volt a háború végső kimenetele szempontjából. Ezért a szovjet tárgyalófél a 
Romániával szembeni együttműködésért cserébe, amely Erdély visszaszerzésének halvány 
reményét villantotta fel a magyar vezetés számára, kérte a magyar kormány semlegességét a 
lengyel-szovjet konfliktusban. Az 1920. évi szovjet–lengyel háború idején Magyarország és 
Lengyelország Franciaország támogatása mellett titkos katonai tárgyalásokat folytatott 
Párizsban és Varsóban Magyarországnak a szovjet–lengyel háborúba való bevonásáról. 
Lengyelország fegyveres megsegítésért cserébe a magyar kormány a békefeltételek 
módosítását és bizonyos területi kompenzációt szeretett volna elérni. A háború befejezése 
előtt azonban nem született megállapodás a kérdésben. A magyar–lengyel együttműködés 
terve ismert volt Moszkvában.83  

Románia tekintetében tehát mindkét ország érdekei megegyeztek. A magyar vezetés a 
Romániával szembeni revíziós siker elérés érdekében a szovjet–román ellentétek kiaknázását 
is figyelembe vette. Egy esetleges románellenes front létrehozása iránt az is további 
reményeket táplált, hogy Genovában az európai gazdasági konszolidáció megteremtését célzó 
tárgyalások kimenetele bizonytalanná vált. Az európai gazdasági egyenetlenség mellé a 
kontinens keleti felén nem párosult politikai stabilitás sem. A magyar és szovjet vezetésnek 
azonban azzal a dilemmával kellett szembenéznie, hogy a rendezetlen politikai viszonyok 
ellenére Kelet-Európában az akkori status quo előbb-utóbb tartóssá válik, és annak gyökeres 
megváltoztatására nem lesz lehetőség. Mindkét állam célja – a belső társadalmi és politikai 
konszolidáció sikere érdekében – a fennálló hatalmi struktúrába történő, minél kedvezőbb 
feltételek melletti beilleszkedés, az adott politikai viszonyok elfogadása volt. Ehhez azonban 
bilaterális szerződések megkötésével és kisebb szövetségek létrehozásával, vagy az ellenkező 
platformon található államok szövetségi rendszerének szétzilálásával ki kellett törni abból a 
nemzetközi elszigeteltségből, amit a kisantant vagy éppen a győztes nagyhatalmak kirekesztő 
politikája érlelt. 
 Bánffy és Csicserin a második találkozójukon megállapodtak abban, hogy Berlinben 
folytatják a katonai kooperációról szóló tárgyalásokat, de a két állam közeledési folyamatának 
további elmélyítését a magyar fél fogja kezdeményezni. Az 1922-ben igen feszült szovjet-
román viszony, illetve a Bánffy és Csicserin első találkozójának idejére már ismertté vált 
rapallói egyezmény miatt a magyar külpolitika nem tért ki a további puhatolózó tárgyalások 
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folytatása elől. A kapcsolatteremtést azonban Berlinben is a szovjet fél kezdeményezte. A 
nemzetközi konferencia óta eltelt időben a szovjet külpolitika számára újabb tényezők adtak 
nyomatékot a genovai tárgyalások folytatásához. Genovában az Antant államok képviselői és 
Szovjet–Oroszország nem tudtak megegyezni egymással, ezért 1922 nyarára ismét egy 
értekezletet hívtak össze Hágába, új javaslatok megvitatására. Az egymással szemben 
támasztott követelések kérdésében azonban a holland fővárosban sem sikerült megegyezni. A 
szovjet vezetés úgy értékelte az eseményeket, hogy a nyugati hatalmak egy újabb intervenciós 
beavatkozást készítenek elő, ezért nem áll érdekükben a problémák tárgyalásos úton való 
rendezése. Ezt a félelmet erősítették a Józef Piłsudski lengyel marsall bukaresti látogatásáról 
szóló hírek is.84  

1922 júliusában magyar diplomaták kétszer tárgyaltak Szovjet–Oroszország vezető 
külpolitikusával. Az első tárgyalás ideje nem datálható, a második, július 24-én zajlott. Az 
első megbeszélésen Jungerth akkori tallinni (revali) követ és Csicserin vett részt. Erre az 
eseményre vonatkozóan az egyetlen rendelkezésünkre álló forrás a magyar diplomata egyik 
1945 vagy 1946 folyamán legépeltetett visszaemlékezése. A külügyi népbiztos közölte abbéli 
értesüléseit, hogy a franciák és az angolok a románok bevonásával egy újabb támadást 
terveznek és készítenek elő Szovjet–Oroszország ellen. Erre az esetre Moszkva hajlandó 
lenne Budapesttel együttműködést létesíteni, ami Romániával szemben biztosítana némi 
területi kompenzációt Magyarország javára. Jungerth megfontolandónak ítélte a külügyi 
népbiztos explicit és félre nem érthető ajánlatát, ezért értesítette erről a Németországban 
tartózkodó Kánya Kálmánt, a külügyminiszter állandó helyettesét, hogy utazzon a német 
fővárosba a konkrétumok megbeszélése végett.85 

A július 24-i megbeszélésen Csicserinen, Kányán és Jungerthen kívül részt vett 
Nyikolaj Kresztyinszkij is, Szovjet–Oroszország berlini politikai képviselője, akit Csicserin 
úgy mutatott be, mint a szovjet kormány meghatalmazottját a magyar–szovjet tárgyalások 
lebonyolítására. Az eszmecsere bizalmas jellegére utalt, hogy ezúttal sem valamely 
külképviselet hivatalos helyiségében zajlott, hanem az egyik berlini szállóban. Kánya ama 
kérdésére, hogy a szovjet kormány érdeklődik-e még a Bánffyval megkezdett megbeszélések 
folytatása iránt, a külügyi népbiztos határozott igennel felelt, de hangsúlyozta, hogy a szovjet 
kormánynak nincsenek agresszív szándékai, csak egy esetleges román támadás esetén lenne 
kénytelen fegyverhez nyúlni. Egy ilyen támadás veszélye a genovai konferencia idején 
tényleg fennállt, amikor is román irreguláris csapatok fegyveres összetűzéseket provokáltak a 
szovjet-román határon, de a jövőben sincs kizárva, hogy Franciaország román csatlósát újból 
harcra uszítja Szovjet–Oroszország ellen.  

A szovjet külügyi népbiztos utalt Bánffy Genovába tett kijelentéseire, mely szerint a 
magyar kormány Erdélyben „zavarokat fog előidézni” vagy ha elég idő adatik neki a 
felkészülésre, diverzáns akciók szervezésével fogja segíteni a Vörös Hadsereg 
előrenyomulását egy esetleges helyi román–szovjet konfrontáció idején. Kánya erre közölte, 
hogy a magyar beavatkozás csak a szovjet katonai sikerek esetére értendő. Csicserin kifejtette, 
hogy annak idején Bánffy megszorítások nélkül elfogadta a katonai kooperációra vonatkozó 
javaslatukat, és a szovjet csapatok sikere után már nem lenne szükség a magyar 
beavatkozásra. A magyar diplomata kitért az egyenes válasz elől, s közölte, hogy egy 
sikertelen szovjet hadművelet esetén a magyarok nem áldozhatják fel „véreiket” Erdélyben, s 
egy ilyen akció hosszas előkészületeket igényel. Ezzel szemben Csicserin azzal érvelt, hogy 
egy váratlan és meglepetésszerű román támadással kell számolni. Kánya ezt azzal eliminálta, 
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hogy Vörös Hadsereg megtámadása hosszabb előkészületeket igényel, amit nem lehet 
titokban tartani. Kánya beismerte, hogy nem sikerült végleges egyezséget kötniük, de mindkét 
fél szükségesnek tartotta a tárgyalások teljes diszkréció melletti folytatását, s megállapodtak 
abban is, hogy katonai szakértőket is bevonnak. Magyar részről közvetítőnek Kánya Abele 
Ferenc berlini katonai attasét nevezte meg.86  

Hogyan értékelhetjük ezeket a Magyarország számára még Erdély visszaszerzésének 
halvány reményét is felvillantó magyar–szovjet titkos tárgyalásokat? Ennek a kérdésnek a 
feltevése azért is indokolt, mert eddigi ismereteink szerint a magyar–szovjet kapcsolatok két 
világháború közötti történetében csak 1935 őszén kerül sor még egyszer ilyen magas szintű, 
vagyis a két vezető külpolitikus személyes megbeszélését eredményező találkozásra.87 
Mindenek előtt megjegyezzük, hogy a bizalmasként kezelt tárgyalások nem maradhattak 
titokban Genovában. A New York Herald című amerikai lap párizsi tudósítója, aki a 
konferencia idején Genovában tartózkodott, már egy nappal Bánffy és Csicserin első 
találkozása után, azaz április 25-én felröppentett egy olyan információt, hogy Magyarország 
Németországhoz hasonló szerződést kötött Szovjet–Oroszországgal. A hír szerint a szovjet 
diplomácia elismerte Magyarország jogosultságát a határok kiigazítására, a magyar kormány 
pedig elismerte a szovjet államok föderációját. Ezen kívül a két ország kölcsönös támogatásra 
kötelezte magát Románia és a kisantant ellen, s a szerződés egy erre vonatkozó katonai 
záradékot is tartalmaz. Ezt a szenzációs hírt más külföldi orgánumok is átvették. Bánffy és a 
Magyar Távirati Iroda (MTI) még aznap cáfolták ezt, noha a francia újságok tudósítóinak 
azon kérdésére, hogy gazdasági szerződés köttetett-e a két fél között, a magyar 
külügyminiszter sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy ő a katonai szerződésre vonatkozó 
híreszteléseket cáfolta, s egyebet nem mondhat.88 Nyilvánvaló tehát, hogy valamilyen módon 
kiszivárogtak az április 24-i megbeszélésre vonatkozó információk. Ahogy a konferencia 
delegátusainak minden egyes rezdülését árgus szemekkel figyelő külföldi tudósítók tálalták az 
ott elhangzottakat, az már csak az újságírói fantázia szüleménye volt, igaz Szovjet–
Oroszország elismerése, és a Romániával szembeni érdekközösség, mint lehetséges napirendi 
pontok, nem álltak távol az igazságtól. 

Nem szabad említetlenül hagyni azt sem, hogy a szovjet katonai vezetés valószínűleg 
nem sok reményt fűzött ahhoz, hogy a magyar csapatok bevetésével a román hátországban 
ellensúlyozni lehet a szovjet veszteségeket a szovjet–román arcvonalon. A szovjet hadsereg 
vezérkara pontos információkkal rendelkezett a trianoni béke értelmében majdnem teljesen 
leszerelt magyar hadsereg hadrafoghatóságát és ütőképességét illetően. A Vörös Hadsereg 
Katonai Felderítési Igazgatósága által elkészített periodikus összegzésekben, amelyeket 
nyomtatott formában az érintett csapattestek vezetéséhez is eljuttattak, többször bukkanhatunk 
a magyar hadsereg háború utáni állapotát feltáró információkra. Így például az 1921. július 1-i 
állapotokat tükröző elemzés részletesen leírta a trianoni béke katonai határozmányait, a 
magyar haderő szervezeti felépítését, hadianyag- és élelmiszer-ellátottságát, morális állapotát. 
Kitért arra is, hogy a békeszerződés, amely 35 ezer főben szabta meg a hadsereg létszámát, 
arra késztette a magyar katonai vezetést, hogy félkatonai alakulatok, irredenta szervezetek és 
a belügyi, rendvédelmi szervek állományán belül bújtassa a magyar katonai sorállományt.89 
Egy 1922. május 1-i állapotokat kivetítő jelentés pedig részletesen foglalkozott a magyar–
                                                 
86 Kánya kézírásos feljegyzése. 1922. júl. 24. MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. pol. sz., 375–377. 
fol.  
87 Kánya Kálmán külügyminiszter 1935. szeptember 9-én a Népszövetség genfi ülésszakán találkozott 
egymással. Feljegyzés Kánya és Litvinov megbeszéléséről. 1935. szept. 9. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 
2938/1935. pol. sz.  
88 Erre ld. Álhír a világsajtóban a magyar-orosz katonai szerződés megkötéséről. Az Est, 1922. ápr. 26. 2.; 
Magyar indítványok Génuában. Budapesti Hírlap, 1922. ápr. 26. 2-3.  
89 A Vörös Hadsereg Vezérkari Főnöksége Katonai Felderítési Igazgatóságának nyomtatott jelentése. 1921. júl. 
1. Rosszijszkij goszudarsztvennij voennij arhiv (RGVA), f. 7. op. 2. gy. 758. l. 21–24.  
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román viszonnyal és az erdélyi magyarok helyzetével. Az erdélyi magyarok helyzetét a velük 
szemben követett represszív román politika miatt nagyon kedvezőtlennek ítélte, s olyan 
potenciális konfliktusforrásként értékelte a román belpolitikában, amely akár fegyveres 
összetűzésekhez is vezethet.90    

Nyilvánvalóan Csicserin sem volt túlzottan optimista a hivatásos magyar haderő 
harcértékét illetően, ezért is próbált inkább az irreguláris egységekre és esetleg egy erdélyi 
magyarok által kirobbantott felkelésre apellálni, amelynek leverése komoly román erőket 
vonhatott volna el a keleti hadműveleti területekről. A szovjet kormány Erdély 
hovatartozásának kérdését azért is napirenden kívánta tartani, mert olyan értesülései voltak, 
hogy a romániai fehérgárdisták kiképzőbázisai részben Délkelet-Erdélyben vannak, és a 
román hatóságok onnan csoportosítják át őket a Dnyeszter mellé.91 A május 2-i találkozón 
Csicserin meg is említette Bánffynak, hogy Románia támogatja az incidensek provokálásában 
aktívan résztvevő fehérgárdista alakulatokat. A Vörös Hadsereg vezérkara ugyanakkor egy 
1922. április 6-án kelt felderítői jelentés alapján olyan információkkal rendelkezett, hogy a 
román katonai vezetés arra készül, hogy mindenképpen elkerülje Magyarország 
beavatkozását, ezért a magyarok tévednek, amikor a Romániával szemben támasztott területi 
igényeiket egy szovjet–román konfliktusra alapozva szeretnék kielégíteni.92  

Végül a genovai magyar–szovjet titkos tárgyalások még egy talányára szeretnénk 
felhívni a figyelmet. A Magyar Országos Levéltárban megtalálható annak a francia nyelvű 
memorandumtervezetnek a szövege, amit a magyar delegáció a genovai konferencián kívánt 
beterjeszteni. Ebből szűk másfél oldal tartalmazza a gazdasági kapcsolatok helyreállítására 
vonatkozó javaslatot Szovjet–Oroszországgal. A memorandum egy olyan dossziéban 
található, amelynek fedlapjára Teleszky János nevét írták rá. A javaslat annak kinyilvánítására 
kérte volna a genovai konferencián jelen lévő hatalmakat, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia utódállamait, beleértve Magyarországot is, egyenrangúan kezelik a Szovjet-
Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok helyreállításának megvitatása során, és ezek a 
kisállamok, akárcsak a nagyhatalmak, minden megkötés nélkül élvezni fogják a Szovjet–
Oroszországgal kötendő kereskedelmi egyezményekből származó előnyöket. A beadvány 
azzal indokolta a magyar igény méltányosságát, hogy az Európában tapasztalható gazdasági 
regresszió nagyrészt abból ered, hogy a szovjet föderáció ki van zárva az európai 
vérkeringésből, noha területi kiterjedésénél és nyersanyagforrásainál fogva jelentős gazdasági 
erőt képvisel a kontinensen. Európa gazdasági újjáépítése nem kis mértékben a Szovjet–
Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok felvételétől függ. Különösen érvényes ez Közép-
Európa kis országaira, amelyek gazdasági életét felborította az első világháború, megfosztva 
őket hagyományos nyersanyagforrásaiktól és felvevőpiacaiktól. Az utódállamok földrajzi 
helyzete is a szovjet államok felé fordulást jelöli ki, hiszen többük, így Magyarország, 
Ausztria és Csehszlovákia, meg vannak fosztva a közvetlen tengeri kijáratoktól, így a tengeri 
kereskedelem által kínált lehetőségek többségétől. Számukra ezért lenne elsődleges 
jelentőségű a kontinentális kereskedelem fejlesztése. Az utódállamok gazdasági 
rekonstrukcióját a szövetséges hatalmak is megkívánják, de ez csak akkor lesz lehetséges, ha 
ezek az államok ugyanazokkal a feltételekkel vesznek részt a Szovjet–Oroszországgal 
folytatott kereskedelemben, mint a nagyhatalmak.93 

Sajnos nem tudjuk, hogy mi lett a meglehetősen egyértelműen fogalmazó, és a magyar 
külkereskedelem egyik markáns orientációs irányát kijelölő javaslat sorsa, az mindenesetre 

                                                 
90 Ua. 1922. máj. 1. RGVA, f. 7. op. 2. gy. 431. l. 90–91, 137.  
91 DVP SZSZSZR, 1961. 483–485.   
92 Felderítői jelentés a Vörös Hadsereg Vezérkari Főnökségének Katonai Felderítési Igazgatósága részére. 1922. 
ápr. 6. RGVA, f. 7. op. 2. gy. 776. l. 15–22.  
93 Javaslat a gazdasági kapcsolatok helyreállítására Oroszországgal. Dátum nélkül. (1922) MOL, K 69, 88. cs., 
109/1922. t., 57.947/1922. sz., 513–514. fol.  
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tény, hogy Bánffy nem használta ki a személyes kontaktus kínálta előnyöket, hogy gazdasági 
jellegű problémákat is megvitasson Csicserinnel, és a hőn óhajtott gazdasági preferenciákat 
kivívja szovjet partnerénél. Némiképp érthető a magyar külügyminiszter visszafogott 
magatartása gazdasági ügyekben, annak fényében, amit a Genovából hazaérkező Bethlen 
nyilatkozott sajtótájékoztatóján. A kormányfő elmondta, meglepetést okozott a német–szovjet 
megállapodás nyilvánosságra hozatala, de ennek nagyobb jelentősége nem lesz, amíg 
Szovjet–Oroszországban a jelenlegi állapotok uralkodnak, mivel kevéssé valószínű, hogy a 
magántőke nagyobb mértében részt vesz az ország újjáépítésében. Az amerikai 
orgánumokban felröppent magyar–szovjet szerződésre vonatkozó információkat cáfolva, s 
ezzel együtt tagadva a paraván mögötti tárgyalások tényét is, kifejtette: „A magyar delegáció 
álláspontja ebben a kérdésben az volt, hogy Magyarországnak Oroszországgal szemben a 
nagyhatalmakhoz képest mindenesetre csak másodrendű érdekei vannak, és Magyarország 
csatlakozni fog azokhoz a megegyezésekhez, amelyeket a nagyhatalmak Oroszországgal 
esetleg kötnek. Magyarország ezen a téren semmiféle kezdő szerepet nem vállal. Ha a 
nagyhatalmak a maguk részéről bizonyos feltételek mellett hajlandók megegyezést kötni, 
akkor ezekben Magyarország is részt vesz, ha azonban ezt nem teszik, Magyarország sem 
szánja rá magát ilyen lépésre”.94  

Egyelőre további kutatásokat igényel annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi 
okozta a magyar álláspont gyökeres megváltozását a memorandumtervezet elkészítése és a 
Bethlen nyilatkozata között eltelt időben. Az mindenesetre kiderült a magyar miniszterelnök 
állásfoglalásából, hogy a memorandum propozícióival szöges ellentétben, a magyar delegáció 
nem vállalt kezdeményező szerepet Szovjet–Oroszországnak az európai gazdasági 
vérkeringésbe való visszakapcsolása érdekében, sőt, Bethlen bizonytalannak és kétesnek 
tartotta egy esetleges gazdasági együttműködés kimenetelét Moszkvával. A genovai és berlini 
titkos tárgyalások végeredményben a szovjet állam hivatalos elismerésének elmaradása, 
valamint a katonai és gazdasági kooperáció meghiúsulása miatt eredménytelenek maradtak. 
Az 1922. évi találkozók, és az ott elhangzottak, mégis a két világháború közötti magyar–
szovjet kapcsolatok egy jellemző vonására irányítják a figyelmet. A Szovjetunió 
megtámadásának időpontjáig a magyar külügyi apparátusnak a Szovjetunióval szemben 
követett politikai gyakorlatában a pragmatizmus gyakrabban háttérbe szorította az ideológiai 
megfontolásokat, mint az ideológiai premisszák a pragmatikus meglátásokat. Ugyanez 
mondható el a szovjet külpolitikáról is, amelynek Magyarországhoz fűződő viszonyát 1920 
után nem a két rendszer eltérő jellege, hanem sokkal inkább a Szovjetunió közvetlen 
államérdekei, illetve az adott nagyhatalmi konstelláció által felvetett problémák és azok 
megoldási módozatai határozták meg. 

Szó sem volt azonban arról, hogy a genovai és berlini tárgyalásokon a magyar vezetés 
részéről egy kizárólagos szovjet orientáció gondolata fogalmazódott volna meg. Az Antant 
egyes hatalmai felé történt közeledési kísérletek meghiúsulásával és a kisantantnak 
fokozatosan a francia politika érdekkörébe kerülésével Magyarország a korabeli európai 
status quo-val szemben álló, vagy a területi felosztásokkal elégedetlen nagyhatalmak felé 
orientálódhatott. Ezek közül kettő, Németország és Szovjet–Oroszország a rapallói szerződés 
révén szövetségi viszonyra léptek egymással. Először Nagy Péter Tibor hívta fel a figyelmet 
arra az értelmezési keretre, hogy az 1922. évi magyar–szovjet titkos tárgyalásokat valójában a 
német–szovjet együttműködés kontextusában kellene értékelni. A magyar külpolitika egy 
reális kísérletet tehetett volna arra, hogy érdekeinek érvényesítésénél az európai politika 
színterén, erre a szövetségre támaszkodjon.95  

                                                 
94 A miniszterelnök a génuai konferenciáról. Budapesti Hírlap, 1922. ápr. 27. 1-3.  
95 NAGY Péter Tibor: Az októberi forradalom és a Szovjetunió adaptációja az ellenforradalmi Magyarországon. 
Eszmélet, 8. sz. 76. 
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Mint említettük, az 1922. évi magyar–szovjet tárgyalásokon nem született érdemleges, 
hivatalos okiraton deklarált eredmény, a találkozók egyetlen eredménye az lett, hogy – 
diplomáciában megszokott frázissal élve – a felek megállapodtak a megbeszélések 
folytatásában. Nyilvánvaló volt, hogy egyik tárgyalófél sem akarta a szálakat véglegesen 
elvágni, bár magyar részről a tárgyalások folytatását diplomáciai síkon nem ösztönözték, s 
Budapest nem tett további offenzív lépéseket a szovjet diplomácia irányába. Mint említettük, 
a tárgyalások kiszivárgása is kényelmetlenséget okozott a Dísz térnek, és mind Bethlen, mind 
Bánffy kínos magyarázatokba bocsátkozott az ezt firtató felvetések kapcsán. Véleményünk 
szerint a további egyértelmű lépések megtétele magyar részről alapvetően azzal 
magyarázható, hogy a kormány ekkor még úgy érezte, hogy nem tudja majd elfogadtatni a 
közvéleménnyel az együttműködést a szovjet hatalommal. Lőrincz Zsuzsa úgy tudja, hogy 
Bethlen miniszterelnök 1922 kora őszén levelet írt az akkor Genfben tartózkodó Csicserinnek, 
amelyben kifejtette, hogy az együttműködés Magyarország számára bizonyos geopolitikai 
előnyökkel járna, ugyanakkor a tárgyalások megrekedését éppen a magyar közvélemény 
beállítottságával indokolta.96 
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III. A GAZDASÁGI KAPCSOLATOK KEZDETEI 
 
 

III/1. A MAGYAR–SZOVJET KERESKEDELMI KAPCSOLATOK 
FELTÉTELRENDSZERE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

 
Magyarország számára az első világháborút követő békerendezés egyik legsúlyosabb 
következményét — a jelentős területi és etnikai veszteségek mellett — az ország gazdasági 
teljesítőképességének drasztikus csökkenése jelentette, ami összefüggött az Osztrák–Magyar 
Monarchia egységes gazdasági szervezetének szétesésével is. Magyarország és a dualista 
állam különféle régiói közt meglévő, korábbi hagyományokra visszatekintő gazdasági 
egymásrautaltságot plasztikusan jellemezte, hogy a 19. század utolsó harmadában 
Magyarország mezőgazdasági árukivitelének jelentős része Ausztria, illetve a birodalom cseh 
és lengyel tartományai felé irányult, míg az ipari termékek tekintélyes hányadát ezekről a 
területekről szerezte be. (Az utolsó békeév, tehát 1913 statisztikai adatai szerint a magyar 
kivitel 75,34%-a irányult Ausztriába, illetve a Monarchia fennhatósága alatt lévő cseh, 
lengyel és boszniai területekre. Ugyanígy, a behozatal 72,73%-a származott az említett 
régiókból.97) A trianoni békeszerződés megkötését követően ugyanakkor az utódállamok 
kormányai — nem kis mértékben politikai megfontolások által vezéreltetve — arra 
törekedtek, hogy hatalmas szerzeményeiket gazdaságilag is (például új beruházásokkal vagy a 
vámpolitika segítségével) maradéktanul betagolják és integrálják területi állományukba, ami 
magával vonta a korábban hatékony belső működést felmutató gazdasági tömb fokozatos 
megroppanását, és végső soron ezeknek a területeknek a gazdasági leválását a történelmi 
Magyarország központi vidékeiről. 
 A szomszéd államok autarkiás törekvései, komplex nemzetgazdaságok kiépítését 
szolgáló programjai oda vezettek, hogy Magyarország részben vagy egészben elvesztette 
korábbi természetes nyersanyag-lelőhelyeit és hagyományos felvevőpiacait. Ez a 
kiszolgáltatott állapot arra ösztönözte a gazdaságpolitika alakításáért felelős mindenkori 
kormányt, hogy olyan új kereskedelmi partnerállamokra tegyen szert, amelyek egyrészt 
jelentős nyersanyagkészletek felett diszponálnak, így könnyen kielégíthetik a magyar 
feldolgozóipar szükségleteit, másrészt nagyobb földrajzi kiterjedésű piacaikon értékesíthetik a 
magyar ipari és mezőgazdasági termelés produktumait. A Monarchia védettséget biztosító 
gazdasági kereteinek széthullása miatt nemzetközi kereskedelmi versenyhelyzetbe 
kényszerített magyar gazdaság ezzel függetleníthette a korábban nagyrészt a Felvidék és 
Erdély ásványkincsére utalt iparát a csehszlovák és román beszállítóktól, illetve piacot 
nyerhetett exportcikkei számára.98 
 A magyar külkereskedelem kitörési pontjainak keresésénél a földrésznyi értékesítési 
piacot és szinte kimeríthetetlennek tűnő nyersanyagforrásokat birtokló szovjet államok 
szövetségét nem lehetett figyelmen kívül hagyni. (Az 1926. évi népszámlálás adatai szerint a 
Szovjetunió mintegy 17 millió km²-nyi területén 147 millió ember élt.99) Már csak azért sem, 
mivel Magyarország — és általában véve az európai államok — megjelenését a szovjet 
piacon több szovjet gazdaságpolitikai intézkedés ösztönözte. Ezek között meg kell említeni a 

                                                 
97 A Magyar Szent Korona országainak 1913. évi külkereskedelmi forgalma. Magyar Statisztikai Közlemények. 
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Népbiztosok Tanácsának 1920. november 23-án elfogadott dekrétumát a koncessziók 
általános gazdasági és jogi feltételeiről, amely lehetőséget biztosított a külföldi magántőkének 
a szovjet gazdaságba történő bevonására. A különböző időtartamú koncessziós szerződések 
értelmében a külföldi befektetők jogot nyertek egyes államosított ipari, mezőgazdasági 
üzemek, vasutak ideiglenes működtetésére, erdős területek vagy kőolaj-lelőhelyek ideiglenes 
kihasználására, s a megtermelt haszon egy részének kivitelére. Cserébe kötelesek voltak saját 
forrásból renováltatni és üzemképessé tenni a koncesszióba kapott, a forradalmak és a 
polgárháború idején amortizálódott ipari, mezőgazdasági egységeket, illetve további hiteleket 
kellett nyújtaniuk a szovjet gazdaság helyreállításához. A dekrétum előirányozta például a 
nyugat-szibériai és az európai Oroszország északi részén lévő kormányzóságok hatalmas 
kiterjedésű erdőterületeinek koncesszióba adását, továbbá a bakui és grozniji olajmezők 
bérbeadását is.100 Hasonlóan előnyös feltételeket biztosított az 1921-ben több intézkedés 
együtteseként összeálló új gazdaságpolitika (NEP), amely legalizálta a belkereskedelem 
szabadságát, engedélyezte magán-kisvállalatok létrehozását, és lehetővé tette a huszonegy 
főnél kevesebb munkást foglalkoztató üzemek denacionalizálását. (Egyes adatok szerint az 
1920–1921 során hozott rendelkezések nyomán alig egy év alatt mintegy tízezer vállalat ment 
át magánkézbe.)101 
 A nyugati államoknak ugyanakkor nem kedvezett a Népbiztosok Tanácsa által még 
1918. április 22-én elfogadott dekrétum, amely nacionalizálta a külkereskedelmet, és arra 
teljes állami monopóliumot vezetett be. Ez a rendelkezés még az ipar és a belkereskedelem 
államosítására vonatkozó, hasonló értelmű intézkedéseket is megelőzte.102 Mint említettük, a 
NEP később lehetővé tette, hogy az iparon és a belkereskedelmen belüli állami dominancia 
megtörjön, és ez a két ágazat másokkal együtt magántőkét importáljon, az új 
gazdaságirányítási rendszer ugyanakkor nem oldotta fel a külkereskedelem állami 
monopóliumát. Ez azt jelentette, hogy a rendszeres és effektív kereskedelmi forgalom 
megindítása Szovjet–Oroszországgal szinte elképzelhetetlenné vált olyan bilaterális, 
kormányközi kereskedelmi keretegyezmény aláírása nélkül, amely meghatározta a szovjet 
export- és importvállalatokkal folytatott kereskedelem alapelveit, illetve szabályozta az 
áruszállítások utáni kifizetések rendjét. 
 1921–1922 folyamán egy sor nyugat-európai tőkés állam kötött ideiglenes 
kereskedelmi megállapodást Szovjet–Oroszországgal. E szerződések biztosították a szovjet 
állam számára annak lehetőségét, hogy a másik ország fővárosában kereskedelmi képviseletet 
nyisson, amelynek meghatározott számú munkatársa a diplomáciai szokásjog alapján 
diplomáciai immunitást élvezhetett.103 Éppen emiatt a szovjet külügyi vezetés ezeket a 
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missziókat egyben Szovjet–Oroszország de facto hivatalos képviseleteinek tekintette. 1921. 
március 16-án Angliával, május 6-án Németországgal, december 7-én Ausztriával, december 
26-án pedig Olaszországgal lépett hasonló tartalmú egyezményre.104 Figyelmeztető jel lehetett 
a magyar gazdasági elit számára az 1922. július 5-én parafált szovjet–csehszlovák 
kereskedelmi megállapodás, amely megnyitotta az utat a szovjet piacon kifejezetten 
érdekeltnek számító cseh mezőgazdasági gépgyárak (pl. Škoda, Bächer) előtt. A szovjet-
csehszlovák kereskedelmi egyezmény megkötése után a magyar sajtóban olyan hírek jelentek 
meg, melyek szerint a prágai szovjet kereskedelmi képviselet 8000 darab cseh mezőgazdasági 
gép szállítására kötött üzletet, mintegy 5,5 millió cseh korona értékben, és szovjet részről 
további megrendelések várhatók.105 Villani Frigyes prágai magyar követ egy 1923 elején kelt 
jelentésében beszámolt arról, hogy csehszlovák gazdasági körök szerint a Szovjetunió 
elsősorban mezőgazdasági gépeket és szerszámokat fog importálni Csehszlovákiából, ezért a 
hat legnagyobb csehszlovák mezőgazdasági gépgyár egy közös kiviteli társaságba tömörült.106 
A kereskedelmi képviseletek megnyitásával párhuzamosan épült ki a szovjet gazdaság 
külföldi szervezeti rendszere és hálózata is. A jelentősebb szovjet állami exportvállalatok, így 
például a faexportőr Exportlesz, a gabonaexportőr Exporthleb, vagy az olajszállításokat 
felügyelő Nyeftyeszindikat, szinte mindegyik szovjet kereskedelmi képviseleten kihelyezett 
irodát hozott létre. 
 A tőkeszegény szovjet állam kereskedelmi politikájának neuralgikus pontja a 
hitelkérdés volt, hiszen az 1920-as évek első felében csak a legritkább esetekben tudott 
azonnal fizetni a területére behozott árukért. Persze kézenfekvőnek tűnt, hogy az importáru 
értékét a szovjet partnervállalatok nyersanyaggal ellentételezzék, ám ezek a csereüzletek a 
legtöbb esetben csak akkor számíthattak sikerre, ha a gyártó az eladott késztermékéért az 
annak előállításához szükséges nyersanyagokat kapott cserébe. Sokkal elterjedtebb volt ezért 
az a megoldás, amelynek révén az áru értékének kiegyenlítésére a szovjet külkereskedelmi 
szervek — így közvetve a szovjet államot képviselő Külkereskedelmi Népbiztosság — 
valamilyen konstrukcióban hitellehetőséghez jutottak. A hitelezés egyik formájaként tartották 
számon a konszignációt. Ennek lényege az volt, hogy a megvásárolt termék árát vagy annak 
egy fennmaradó részét a vevőnek csak akkor kellett kiegyenlítenie, ha a raktáron lévő 
készleteket a saját piacán sikerült értékesítenie. A fizetés határideje az esetek többségében hat 
hónap volt az áru értékesítését követően, így az ellenértéket, vagy annak egy bizonyos 
hányadát a belső piacon eladott áru utáni nyereségből, illetőleg már az áru által megtermelt 
haszonból fedezhették. Amennyiben a határidő lejárta előtt nem sikerült az áru vételárát 
előteremteni, azt vissza kellett szállítani az eladónak. Ez a hitelezési forma azonban az eladó 
számára óriási kockázatokkal járt, hiszen például a drága és érzékeny gépi berendezések 
esetében — amelyek leggyakrabban képezték konszignációs szerződés tárgyát — számolni 
kellett a rongálódással, akár fél évvel a használatba vétel után.107 

Persze a hitelezés más módon is megoldhatónak bizonyult. Például úgy, hogy a 
Külkereskedelmi Népbiztosság és a felügyelete alá tartozó külföldi szovjet képviseletek az 
illető ország egyes vállalataival, vagy vállalati csoportjaival közösen — bizonyos esetekben a 
kereskedelmi koncessziós szerződésekhez kapcsolódva — vegyes kereskedelmi társaságokat 
hoztak létre. A részvények felét birtokló nyugati cégóriások, vállalati egyesülések és 
konszernek szempontjából ez azzal az előnnyel járt, hogy kizárólagos pozíciókra tehettek 
szert egyes árucikkek behozatalában és kivitelében, illetve a nagy reményekkel kecsegtető, 
Szovjetunióba irányuló export finanszírozásában. A vegyes társaságokba tömörülő angol, 
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német vagy osztrák érdekeltségeket hazai riválisaik emiatt gyakran azzal vádolták, hogy 
monopolizálják a Szovjet–Oroszországgal folytatott kereskedelmet. A részvények másik fele 
a Külkereskedelmi Népbiztosság, illetve rajta keresztül a szovjet állam tulajdonában volt. A 
közvetlen részvétel a vegyes társaságokban szovjet részről elsősorban nem is azért tűnt 
előnyösnek, mert Moszkva így ellenőrzött mederben tarthatta a külkereskedelmet, hanem 
azért, mert tekintélyes összegű hitelekhez juthatott a partnercégeitől és a holdudvarukban lévő 
bankoktól. A vegyes társaságokban nyugati részről számos esetben olyan pénzintézetek is 
részvényt szereztek, amelyek átvállalhatták a hitelezéssel járó kockázat egy részét. 
 A magyar üzleti körök számára a mintát elsősorban azok a vegyes kereskedelmi 
társaságok szolgáltathatták, amelyek Németországban és Ausztriában jöttek létre. Az elsőt 
még a német fővárosban létesítették 1922. október 20-án, Ruszgertorg (Russzko-
Germanszkoje Torgovoje AO) néven, 30 ezer angol font alaptőkével. Alapítója a 
Külkereskedelmi Népbiztosság és az Otto Wolf iparmágnás nevével fémjelzett, több cégből 
alakult német konszern volt. Üzletkörébe tartozott fémipari termékek importja Szovjet-
Oroszországba, illetve különféle nyersanyagok kivitele onnan.108 A hatalmas cégalakulat 
létrejöttére a magyar diplomácia is felfigyelt. Ghika György hamburgi konzul egy 1922. 
december 8-án kelt jelentésében arról értesítette Bethlen István miniszterelnököt, hogy a 
Wolf-konszern az alaptőkéhez viszonyítva nagyságrendekkel nagyobb összegű, mintegy 750 
ezer font értékű hitelt nyújtott a társaságnak.109 A társaság nem egészen egyéves fennállása 
alatt, 1923. október 1-ig 2,8 millió rubel értékű forgalmat bonyolított le, amelynek döntő 
hányadát, 2,4 millió rubelt a szovjet import tette ki, s csak a fennmaradó töredék része esett a 
szovjet exportra.110 Ausztriában két vegyes kereskedelmi társaságot is alapítottak (RATAO, 
Ruszavtorg). Ezek közül a 300 ezer rubeles alaptőkével 1923. augusztus 23-án felállított 
RATAO (Russzko–Avsztrijszkoje Torgovoje AO) részvényeinek felét a Külkereskedelmi 
Népbiztosság, másik felét az Arsenal nevű, szövetkezeti alapon működő, döntően kis- és 
középüzemeket magába foglaló vállalatcsoport birtokolta két osztrák bankkal karöltve.111 A 
textilkészítő gépeket, mezőgazdasági berendezéseket, elektrotechnikai eszközöket és vegyi 
árut a Szovjetunióba exportáló, s onnan különféle nyersanyagokat, élelmiszer- és gabonaipari 
termékeket, valamint szőrmét és bőröket Ausztriába szállító társaság 1923. október 1. és 
1924. június 1. között 900 ezer rubel értékű forgalmat bonyolított le, amiből 625 ezer rubel 
esett a szovjet exportra.112 
 A magyar–szovjet áruforgalom megindításánál a kínálati lehetőségeket és a behozatali 
szükségleteket figyelembe véve mindenekelőtt olyan árucikkek jöhettek számításba, amelyek 
beszerzése mindkét oldalon hozzájárulhatott a termelés élénkítéséhez. Így Szovjet–
Oroszország elsősorban természeti adottságai (hatalmas erdőségei és nyersolaj-készletei) okán 
válhatott Magyarország kereskedelmi partnerévé. A trianoni Magyarország számára az egyik 
legsúlyosabb nemzetgazdasági veszteséget a fában gazdag felvidéki és erdélyi területek 
elcsatolása jelentette, aminek következtében a magyar állam elvesztette korábbi stabil 
faexportőri pozícióját. Az ország egykori erdőállományának mindössze 15,9%-át tudta 
megtartani, ami azt jelentette, hogy az 1913. évi adatok szerint 7 581 ezer m³-es 
fakitermeléséhez (tölgy, bükk, fenyő összesen) képest becslések szerint 1920 után csak 307 
850 m³ hozamra számíthatott évente. A magyar fafeldolgozó-ipar ezzel a mennyiséggel még a 
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saját szükségleteit sem tudta kielégíteni, így feldolgozatlan fából állandó behozatalra 
szorult.113 A faipari termelés 1913-ban 186,3 millió korona értéket állított elő, amelynek 
mindössze 22,3%-a esett azokra a központi területekre, amelyek később a trianoni 
Magyarország magját alkották. Noha 1920-ban a fűrésztelepek és a bútoripar tekintélyes 
hányada Romániához és Csehszlovákiához került, a megmaradt területeken a faipar szinte 
minden ága, így a bútor- és asztalosipar, a kocsigyártás, és a parkettagyártás is képviseltetve 
maradt. Emiatt vált szükségessé, hogy a még mindig jó kondíciókkal rendelkező, s rövid időn 
belül talpra álló magyar faipar (s különösen a világhírű bútoripar) minél hamarabb, olcsón, és 
lehetőleg zökkenőmentesen jusson nyersfához.114 
 A háború előtt a magyar kőolajtermelés csekély jelentőségű volt, Magyarország már 
ekkor is olajimportőrnek számított. Így például 1913-ban nyers ásványolajból, finomított vagy 
félig finomított könnyűolajból és kenőolajból összesen 357 300 tonnát hozott be. A történelmi 
Magyarország 28 kőolaj-finomítója közül 11 maradt a trianoni határok között, amelyek 
kapacitása összesen 150 ezer tonna nyersolaj feldolgozását tette lehetővé. 1920-ban és 1921-
ben a hazai kőolaj-finomítók nyersanyag híján kevéssé voltak kihasználva, s az olajhiány 
komolyan veszélyeztethette az egész gazdasági infrastruktúra működőképességét.115 A 
krónikus hiány leküzdésére Koffler Károly, a Magyar Ásványolajfinomítók Egyesülésének 
elnöke, egyben a GYOSZ titkára 1922. szeptember 18-án Berlinben 4 ezer tonna, összesen 
416 vagonra rúgó olaj szállítására vonatkozó üzletet kötött a Nyeftyeszindikat ottani 
ügynökségének képviselőjével. Ezt 1923–1924 folyamán további, még nagyobb volumenű 
megrendelések követték, így 1922-től sikerült ellensúlyozni a román és lengyel (galíciai) 
beszállítások elmaradása vagy akadozása miatt keletkezett kiesést, s biztosítottá vált a hazai 
feldolgozás folyamatossága.116 Az orosz forrásokból tudható, hogy a szovjet diplomácia a 
különféle olajipari termékeket (nyersolaj, félig finomított olaj, kenőolaj, stb.) már a 
kezdetektől „stratégiai fegyverként” kezelte a nyugati államokkal fenntartott politikai 
kapcsolataiban is, hiszen ez egy olyan energiahordozónak minősült, amelyet egyetlen ország 
gazdasági infrastruktúrája sem nélkülözhetett. Litvinov egy, a párt Politikai Irodájának írott 
levelében kifejtette, hogy a Szovjetunió kezében az olaj a legnagyobb adu a burzsoáziával 
folytatott „játékban”. Az olajkoncessziókért cserébe kompenzációként még a de jure 
elismerést is el lehetne érni.117 A nyersfán és nyersolajon kívül a különféle ércek és 
színesfémek (vasérc, mangánérc, réz, cink, ólom), a legnagyobb fűtőértékű fekete kőszén, az 
antracit, s végül a főként építőipari alapanyagként használt azbeszt behozatalára nyílt 
lehetőség. 
 Oroszország már az első világháborút megelőző években is a magyar gépipar 
különféle termékei, különösen a mezőgazdasági gépek hagyományos felvevőpiacának 
számított. 1913-ban az Oroszországba irányuló kiviteli listán az első helyet a különféle gépek- 
és készülékek foglalták el, amelyek a teljes kivitel 19,75%-át alkották, s azon belül 8,36%-kal 
részesedtek a mezőgazdasági gépek és berendezések. (Mezőgazdasági gépekből ekkor csak 
Ausztria és Románia vásárolt Oroszországnál nagyobb mennyiségben.)118 Ez utóbbiakat 
döntően a hatalmas birodalom európai részének déli vidékein (Ukrajna, Dél-Oroszország) 
helyezték üzembe.  

 
 

                                                 
113 BUDAY László: Magyarország küzdelmes évei. Budapest, 1923. (BUDAY, 1923.) 74–75. 
114 Uo. 114. 
115 Uo. 93–94. 
116 A Magyar Ásványolajfinomítók Egyesülése Rt. és a Nyeftyeszindikat szerződése. 1922. szept. 18. MOL, K 
69, 760. cs., “Vegyes II” dosszié. 1922/2. sz., 11–16. fol. 
117 Litvinov levele az OK(b)P KB Politikai Iroda tagjainak. 1923. jún. 5. RGASzPI, f. 359. op. 1. gy. 9. l. 9-11.  
118 MSK, 1915. 57, 541. 
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1. sz. táblázat119 
A magyar–orosz kereskedelmi forgalom áruösszetétele és értéke 1913-ban120 

 
Magyar behozatal Magyar behozatal Magyar kivitel Magyar kivitel 
A termék neve Értéke (ezer korona) A termék neve Értéke (ezer korona) 
kender 1.386 gépek, készülékek  2.201 
len 1.010 izzólámpa  1.162 
mák    778 nyers bőrök  1.063 
azbeszt    671 gyapjú     790 
lencse    582 fűrészfa     770 
gyapjú    576 ló     378 
dohány     319 vetőmag     130 
nyers bőrök    196 gyógyszer     117 
Összesen 9.739 Összesen 11.142 
 

A tradicionálisnak tekinthető orosz piac visszaszerzését több tényező ösztönözte. A 
Trianon előtti magyar gépgyártás kapacitásának 82%-a a határokon belül maradt 1920 után, 
így 1921-től kezdődően a magyar gépexport már meghaladta az importot: az 1921. évi 9300 
tonna behozatallal szemben 10 500 tonna kivitel állt, míg 1922-ben a behozatal nem 
duplázódott meg (17 800 tonnára nőtt), ugyanakkor a kivitel körülbelül két és félszeresére, 
mintegy 25 ezer tonnára gyarapodott.121 Emellett a mezőgazdasági termelés fokozását, a 
termőterületek kiterjesztését prioritásként kezelő szovjet hatalom nem rendelkezett a 
modernizáció egyik alapfeltételével, a mezőgazdaság gépesítése jóval elmaradt a megkívánt 
szinttől. A meglévő készletek nagyrészt elavultak, a belföldi gyártás pedig nem tudta fedezni 
a hazai piac diktálta egyre növekvő igényeket. 1924. év eleji adatok szerint vetőgépekben 
57%-os, kaszálógépekben pedig 90%-os hiánnyal kellett megküzdenie a szovjet 
mezőgazdaságnak.122  

Viszonylag szerencsés helyzetűnek mondhatta magát a magyar állattenyésztés is, 
különösen a lótenyésztés. A háborúval ugyan Magyarország lóállománya jelentős mértékben 
megfogyatkozott, hiszen becslések szerint a korábbi teljes állomány 53,2 %-a került az 
utódállamok fennhatósága alá, a központi területek ennek dacára aránylag megfelelő 
tenyészállománnyal bírtak. 1920 tavaszán, amikor a lóállomány háborús pusztulása 
befejeződött, 717 ezer lovat írtak össze az ország területén. Az utolsó békeévben a magyar 
lókivitel mintegy 46 ezer 500 darab volt, amelynek több mint a felét Ausztria vásárolta meg, 
de jutott a Monarchia cseh és lengyel területeire is, valamint Romániába, Németországba, 
Olaszországba.123 Az ekkor Oroszországba szállított exporttermékek listáján az élő lovak az 
előkelő hetedik helyet szerezték meg 3,39%-os részesedéssel az oda irányuló export 
összértékéből.124 A világháború kitöréséig az orosz lótenyésztés is európai jelentőségű volt, de 
az állandó harci cselekmények (világháború, polgárháború) következtében óriási 
veszteségeket szenvedett: a háború előtt létező 8 ezer 845 állami és magánménes még 800 
ezer tenyészállatot nevelt, a polgárháború befejezése után ugyanakkor mindössze 149 ménes 
maradt 8500 tenyészállattal. A polgárháború tapasztalataiból kiindulva az 1920-as években a 
lovas haderő további fejlesztését erőltető Vörös Hadsereg pótlovazása így komoly 

                                                 
119 Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 53. kötete alapján. MSK, 1915. I. r. 57–58., II. r. 79–80.  
120 A táblázatban csak a főbb árufajtákat tüntettük fel, a magyar kivitel esetében különös tekintettel azokra, 
amelyek az 1920-as, 1930-as években is majd meghatározzák a magyar exportot.  
121 BUDAY, 1923. 135. 
122 Oroszország. Külkereskedelmi Hírek, 1924. máj. 11. 1. 
123 Buday, 1923. 79–80. 
124 MSK, 1915. I. r. 57.  
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akadályokba ütközött.125 A Trianon után is aktív élőállat-exportőr, s ezen belül évente 
mintegy 27 ezer lovat külföldön értékesítő Magyarország ezért komoly beszállítóként 
merülhetett fel a Szovjetunió számára.126 A mezőgazdasági gépeken és az élőállatokon kívül a 
hazai villamosipar különféle termékei (lámpák, kapcsolók), valamint magyar gyártmányú 
dízelmotorok elhelyezésére is lehetőség adódott, a mezőgazdasági termékek kínálati listájából 
pedig vetőmag jöhetett még számításba.  

Léteztek azonban olyan árucikkek, nevezetesen a gabonaipari termékek (főleg a búza), 
amelyek mind a két állam egyik fő exportcikkének számítottak, és ezért inkább súrlódásokat 
okoztak közöttük a nemzetközi piacokon történő értékesítés terén. A szovjet kivitel ugyanis 
éppen azokat a piacokat célozta meg, így a németet, az osztrákot és az olaszt, amelyek a 
magyar export számára is hagyományosnak számítottak. A szovjet gabona által teremtett 
versenyhelyzetet nem lehetett negligálni, hiszen a szovjet gabonaipari termékek esetében a 
távolságból fakadó magasabb szállítási költségeket kiegyenlítette a világpiaci árakhoz mérten 
olcsóbb kínálati ár. A helyzet különösen Ausztria esetében vált aggasztóvá. 1923 nyarán a 
bécsi magyar követség több jelentésében is beszámolt arról, hogy egy osztrák üzletember, 
Andreas Veitschberger, szerződést kíván kötni a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség 
szerveivel nagy mennyiségű gabona behozatalára.127 Masirevich Szilárd bécsi követ 
értesülései szerint, az üzlet értelmében az 1922. évi termésből 100 ezer vagy 200 ezer tonna, 
míg az 1923. évi új termésből 500 ezer tonna szovjet gabona ausztriai behozatalára nyílna 
lehetőség. Ausztria évente mintegy 600 ezer tonna gabona behozatalára szorul, s ennek 40 %-t 
fedezte a részesedését minden évben dinamikusan növelő magyar export.128 Az osztrák–
szovjet üzlet rendkívül érzékenyen érintette volna a magyar gazdaság egyik legfontosabb 
külpiacának számító Ausztriával fennálló kereskedelmi kapcsolatokat, hiszen ezáltal a 
Szovjetunió akár a teljes osztrák gabonapiac lefedésére is jó alkalomhoz jutott volna. Noha a 
szovjet külkereskedelmi statisztikák szerint a szovjet gabonakivitel csak az 1925-1926. 
gazdasági évben indul meg Ausztriába, s a magyarhoz viszonyítva akkor is csak csekély 
mértékben (mintegy 6 ezer 800 tonna),129 a magyar–osztrák kereskedelmi kapcsolatok 
hullámzásának függvényében szovjet részről többször felvetődött a szovjet gabonakivitel 
intenzívebbé tétele Ausztriába, és a magyar gabonaipari termékekkel szembeni fölény 
kierőszakolása. Így például, 1925 nyarán, a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség vezetője 
egyenesen azt írta feletteseinek, hogy eljött az idő a magyar gabona kiszorítására az osztrák 
piacról. Azt javasolta, hogy ennek érdekében hozzanak további áldozatokat, például tovább 
csökkentsék a szovjet gabona eladási árát. Ausztria függetlenítése a magyar gabonaimporttól 
messzemenő előnyökkel járna a Szovjetunió számára, hiszen nemcsak más szovjet 
exporttermékek előtt nyitná meg az utat az osztrák piacon, de némi politikai hozadékkal is 
kecsegtetne.130  
 A magyar tőkések és a szovjet állami szervek közti kapcsolatfelvételre utaló első 
megbízható adatok 1922 elejéről származnak. Február 27-én Fenyő Miksa, a GYOSZ 
ügyvezető igazgatója felkereste a berlini szovjet-orosz kereskedelmi képviseletet, és ott 
megbeszéléseket folytatott Sztyefan Brodovszkij első titkárral. Fenyő — saját elmondása 
szerint — nemcsak a gyáriparosok képviselőjeként, hanem a magyar kormány hivatalos 
                                                 
125 Oroszország lótenyésztése. Állatorvosi Lapok, 1925. júl. 15. 152.  
126 BUDAY, 1923. 132. 
127 Masirevich Szilárd jelentése Daruváry Géza külügyminiszternek. 1923. júl. 3. MOL, K 69, 147. cs., 1923/10. 
t., 76.439/1923. al. sz., 78.559/1923. sz. 
128 Masirevich jelentése Daruvárynak. 1923. aug. 2. Uo. 82.897/1923. sz.  
129 Vnyesnyjaja torgovlja SZSZSZR za 1918-1940 gg. Sztatisztyicseszkij obzor. Otv. red. CSISZTOV, A. D. 
Moszkva, 1960. 423–427.  
130 Vulfszon bécsi szovjet kereskedelmi képviselő jelentése M. I. Frumkin külkereskedelmi népbiztos-
helyettesnek. 1925. aug. 26. Rosszijszkij goszudarsztvennij arhiv ekonomiki (RGAE), f. 413. op. 2. gy. 1991. 
23-25.  
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megbízottjaként ment el Berlinbe, hogy a kereskedelmi kapcsolatok felújításáról tárgyaljon. A 
szovjet diplomata ugyanakkor tudtára adta, hogy a két állam közti gazdasági összeköttetés 
megteremtése ilyen vagy olyan formában a szovjet rendszer elismerését és egy államközi 
egyezmény megkötését feltételezi.131 Makszim Litvinov külügyi népbiztoshelyettes, a legfelső 
párt, és egyben állami döntéshozó szerv, az OK(b)P KB Politikai Irodájának (Politbüró) 1922. 
március 8-i ülésén előterjesztette ezt a kérdést, bár javaslatának mibenléte a testület ülésének 
lakonikus jegyzőkönyvi szövege alapján nem állapítható meg pontosan.132 A Politikai Iroda 
határozatának tartalmát egy későbbi dokumentum, a szovjet-orosz képviselet tanácsosának 
eljuttatott, Litvinov által szignált március 17-i utasítás alapján lehet leszűrni. A direktíva nem 
emelt elvi kifogást az ellen, hogy Berlinben összeköttetésbe lépjenek a magyar kormánnyal, 
de leszögezte, hogy ehhez a két államnak legalább de facto el kell ismernie egymást, vagyis 
olyan ideiglenes kereskedelmi megállapodást kell kötnie, amely lehetővé teszi a kereskedelmi 
missziók kölcsönös felállítását.133 
 A két fél között nemsokára lehetőség nyílt a legmagasabb szintű kontaktus 
megteremtésére is. Ahogy az előző fejezetben részletesen írtunk róla, az 1922 áprilisában–
májusában tartott genovai nemzetközi gazdasági konferencián Csicserin és Bánffy a színfalak 
mögött megbeszéléseket folytatott a két ország viszonyának normalizálásáról és lehetséges 
együttműködésének kereteiről. Gazdasági jellegű kérdések itt egyáltalán nem kerültek szóba, 
noha a közeledés alapját a békerendszerrel szemben elfoglalt közös platform mellett 
leginkább éppen a kölcsönös kereskedelmi érdekek teremthették volna meg. A genovai 
multilaterális értekezleten a szovjet delegációnak nem sikerült megegyeznie a nyugati tőkés 
hatalmak küldöttségeivel a háború előtti és alatti orosz adósságok, illetve a nacionalizált 
magánvállalatok utáni kárpótlás ügyében. Az 1922. április 16-án aláírt rapallói szerződésnek 
gazdasági szempontból nemcsak az volt a jelentősége, hogy kiiktatta Németország és Szovjet-
Oroszország egymással szembeni reparációs követeléseit, hanem tágra nyitotta gazdasági 
együttműködésük kapuit is, amely hosszú éveken át valóban gyümölcsöző volt. Bánffy és 
Csicserin megbeszélésein nem született hasonló megállapodás, sőt, ahogy említettük, a 
magyar külügyminiszter még ennek alapfeltételét, a szovjet állam elismerésére vonatkozó 
igényt is határozottan visszautasította. 
 

III/2. A MAGYAR TŐKE MEGJELENÉSE A SZOVJET PIACON 
 
A magyar üzleti szféra (gyáriparosok, bankárok) képviselői a kedvezőtlen politikai háttér 
ellenére igyekeztek kiaknázni a szovjet piacban rejlő lehetőségeket. Így nem sokkal a genovai 
konferencia berekesztése után, 1922. június 7. és július 17. között a stratégiai vállalatokat 
ellenőrzése alatt tartó Magyar Általános Hitelbank Rt. (MÁH) szakértői csoportot küldött a 
Baltikumba a szovjet föderáció gazdasági viszonyainak tanulmányozása, valamint üzleti 
kapcsolatok kiépítése (magyar iparcikkek kivitele és szovjet nyersanyagok behozatala) végett. 
Ennek tagja volt Csekonics Iván gróf, egykori varsói követ, Kállay Rezső, a MÁH igazgató-
helyettese, valamint a bank érdekeltségében lévő Ganz-gyár egyik mérnöke. Jungerth követ 
közvetítése nyomán a csoport tagjai találkoztak az ottani szovjet képviselet kereskedelmi 
attaséjával. A megbeszélést követően a magyar „szakértők” elhatározták, hogy javasolni 
fogják a MÁH vezetésének, hogy az „orosz gazdasági és fizetési viszonyok 
konszolidálásával” párhuzamosan létesítsen kereskedelmi kapcsolatot Szovjet-
Oroszországgal. A magyar követ a megbeszéléseket tárgyaló jelentésében hozzáfűzte még: „a 
hitelbankon kívül érdeklődött egy kiküldött útján az itteni és az orosz gazdasági helyzet iránt 
                                                 
131 DVPSZSZSZR, 1961. 727. 
132 Az OK(b)P KB PB ülésének jegyzőkönyve. 1922. márc. 8. Rosszijszkij goszudarsztvennij arhiv szocialno-
polityicseszkoj isztorii (RGASZPI), f. 17. op. 3. gy. 257. 
133 DVP SZSZSZR, 1961. 156–157. 
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a Magyar–Olasz és az Angol–Magyar Bank. Ez utóbbinak állandó képviselője van 
Rigában”.134 
 Itt kis kitérővel egy olyan személyről kell szót ejtenünk, aki ezen a ponton 
kapcsolódott be az események menetébe, s 1922–1923 folyamán láthatólag kulcsszerepet 
játszott azok további egyengetésében, bár tevékenységének részletei a fennmaradt levéltári 
források alapján egyelőre csak töredékesen rekonstruálhatók. Pintér (Schüchter) Miksáról van 
szó, a budapesti körökben gyakorta csak „Max” becenéven emlegetett agilis üzletemberről, 
aki közvetítői szerepre vállalkozott a magyar gazdasági élet prominensei és a berlini szovjet 
kereskedelmi szervek között. A Külügyminisztérium Politikai osztályának rezervált 
iratanyagában fennmaradt német nyelvű beszámolói alapján valószínűnek tartjuk, hogy 
eredetileg a külügyi tárca tudtával és jóváhagyásával a GYOSZ nevében annak titkárától, a 
már említett Koffler Károlytól kapott megbízást arra, hogy kipuhatolja a szovjet bürokrácia 
hajlandóságát konkrét export–import ügyletek tekintetében. Erre utal az is, hogy a Kofflernek 
Berlinből elküldött 1922. július 28-i „helyzetjelentésében” leírta, hogy az ottani szovjet 
kereskedelmi képviselet vezető beosztású munkatársai előtt hivatkozott a július 7-én kelt 
„megbízólevelére”. Igaz, amikor a kereskedelmi képviselet egyik osztályvezetője kifogásolta 
a bemutatott okmányt, maga is elismerte, hogy ez a „megbízólevél” csak információszerzésre 
hatalmazta fel.135 
 Noha az általa készített beszámolókból egyértelműen kiderül, hogy olyan magas rangú 
diplomatákkal is érintkezésbe lépett, mint Csicserin külügyi, vagy Leonyid Kraszin 
külkereskedelmi népbiztos, s magyar részről végső soron ő készítette elő a már említett 1922. 
szeptember 18-i szovjet olajszállítási üzletet, személye egy idő után kényelmetlenné vált mind 
a magyar, mind a szovjet fél számára.136 Úgy tűnik, hogy Pintér kizárólagos közvetítői jogkört 
vindikált magának, amivel jócskán túllépte a számára megszabott kereteket. A Dísz téren attól 
tarthattak, hogy előbb-utóbb látókörön kívülre kerül, s megpróbálja majd befolyásolni a 
diplomaták hatáskörébe tartozó politikai természetű kérdések megvitatását is. Így Masirevich 
Szilárd bécsi magyar követ 1922. október 5-i jelentésében az általa „ismert politikai 
vigécnek” titulált Pintérről a következőket jegyezte le: „Nevezett fontoskodó titokzatossággal 
előadta, hogy a magyar kormány megbízásából Csicserinnel gazdasági ügyekről tárgyalt 
(orosz petróleumszállítások Magyarország részére)”. Az üzletember elmondta, hogy 
Budapestről „újabb misszióval utazik vissza Oroszországba, mely a gazdaságiakon kívül 
politikaiakra is ki fog terjedni”. Masirevich óvatosságra intette felettesét, s közölte, hogy 
Pintért megbízhatatlan egyénnek tartja.137 Egy későbbi feljegyzésből kiderül, hogy előfordult 
olyan eset is, amikor Pintér a szovjet kormány megbízottjának adta ki magát.138 Valójában 
azonban az őt „politikai alkusznak” vagy „korántsem ártatlan, de ügyes üzletembernek” tartó 
berlini szovjet kereskedelmi képviselet felelős tisztviselői is bizalmatlanul viszonyultak 
hozzá.139 
 Mint említettük, a Koffler által tető alá hozott első olajszállítási üzlet révén a magyar 
olajfeldolgozó ipar 4 ezer tonna nyersolajhoz jutott. Koffler visszaemlékezései szerint a 
magyar ásványolaj-finomító ipar ezt követően még két éven át nyersanyagszükségletét szinte 
kizárólag a Szovjetunióból szerezte be.140 Magyar források alapján mindenesetre biztos, hogy 
                                                 
134 Jungerth jelentése Bánffynak. 1922. júl. 20. MOL, K 69, 85. cs., 1922/108. t., 76.065/1922. al. sz., 
82.684/1922. sz. 
135 Pintér beszámolója Kofflernek. 1922. júl. 28. MOL, K 64, 6. cs., 1922/24. t., Szám nélkül (Sz. n.), 61–64. fol. 
136 Pintér beszámolója Kofflernek. 1922. júl. 31. Uo. 65. fol. 
137 Masirevich jelentése Bánffynak. 1922. okt. 5. Uo. 309/1922. res. pol. sz. 
138 Krausz Simonnak, az Angol-Magyar Bank alelnökének, és Ország Róbertnek, a bank ügyvezető 
igazgatójának feljegyzése. 1923. jan. 3-4. MOL, Z 96, 64. cs., 83. t., 3616a/I. sz., 37–41. fol.  
139 Nyikolaj Kresztyinszkij berlini szovjet nagykövet jelentése Litvinovnak. 1923. febr. 27. Arhiv vnyesnyej 
polityiki Rosszijszkoj Federacii (AVP RF), f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 22-23.  
140 KOFFLER Károly: Magyarország és Oroszország. Magyar Gyáripar, 1924. okt. 1. 1–3. (KOFFLER, 1924.)  
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a hazai kőolajpiacot (kőolaj-finomító ipar, kőolaj import) ekkoriban a kezében tartó három-
négy család, és azok szűkebb rokonsága (Freund István, Szirmai Oszkár, Mayer György), 
akik közös érdekképviseleti és behozatali konszernbe tömörültek (Magyar 
Ásványolajfiomítók Egyesülése Rt., Központi Ásványolajipari Rt.), 1923 első felében 
többször is tárgyalásokat folytattak, főként a grozniji olajmezőkről származó nyersolaj 
behozataláról.141 Más források alapján feltételezhető, hogy a Koffler által leírtak nem álltak 
messze a valóságtól, ugyanis a Központi Ásványolajipari Rt. 1923 nyarán már egy olyan 
szerződés megkötéséről tárgyalt a Nyeftyeszindikat berlini irodájával, amelynek értelmében a 
szovjet importolajat Magyarországon finomították volna, és innen került volna ki az európai 
piacokra.142 Ez azt jelenti, hogy a hazai szükségleteket már többé-kevésbé sikerült kielégíteni, 
s a hazai olajfeldolgozó ipar már a hazai igényeken túli bérmunkára is gondolhatott. Igaz, a 
magyar gazdaság olajéhsége miatt a Szovjet–Oroszországból származó import mértékét 
nagyban eltúlzó statisztikák is megjelentek a hazai szaksajtóban. Így például a 
Külkereskedelmi Hírek adatsora szerint a Magyarország által importált teljes mennyiség 
Szovjet–Oroszország 1922. évi – kerekítve – 11,5 milliárd pud (tehát közel 190 millió tonna) 
petróleumtermék kivitelének mintegy 2%-t tette ki, ami a szovjet olajkiviteli listán a hatodik 
helyre emelte Magyarországot.143 

Az olajipari szövetség üzleti sikerén felbuzdulva nemsokára a Weiss Manfréd Acél- és 
Fémművek Rt. azzal az ajánlattal fordult a berlini szovjet kereskedelmi képviselethez, hogy 
kössenek kereskedelmi koncessziót vasérc, mangánérc és olaj állandó szállítására a vállalat 
által gyártott mezőgazdasági gépekért és egyéb gépi berendezésekért cserébe. Az ajánlatról 
szóló jelentés „Magyarország iparkirályának” nevezte Weiss Manfrédot, s kiemelte, hogy 
hatalmas fémfeldolgozó üzemeket birtokol, amelyek a háború előtt mintegy 65 ezer munkást 
foglalkoztattak.144 Nem találtunk arra vonatkozó adatot, hogy létrejött a megállapodás a 
magyar nehézipar egyik pillérét alkotó céggel, a berlini kereskedelmi képviselet egy 1923. 
február 23-án kelt távirata mindenesetre arról tanúskodik, hogy a konzorciummal a 
tárgyalások akkor még folyamatban voltak.145 
 A Weiss család tulajdonában álló vállalatóriás küszöbönálló berlini üzleti tárgyalásai 
szolgáltatták a kezdő lökést annak a befolyásos magyar tőkésekből álló csoportnak az 
összefonódásához, amely először próbálta kieszközölni, hogy a saját égisze alatt létrejöhessen 
a magyar–szovjet áruforgalmat lebonyolító vegyes társaság, amelyben cégeik a közvetlen 
összeköttetés révén a szovjet állami külkereskedelmi szervekkel, különleges jogokat és 
előnyöket élvezhettek volna. 1923. február 2-án a berlini szovjet kereskedelmi képviselet arról 
értesítette a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács alá tartozó, a koncessziókat elosztó és felügyelő 
Legfőbb Koncessziós Bizottságot (LKB), hogy a Kereskedelemügyi Minisztérium munkatársa, 
Diósy Ödön egy Bethlen István miniszterelnök aláírásával ellátott német nyelvű támogató 
levéllel kereste fel őket. A levél arról szólt, hogy a magyar ipari és banki szféra több 
prominensének nevében Diósyt hatalmazzák fel, hogy tárgyalásokat folytasson a Szovjetunió 
külkereskedelmi szerveivel egy export-import műveleteket végrehajtó vegyes társaság 
megalakításáról. A dokumentum a kezdeményezők között három személyt sorolt fel: László 
Sándort, a Hofherr–Schrantz–Clayton–Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. 

                                                 
141 Krausz Simonnak, az Angol-Magyar Bank alelnökének, és Ország Róbert ügyvezető igazgatónak a 
feljegyzése. 1923. jan. 3–4. MOL, Z 96, 64. cs., 83. t., 3616a/I. sz., 37-41. fol.  
142 A Honvédelmi Minisztérium VI/2. osztályának átirata Kánya Kálmánnak, a külügyminiszter állandó 
helyettesének. 1923. aug. 30. Hadtörténeti Levéltár (HL), I/89. f., B/172. tek., 19.029/1923. sz.  
143 1 tonna=61 pud. Ld. Oroszország. Petróleumkivitel. Külkereskedelmi Hírek, 1923. máj. 13. 1. 
144 Borisz Sztomonjakov berlini szovjet kereskedelmi képviselő jelentése Kraszinnak. 1922. szept. 28. 
Goszudarsztvennij arhiv Rosszijszkoj Federacii (GARF), f. 8350. op. 1. gy. 1439. l. 1. 
145 Iszaak Goldstejn a berlini kereskedelmi képviselet gazdasági részlege vezetőjének távirata Georgij 
Pjatakovnak, a Legfőbb Koncessziós Bizottság (LKB) elnökének. 1923. febr. 23. Uo. l. 3. 
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vezérigazgatóját, Klein Gyulát, a MÁH ügyvezető igazgatóját, illetve a szovjetek által 
Berlinben már megismert Fenyő Miksát.146 
 A három üzletember közötti kapcsolati háló viszonylag könnyen feltérképezhető. A 
MÁH ügyvezető igazgatói székét elfoglaló Klein egyben a Hofherr–Schrantz önállósult 
magyarországi leányvállalatának alelnöki posztját is betöltötte, sőt, a jelentős gazdasági súlyt 
képező Ganz-Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. igazgatótanácsának egyik tagja volt. 
Nem mellékes az sem, hogy a Hofherr–Schrantz magyarországi ága és a Ganz-Danubius a 
MÁH érdekeltségébe tartozott, akárcsak olyan nagynevű és nagy múltú gép- és villamosipari 
vállalatok, mint a Ganz Villamossági Rt., a Fegyver- és Gépgyár Rt., a Láng Gépgyár Rt., 
illetve az Ericsson Magyar Villamossági Rt. A húszas években Klein az említettek mellett 
komoly részvényérdekeltségekkel rendelkezett egy sor más, elismert nagyvállalatnál is (pl. 
Mezőgazdasági Ipar Rt.).147 Diósy Ödön pályafutásáról annyi tudható, hogy a világháború 
idején a MÁH által 1915-ben alapított, ipari és mezőgazdasági cikkeket forgalmazó 
Haditermény Rt. berlini kirendeltségének vezetője volt, majd az 1920-as években a 
Kereskedelemügyi Minisztériumba került, ahol 1924-ben kormányfőtanácsossá nevezték ki. 
Fenyő Miksáról — akit László és Klein már csak a GYOSZ élén elfoglalt vezető pozíciója 
miatt is ismerhetett — az idézett szovjet jelentés megemlítette, hogy részvényein keresztül 
mindkét Ganz-gyárhoz kötődik.148 
 A vegyes kereskedelmi társaság megalapítására vonatkozó javaslata mellett Diósy 
aziránt is érdeklődött, hogy a felsorolt üzletemberek milyen feltételek mellett vehetnének 
részt az Ukrajna déli részén, a Bug-öbölben fekvő Nyikolajev város két hajógyára (Ruszszud, 
Naval) termelésének beindításában és kiaknázásában, vagyis hogyan nyerhetnének 
koncessziót a gyárak üzemeltetésében. Az LKB moszkvai központjában azt kérték a berlini 
képviselettől, hogy küldjön részletes információt a jelentésében említett személyekről és 
cégeikről annak érdekében, hogy ajánlatukat tüzetesen megvizsgálhassák.149 A március 6-ra 
elkészült információs anyagban a Hofherr–Schrantz-ról megállapították, hogy a 
mezőgazdasági gépgyártásban jelentős pozíciókat szerzett vállalat magyarországi üzemei a 
háború után izmosodtak meg annyira, hogy túlnőttek a vállalat bécsi ágán. „Gépei jó 
hírnévnek örvendenek, és jól ismertek Ukrajnában és Dél-Oroszországban.” — szögezte le az 
elemzés. A MÁH-al kapcsolatban leírták, hogy az AMB-vel együtt a legjelentősebb 
pénzintézet Magyarországon, s míg utóbbi az angol tőke érdekeltségébe tartozik, addig előbbi 
a Rotschild-csoport tagja, és inkább a francia tőke támogatja. Klein Gyuláról és Fenyő 
Miksáról pedig többek között azt említették meg, hogy előbbi vállalkozó szellemű egyén, 
magánvagyona a háború alatt és után gyarapodott meg, míg utóbbi a magyar liberálisok egyik 
vezetőjeként befolyásos személynek számít kereskedelmi és ipari körökben, valamint a 
sajtóban.150 
 A koncessziós ajánlatról az LKB több felső államigazgatási szerv és szakhatóság 
véleményét is kikérte, így a Legfelső Népgazdasági Tanácsét, a Külügyi Népbiztosságét, a 
Tengerhajózási Népbiztosságét, a Közlekedési és Hírközlési Népbiztosságét, a 
Földművelésügyi Népbiztosságét, valamint a Forradalmi Katonatanácsét, bár az április 5-én 
meghozott döntésében alapvetően a három előbbi, inkább politikai és biztonságpolitikai 
indíttatású szakvéleményére hivatkozott, amelyek a koncessziós ajánlat teljesítése előli 
elzárkózást kérték.151 A Külügyi Népbiztosság nevében Makszim Litvnov népbiztoshelyettes 
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147 Klein pályafutására ld. POGÁNY Ágnes: Bankárok és üzletfelek. A Magyar Általános Hitelbank és vállalati 
ügyfelei a két világháború között. Replika, 1997. márc. (25. sz.) 65. 
148 A berlini kereskedelmi képviselet jelentése az LKB-nak. 1923. febr. 2. GARF, f. 8350. op. 1. gy. 1440. l. 1.  
149 Az LKB utasítása a berlini szovjet képviseletnek. 1923. febr. 22. Uo. l. 2. 
150 A berlini kereskedelmi képviselet értékelése a magyar cégekről. 1923. márc. 6. Uo. l. 14. 
151 Kivonat az LKB ülésének jegyzőkönyvéből. 1923. ápr. 5. Uo. l. 30. 



 44

kifejtette, hogy részükről nincs akadálya magyar cégekkel való tárgyalásnak és üzletkötésnek. 
Ám kikötötte: „üzletek esetén, — amelyek a magyarok számára nagy jelentőségűek — 
javasoljuk, hogy a szerződés életbelépéséhez az orosz és magyar kormány kölcsönös 
kapcsolatba lépését szabják feltételül”.152 A Tengerhajózási Népbiztosság sem tartotta 
elfogadhatónak az ajánlatot, mivel úgy vélte, hogy a Szovjetunió fekete-tengeri 
hadihajógyártása csak ezekben a gyárakban valósul meg, ezért külföldi tőkéseknek való 
átadásuk veszélyeztetné a hadihajógyártás biztonságát.153 Azonos álláspontra helyezkedett a 
Legfelső Népgazdasági Tanács is, amely a nyikolajevi hajógyáraknak az ország védelmi 
rendszerében betöltött jelentős szerepével érvelt.154 A társhatóságok közül ezzel ellentétes 
véleményt egyedül a Közlekedési és Hírközlési Népbiztosság fogalmazott meg, amely nem 
zárta ki a magyar tőke bevonásának lehetőségét a gyárak fejlesztése érdekében.155 Az LKB a 
többségi vélemény alapján elutasította az ajánlatot.  
 Ha megvizsgáljuk azt is, hogy a koncessziókért folyó versenyben a magyar vállalatok, 
bankok milyen esélyekkel szállhattak ringbe nyugat-európai riválisaikkal, feltételezhetjük, 
hogy a további magyar erőfeszítéseket nemcsak a politikai és biztonságpolitikai okok 
lehetetlenítették volna el, hanem a szovjet koncessziós politikába épített egyéb fékek is. 
Először is eleve csak nagyon kevés koncesszió valósulhatott meg. 1926 szeptemberéig a 
Legfőbb Koncessziós Bizottsághoz 1701 javaslat futott be külföldi vállalatoktól, ebből ágazati 
megoszlás szerint 191 volt a mezőgazdasági, 678 az ipari és 431 a kereskedelmi (a maradékot 
a közlekedési és szállítási koncessziók tették ki). Ebből az ajánlattömegből mindössze 94 
koncessziós szerződés született: hat mezőgazdasági, 56 ipari és 18 kereskedelmi (a többi 
szállítási). Másodszor a szovjet döntéshozók inkább a tőkeerős nyugati vállalati szövetségeket 
részesítették előnyben. A nemzetek szerinti megoszlást tekintve a szerződések több mint 
harmadát (33,6 %) német konzorciumok és vállalatok kapták, utánuk következtek az angolok, 
amerikaiak, franciák, lengyelek, osztrákok és olaszok. A sikert így a magyar fél pénzügyi 
paramétereinek elégtelensége is eleve kérdésessé tette. A megvalósuló koncessziók révén — 
kerekítve — 11,1 millió rubelt fektettek a szovjet ipari termelésbe, míg a tíz legtetemesebb 
kereskedelmi koncesszió által 1923–1924-ben 2,5 millió rubel értékű tőkeinjekcióhoz jutott a 
szovjet gazdaság. A kereskedelmi koncessziók révén a Szovjetunió 1923–1926 között 49,2 
millió rubel értékű árut exportált, míg 47,6 millió rubel értékű árut importált.156 Az pedig csak 
a Legfelső Népgazdasági Tanács válaszából volt kiérezhető, hogy – noha az illetékes 
szakhatóságok nem vizsgálták a magyar tőkeerőt – a politikai és biztonságpolitikai okok 
mellett volt még egy harmadik, gazdasági természetű oka is az elutasításnak. A szovjet 
koncessziós politika egyik lényegi elemét jelentette, hogy az LKB sosem adott koncesszióba 
olyan vállalatokat, amelyek termelését önerőből is be tudta indítani. Márpedig a nyikolajevi 
hajógyárak viszonylag sértetlenül átvészelték a forradalmak és a polgárháború viharait, 
olyannyira, hogy 1922–1923 fordulójára már megkezdhették háború előtti rendeléseik 
teljesítését.  

Az LKB elutasító határozatában nem esett szó a párhuzamosan befutott ajánlatról, 
nevezetesen a vegyes kereskedelmi társaság felállításáról. Ez egyrészt nem tartozott a 
koncessziós szerv hatáskörébe, másrészt a döntés meghozatalának idejére, szinte bámulatos 
gyorsasággal kiragadták a kezdeményezést ebben a kérdésben a Klein Gyula nevével 
fémjelzett üzleti csoport kezéből. Mint láttuk, 1923. február 2-án még Diósy tárta fel a vegyes 
társaság megalakítására vonatkozó szándékait, március 1-jén, tehát szűk egy hónap múlva, 
már az AMB teljes vezérkara igyekezett rávenni Borisz Sztomonjakovot, a berlini szovjet 
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kereskedelmi képviselet vezetőjét arra, hogy nyújtson támogatást a tervezett társaság 
létrejöttéhez.157 Utaltunk arra, hogy a magyarországi gazdasági szférát jelentős részben lefedő 
két pénzintézet, a MÁH és az AMB már korábban felmérhette a terepet, s az üzleti orientációt 
megkönnyítő ismeretekkel rendelkezett a Szovjetunió gazdasági viszonyairól, a befektetési 
lehetőségekről, s a kereskedelmi kapcsolatok kiépítésének feltételrendszeréről.158 Az AMB 
piaci érdekeit sértette, hogy a MÁH a nevéhez kötődő vegyes társaság segítségével a saját 
érdekkörébe tartozó vállalatokat kívánja előtérbe tolni, s így akar megrendelésekhez jutni a 
szovjet piacon, hiszen ő látta el a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Rt. (MÁVAG) 
vezérügynöki képviseletét, amely a mezőgazdasági gépgyártás terén a Hofherr–Schrantz 
konkurensének számított. 
 Az AMB igazgatásában és üzletpolitikájának alakításában ekkor Károlyi Imre gróf 
elnök, és Krausz Simon alelnök játszott meghatározó szerepet. A közgazdasági szakemberként 
is elismert Károlyi a szegedi ellenforradalmi kormány miniszterelnökének, Károlyi Gyulának 
volt a fivére. 1913-tól állt a bank élén, de gazdasági szaktudását, kísérletező kedvét nem 
kívánta kizárólag a pénzpolitikára szorítani: vidéki birtokain vetőmag-nemesítéssel is 
foglalkozott, emellett ecet-, szesz-, keményítő- és cukorgyárat, valamint paprikamalmot is 
létesített. Már a dualizmus idején „tőzsdecápaként” elhíresült Krausz Simon az 1920-as évek 
legelején hozta létre a később is nevéhez fűződő vállalatokat, mint például egy faipari 
holdingot, az Ofa Faipari Rt.-t és egy közlekedésfinanszírozó társaságot, a Nova Közlekedési 
és Ipari Rt.-t.159  
 Kleint és üzlettársait a magyar kormány a legmagasabb szinten, vagyis éppen a 
miniszterelnök révén már 1922. december 18-án a támogatásáról biztosította.160 Az AMB 
igazgatósága tudomást szerzett erről, ezért 1923. január 1-jén Károlyi felvette a kapcsolatot 
Khuen-Héderváry Sándor gróffal, a Külügyminisztérium Politikai Osztályának vezetőjével, 
akinél kifogásolta, hogy bankját a kormány ki akarja zárni azokból a megbeszélésekből, 
amelyeken a szovjet piacra történő kijutás módozatait vitatják meg. A MÁH és az AMB közt 
kialakuló ellentéteket maga Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter próbálta elsimítani, aki 
a MÁVAG érdekeire hivatkozva együttműködésre szólította fel az érdekelt feleket, s arra 
bíztatta Krauszt Simont, hogy hívják meg egy közös megbeszélésre a Klein-csoportot 
képviselő Diósyt. A kereskedelemügyi tárca vezetője mellesleg Krausz előtt — a szovjet 
típusú rendszerekkel szembeni ideológiai fenntartásait meghagyva — kedvezően nyilatkozott 
a magyar állampolgárságú személyek üzletkötési lehetőségeiről a szovjet külkereskedelmi 
cégekkel. A vegyes kereskedelmi társaságot mindketten megfelelő keretnek tartották ahhoz, 
hogy ezek az üzletek létrejöhessenek, ugyanakkor a magyar gazdasági kormányszervek és a 
szovjet kormány analóg apparátusai közőtti hivatalos kapcsolatfelvétel kérdése nem merült 
fel. Úgy tűnik, hogy ezt egyelőre sem Walko, sem Krausz nem tartották elengedhetetlen 
feltételnek.161 
 A további események azt a feltételezésünket erősítik meg, hogy Károlyiék és Kleinék 
között később semmiféle együttműködés nem jött létre, sőt, az AMB inkább az utóbbiakat 
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159 Krausz pályafutására részletesen ld. KRAUSZ Simon: Életem. Krausz Simon emlékiratai. Budapest, 1937. 
KÖVÉR György: Egy magánbankár a XX. században – Krausz Simon. Valóság, XXX. évf. (1987). 9. sz. 56–62. 
Krausz birtokolta például a dualizmuskori magyar vasipari fellegvár, a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. 
egyedi részvényeinek jelentős százalékát. Erre ld. VASS Gergely: Bankárok és menedzserek. A Rimamurány–
Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn (1892–1914). Korall, 2003. december. (14. sz.) 149–155. 
160 Bethlen levele Diósy Ödönnek. 1922. dec. 23. MOL, K 69, 760. cs., Vegyes II. dosszié. 1922/3. sz. 24. fol. 
161 Krausz és Ország feljegyzése. 1923. jan. 3–4. MOL, Z 96, 64. cs., 83. t., 3616a/I. sz., 37–41. fol.  
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mellőzve, kizárólagos pozíciók megszerzésére törekedett. A berlini szovjet kereskedelmi 
kirendeltség megbízottaival (Borisz Sztomonjakov, Iszaak Goldstejn) folytatott március 1-i 
tárgyaláson ugyanis körvonalazódott a bankot reprezentáló vezetők nagyszabású koncepciója, 
amely a bank érdekeltségében lévő iparvállalatok közül azokat kívánta egybefogni a szovjet 
és magyar fél paritásos részvételén alapuló vegyes társaság égisze alatt, amelyek potenciális 
beszállítókként jöhettek számításba a szovjet piacon. Ennek a gyűjtőtársaságnak (holdingnak) 
lettek volna a leágazásai az egyes magyar és szovjet vállalatok termelési, kereskedelmi 
kooperációi. A megbeszélésen ezzel szemben az említett szovjet szakemberek inkább arra 
akarták rábeszélni a pénzintézet vezetőit, hogy a szovjet mezőgazdaság fejlesztésében 
vegyenek részt mezőgazdasági gépjavító üzemek létesítésével, a német Krupp vállalat 
példájára mezőgazdasági koncessziók átvételével, illetve vetőmag-nemesítéssel foglalkozó 
mintagazdaságok és méntelepek alapításával. Sztomonjakov a magyar üzletemberek tudtára 
adta, hogy a vállalataikat egyértelmű kiváltságokhoz juttató kedvezményekre csak akkor 
számíthatnak, ha újabb hiteleket nyújtanak a szovjet mezőgazdaság regenerálásához. Az 
AMB gazdasági potenciálján kívülálló tényezőnek minősültek az ezzel együtt megszabott 
politikai kondíciók: nyilvánvalóvá vált, hogy szorosabb és folytonos gazdasági 
együttműködésre nem kerülhet sor egy állami szintű megegyezés, legalább egy kereskedelmi 
szerződés aláírása nélkül.162 
 A gazdasági feltételekkel való szembesülés volt a kényes epizódja az AMB 
delegációja előtt néhány nappal Berlinbe utazó Fenyő Miksa tárgyalásainak is. A GYOSZ 
ügyvezető igazgatója a magyar sajtónak adott, a megbeszéléseit értékelő nyilatkozatában a 
következő meglepő kijelentést tette: „Mindjárt a tárgyalás megkezdésénél megegyeztünk 
abban [Nyikolaj Kresztyinszkij nagykövettel — S. A.], hogy politikáról közöttünk szó nem 
fog esni, úgyhogy még annak a kérdésnek a tárgyalását is kizártuk, hogy vajon a gazdasági 
összeköttetés lebonyolítását Oroszországgal elősegíti-e az, ha Oroszország és Magyarország 
között kereskedelmi megállapodás jön létre vagy sem.”163 A szovjet diplomata feljegyzéséből 
ugyanakkor kiderül, hogy az egyébként figyelmen kívül nem hagyható politikai motivációk 
megkerülését Pintér jelenléte miatt tartotta szükségesnek.164 Fenyő rámutatott azokra az 
indokokra, amelyek egy „orosz–magyar szindikátus” megalapítása mellett szóltak, mire 
Kresztyinszkij két előfeltételt említett meg, amelyek nélkül elképzelhetetlennek tartotta annak 
megalakítását. Egyrészt a társaságnak hitelbe kell majd szállítania az iparcikkeket 
(mezőgazdasági gépeket) a szovjet szövetkezetek számára, másrészt közre kell működnie a 
szovjet mezőgazdaság és ipar rekonstrukciójában új invesztíciókkal, technikai tudásbevitellel, 
valamint az értékesítés megszervezésével. Fenyő ezzel szemben nyomatékosan aláhúzta, hogy 
a tárgyalások csak akkor hozhatnak gyakorlati eredményt, ha a Szovjetunió a magyar 
gazdaság tőkeszegénységéhez méri igényeit.165 
 A bécsi magyar nyelvű sajtó tudósított arról, hogy Fenyő hazaérkezése után 
tájékoztatta a kormány tagjait tárgyalásainak eredményéről, így mire Károlyi és Krausz a 
magyar fővárosba értek, az illetékes szaktárca vezetője már jól informált lehetett a szovjet–
magyar vegyes kereskedelmi társaság létrehozásának financiális hátterét tekintve. Az AMB 
vezetői minden bizonnyal kiegészítették Fenyő értesüléseit, s beszámoltak Walkónak arról, 
hogy a kormányzat politikai akarata nélkül szó sem lehet intenzív kereskedelmi forgalom 
kialakulásáról, illetve a magyar tőke ilyen vagy olyan mértékű részesedéséről a szovjet 

                                                 
162 Krausz feljegyzése. 1923. márc. 2. MOL, Z 96, 64. cs., 83. t., 3616a/I. t., 21-36. fol.; Sztomonjakov jelentése 
Pjatakovnak. 1923. márc. 2. GARF, f. 8350. op. 1. gy. 1440. l. 11-13.  
163 Kereskedelmi összeköttetésünk Oroszországgal. Fenyő Miksa nyilatkozata az oroszokkal Berlinben folytatott 
tárgyalásokról. Budapesti Hírlap, 1923. márc. 3. 6. 
164 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1923. febr. 27. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 22-23.  
165 Kereskedelmi összeköttetésünk Oroszországgal. Fenyő Miksa nyilatkozata az oroszokkal Berlinben folytatott 
tárgyalásokról. Budapesti Hírlap, 1923. márc. 3. 6.  
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termelésben. Az mindenesetre biztos, hogy a grandiózus szovjet tőkeinjekciót állami 
hozzájárulás nélkül nem merték és nem tudták vállalni, ezért igyekeztek rábeszélni a 
minisztert arra, hogy elvi támogató állásfoglalása mellett nyújtson pénzügyi biztosítékokat is 
a társaság megszervezéséhez. Walko azonban nem volt hajlandó a kormányzat anyagi 
részvételére vonatkozó ígéretet tenni.166 
 A berlini szovjet kereskedelmi kirendeltség március 2-i jelentése a Károlyival és 
Krausszal folytatott egyeztetésekről hamarosan Georgij Pjatakov asztalára került, aki az LKB 
elnökeként a koncessziós ügyeket összefogta. A jelentést azzal a kéréssel továbbította a 
Legfelső Népgazdasági Tanácshoz és a Földművelésügyi Népbiztossághoz, hogy közöljék 
álláspontjukat a benne felvetett mezőgazdasági termelési koncessziók ügyében.167 Előbbi 
kifejezve annak elvi lehetőségét, hogy tárgyalásokat folytassanak a magyar tőkés csoporttal, 
szükségesnek vélte, hogy a kedvezményezettek konkrétabb formában is tegyék meg 
javaslatukat arra vonatkozólag, hogy milyen módon képzelik el beruházásaik elindítását a 
Szovjetunió területén.168 Ugyancsak pozitív reakciót kapott a Földművelésügyi 
Népbiztosságtól, amely hasznosnak vélte a magyar tőke bevonását a szovjet mezőgazdaság 
helyreállításának folyamatába koncessziók vagy vegyes társaságok formájában, bár 
olyannyira általánosnak ítélte a magyar megkeresést, hogy semmilyen konkrét ellenjavaslatot 
nem tett. „A mezőgazdasági és erdőgazdasági koncessziós lehetőségek ismertek […], tehát ha 
a Legfőbb Koncessziós Bizottságnak és a Külügyi Népbiztosságnak nincs valamilyen más, 
politikai jellegű indoka, akkor konkrét tárgyalásokba lehet bocsátkozni a magyar cégekkel” 
— szólt az érdekelt szerv konklúziója.169 
 Az LKB magáévá tette ezeket az álláspontokat, a berlini szovjet kereskedelmi 
képviselet pedig erre hivatkozva május 5-i keltezéssel levelet küldött az AMB-nek, melynek 
lényege az volt, hogy hajlandóak további tárgyalásokat folytatni fakitermelési és 
mezőgazdasági koncessziók nyújtásáról, mezőgazdasági gépjavító üzemek létesítéséről, 
esetleg egy közös export-import cég megalapításáról. Ismét kikötötték azonban, ezúttal már 
írásos formában, hogy ilyen szerződések megkötésének alapfeltétele olyan általános 
követelmények betartása, amelyek a két állam normalizált viszonyából fakadnak.170 Ezzel az 
alapvetően kedvező visszajelzéssel magyarázható, hogy Károlyi igyekezett kész tények elé 
állítani mind a magyar kereskedelmi szaktárca vezetését, mind szovjet partnereit, és 1923. 
június 28-ára összehívta az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. alakuló közgyűlését. A 
részvénytársaság alapszabályát már pár nappal korábban kidolgoztatta Ország Róberttel, az 
AMB igazgatójával, hiszen annak elfogadásáról már az alakuló közgyűlésen dönteni kellett. 
Az alapszabály kimondta, hogy “a társaság célja: mindennemű árunak, elsősorban 
nyersanyagoknak Oroszországból való kivitele, s mindennemű árunak, elsősorban ipari 
cikkeknek különösen Magyarországból Oroszországba való bevitele, mindezen árukkal való 
kereskedés saját számlára és bizományképpen, valamint ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 
vállalatoknak elsősorban Oroszországban való megalapítása, üzembentartása”. A társaság 
székhelyéül Budapestet jelölték ki, de kinyilvánították fióktelepek, kirendeltségek és 
ügynökségek megnyitásának lehetőségét úgy belföldön, mint külföldön. Az alapszabályban 
rögzítették továbbá, hogy a társaság határozatlan időre alakul 200 millió korona 

                                                 
166 Magyar gépek – orosz nafta. Jövő, 1923. márc. 4. 6.; Horthy, Lenin és Krausz Simi. Bécsi Magyar Újság, 
1923. márc. 3. 7. 
167 Pjatakov átirata a Legfelső Népgazdasági Tanácshoz és a Földművelésügyi Népbiztossághoz. 1923. márc. 20. 
GARF, f. 8350. op. 1. gy. 1440. l. 20. 
168 A Legfelső Népgazdasági Tanács átirata az LKB-nak. 1923. márc. 26. Uo. l. 24. 
169 A Földművelésügyi Népbiztosság átirata az LKB-nak. 1923. márc. 28. Uo. l. 25. 
170 A berlini szovjet kereskedelmi képviselet levele az Angol–Magyar Banknak. 1923. máj. 5. MOL, Z 96, 64 
cs., 83. t., 3616a/XX/6. sz., 160. fol. 
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alaptőkével,171 amely 200 ezer darab, egyenként ezer korona névértékű, bemutatóra szóló, 
teljesen befizetett részvényre oszlik. Az alapszabály további pontjai szabályozták a 
közgyűlések (rendes és rendkívüli) összehívásának idejét és mikéntjét, a közgyűlések 
megtartásának rendjét, a részvényesek jogkörét, az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
jogosítványait és kötelezettségeit, továbbá a cég üzleti tevékenységének rendjét.172 
 A társaság alakuló közgyűlésén nyolc részvényaláíró jelent meg, akik annak rendje és 
módja szerint elfogadták az alapszabály-tervezet szövegét. A részvények a következőképpen 
oszlottak meg: az alaptőke döntő hányadát az AMB biztosította, 198 ezer részvénnyel. Ezen 
kívül Károlyi Imre és Ország Róbert fejenként 500-500 darab egyedi részvényt vásárolt. A 
fennmaradó ezer darabot a bank magas beosztású tisztviselői (Halász Alfréd, Vass Gyula, 
Wolf Dezső, Fényes Artúr és Radó Gyula) vásárolták meg úgy, hogy mindegyikükre 200 
darab részvény esett. A társaság igazgatóságába az első három üzletévre Károlyin — aki 
egyben az igazgatóság elnöki tisztét is ellátta — és Országon kívül beválasztották Pósfay 
Virgilt, a Külügyminisztérium tisztviselőjét, aki 1921–1922-ben a tárca Szociálpolitikai 
osztályát vezette, majd — feltehetőleg 1923-ban — kinevezték a Nemzetközi Duna-ügyi és 
Közlekedésügyi Osztály élére. Ugyancsak igazgatósági tag lett Dvorák Hubert, a 
Kereskedelemügyi Minisztérium tanácsosa, a MÁVAG központi igazgatója, valamint König 
Tivadar pénzügyi államtitkár.173 
 Az igazgatóság még a megalakulás napján elküldte a Budapesti Királyi 
Törvényszéknek bejegyeztetés végett az alapszabály három példányát, az alakuló közgyűlés 
jegyzőkönyvét, az alaptőke befizetését felmutató aláírási ívet, valamint az alaptőke befizetését 
igazoló, közjegyző által hitelesített folyószámlakönyv kivonatát. Károlyiék semmilyen 
akadállyal nem számoltak a bejegyeztetési folyamat során, ezért váratlanul érte őket, hogy a 
cégalakulás lehetőségét vizsgáló cégbírósági hivatalnok több formai és tartalmi kifogást emelt 
a bemutatott okmányokkal szemben. Először azt rótta fel a kérelmezőknek, hogy nem 
igazolták hiteles fordítással, hogy az alapszabály első paragrafusában felvett idegen 
cégszövegek pontos átültetései a magyar névváltozatnak, továbbá a cég orosz nyelvű 
megnevezésében a „részvénytársaság” szó csak kezdőbetűvel van megjelölve (Russzko-
Vengerszkoje Tovarnoje A. D.). A megnevezéssel kapcsolatban sokkal súlyosabb, tartalmi 
fogyatékosságot is felfedezni vélt, nevezetesen, hogy az „orosz” szó használata 
megengedhetetlen lenne annak hitelt érdemlő kimutatása nélkül, hogy a cég Oroszországgal 
már megfelelő üzleti összeköttetést létesített. Hozzáfűzte még ehhez, hogy a cég neve, 
„tekintve az alaptőkének a vállalat céljához — a mai valutáris viszonyokhoz képest — 
csekély voltát, túl hangzatos lenne e toldattal”. További formai hiányosságokra (pl. a vállalat 
tárgyának elégtelen megállapítása), és ezzel együtt szövegbeli pótlások, kiegészítések 
szükségességére is felhívta a figyelmet.174 
 A Cégbíróság állásfoglalása hidegzuhanyként hatott az AMB vezetésére, amely a 
megalakulás sikeressége érdekében még a politikai lobbizás eszközét is bevetette azáltal, 
hogy befolyásos minisztériumi tisztviselőket jelölt a vegyes társaság igazgatóságába. A 
cégbírósági indokok eliminálását szolgálta az igazgatóság kibővítése két újabb taggal: a 
szeptember 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésen Krausz Simont és az AMB 
társtulajdonos részvényese, a londoni Marconi’s Wireless Telegraph Ltd. elnökét, Stephen 

                                                 
171 Az alaptőke összegét papírkoronában adták meg. 1923. júniusi árfolyam szerint 1 aranykorona 1820 
papírkoronát ért. Az 1923. júniusi valutaárfolyam szerint 1 angol font értéke 38 ezer és 39 500 korona között 
mozgott. Ugyanekkor 1 dollár 8300–8700 koronát ért. 
172 Az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. alapítási tervezete és alapszabálya. 1923. jún. 25. Uo. 3616/I. sz., 165–
179. f. 
173 Az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve. 1923. jún. 28. Uo. 237–240. f. 
174 Pro domo feljegyzés az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. cégbejegyzési kérelmének “első átvizsgálásáról”. 
1923. aug. 24. Budapest Főváros Levéltára (BFL), VII/2. e., 3398. d., Cg. 20788/1924. sz. 
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Alley-t az igazgatóság tagjává választották.175 Az államnak az igazgatóságban való 
képviseletére hivatkoztak a pénzintézet élén állók egyébként abban a levélben is, amelyet 
szeptember 21-én küldtek Daruváry Géza külügyminiszternek. Ebben kifejtették, hogy Krausz 
és Alley, valamint a magyar kormányt képviselő tagok személye, gazdasági és közéleti súlya 
elég garancia kell, hogy legyen arra nézve, hogy a bank vállalkozása komoly és működésének 
feltételei biztosítottak. Burkoltan arra kérték a minisztert, hogy gyakoroljon nyomást a 
Cégbíróságra a bejegyeztetés érdekében egy, a bank számára kiadott „bizonylat” formájában, 
melyben a cég bejegyzését gazdasági szempontból megengedhetőnek nyilvánítja. Kérték 
továbbá, hogy ugyanebben az írásbeli állásfoglalásában a megfogalmazott kifogással szemben 
jelentse ki, hogy „a kitüntetett cél a kereskedelmi szokásoknak megfelel és úgy általános 
kereskedelmi szempontból, mint pedig a megalapításkor kitűzött cél elérése szempontjából 
eléggé meghatározottnak tekintendő”.176 
 Október 17-én az igazgatóság korábban delegált tagjai ülést tartottak, amelynek céljául 
az alapszabály szövegének módosítását jelölték meg a Cégbíróság által kikötött kiegészítési 
követelményekhez igazodva. A grémium elhatározta, hogy a cég orosz nyelvű nevében a 
„részvénytársaság” szó rövidített alakja helyett a teljes alakot iktatják be (Akcionyernoje 
Druzssztvo), illetve az idegen nyelvű cégszövegek megfelelő fordításának igazolására 
bemutatják az időközben a Belügyminisztérium fordító irodájától beszerzett hitelesített 
fordításokat is. Az alapszabály második paragrafusának szövegét az egyes árufajták konkrét 
megnevezésével bővítették ki: „A társaság célja áruknak, elsősorban nyersolajnak, 
nyersbőrnek, nyersvasnak, lennek és egyéb nyerstermékeknek Oroszországból való kivitele, 
áruknak, elsősorban mezőgazdasági és ipari gépeknek, vegyészeti termékeknek, továbbá 
nemesített vetőmagoknak […] Magyarországból Oroszországba való bevitele”. Úgy 
határoztak továbbá, hogy a Szovjetunióval fennálló üzleti összeköttetés hitelt érdemlő 
bizonyítására megküldik a berlini szovjet kereskedelmi képviselettől kapott négy levél – 
köztük a már említett május 5-i – eredeti példányát, „melyekből kitűnik, hogy a nevezett 
orosz hivatalos kereskedelmi képviselet az alapítókkal folytatott szóbeli tárgyalások 
értelmében az Orosz–Magyar Kereskedelmi Részvénytársaság megalapítását nemcsak 
kívánatosnak tartja, hanem a megalapítandó társaság részére kormányuknál bizonyos 
előnyöket helyez kilátásba”. Az igazgatóság elismerte, hogy a kitűzött üzleti célok 
megvalósításához kevés a 200 millió koronát kitevő alaptőke, ezért leszögezte, hogy ha a 
társaság az aktív működését megkezdi, az alapító bank gondoskodni fog a kellő financiális 
eszközök megszerzéséről, akár alaptőke-emelés, akár hitelnyújtás formájában. Az 
igazgatósági ülés résztvevői végül hangsúlyozták, hogy cégalapítási szándékuk 
komolyságához nem férhet kétség, hiszen a leendő társaság igazgatóságában a 
Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Kereskedelemügyi Minisztérium is 
képviselteti magát.177 
 Mi történt eközben Moszkvában? A berlini szovjet kereskedelmi képviselet 1923. 
november 1-i jelentése egyértelműen rávilágít arra, hogy a szovjet illetékesek az ügyet ad acta 
tették, mivel a május 5-i ajánlatukat nem követték további tárgyalások. A bejegyeztetés körüli 
bonyodalmak miatt addig lekötött Károlyi és Krausz az október 17-i igazgatósági ülés után 
feltehetőleg megnyugodva és azzal a tudattal utaztak ismét Berlinbe, hogy a hazai 
nehézségeket már kiküszöbölték, így újból felvehetik a tárgyalások fonalát szovjet 
partnereikkel. A német fővárosban közölték Sztomonjakovval, hogy otthon megalakították a 
vegyes társaságot, s javaslatot tettek arra, hogy a szovjet fél vegye át a részvények 50%-át. A 

                                                 
175 Az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. 1923. szept. 19. MOL, Z 96, 
64. cs., 83. t., 3616/II/1. sz., 283–286. f. 
176 Az AMB levele Daruvárynak. 1923. szept. 21. Uo. 3616/I/8. sz., 270–271. f. 
177 Az Orosz–Magyar kereskedelmi Rt. igazgatósági ülésének jegyzőkönyve. 1923. okt. 17. Uo. 3616/I/1. sz., 
313–316. f. 
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szovjet diplomata válasza ezúttal nem jogosította fel túl nagy reményekre őket. Mint azt a 
berlini kereskedelmi kirendeltség Moszkvába küldött jelentése is rögzítette: „Már a legelején 
figyelmeztettük őket arra, hogy az eltelt idő alatt élesen megváltozott a kormány viszonya a 
kereskedelmi koncessziókhoz, amely a korábbi mértékben aligha érdekel minket, de a 
végleges választ a Külkereskedelmi Népbiztosságtól és a Legfőbb Koncessziós Bizottságtól 
kell kikérnünk”. A két központi szervhez továbbított jelentésben Sztomonjakov feltette azt a 
kérdést is, hogy politikai szempontból érdemes-e még folytatni az egyeztetéseket egy ilyen 
társaságról, s ha igen, milyen követeléseket kell megfogalmazni a magyarokkal szemben. A 
felettes szervek beleegyezése esetére felvetette, hogy próbáljanak meg ingyenesen hozzájutni 
a részvényekhez vagy a szovjet kormány tőkerészesedését a társaság fedezze a 
bevételeiből.178 
 Minden bizonnyal az AMB vezetőinek ismételt berlini felbukkanásával van 
összefüggésben Walter Emilnek, a Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai és Közlekedésügyi 
osztálya tisztviselőjének pár napos eltéréssel ugyanebben az időben lezajlott megbeszélése 
Kresztyinszkij berlini szovjet nagykövettel. Walter bemutatott egy Emich Gusztáv berlini 
magyar ügyvivő aláírásával ellátott levelet, melyben a Külügyminisztérium felhatalmazta 
arra, hogy tárgyaljon a Magyarország és a Szovjetunió közti gazdasági kapcsolatok 
felújításáról. „Azt mondtam Walternek — írta Kresztyinszkij a megbeszélésről készített 
jelentésében —, hogy azon államoktól, amelyek gazdaságilag kevéssé érdekelnek minket — 
és ezek közé tarozik Magyarország is —, rendszerint azt követeljük, hogy de jure ismerjenek 
el minket, és teljes értékű diplomáciai kapcsolatokat vegyünk fel. Lehet, hogy Magyarország 
esetében az antanttól való súlyos függése miatt kormányom kevesebbel is beéri, és 
beleegyezik egy […] kereskedelmi egyezmény megkötésébe.” Walter ennek ismeretében is 
annak a reményének adott hangot, hogy a berlini szovjet kereskedelmi szervek és a magyar 
üzleti csoport között folyó tárgyalásokon tisztán üzleti megfontolásokból indulnak majd ki, s 
ezeket a tárgyalásokat nem fogja feltartóztatni a két állam diplomáciai kapcsolatainak hiánya. 
Kresztyinszkij ezzel kapcsolatban a következőket írta: „Ez utóbbi kijelentése megerősítette 
azt az eredeti feltételezésünket, hogy látogatásának és megbízásának fő célja a magyar 
külügyminiszter azon kívánsága volt, hogy előmozdítsa az itt folyó tárgyalásokat és 
semlegesítse a politikai jellegű akadályokat”.179 
 Eközben megérkezett a Külügyi Népbiztosság és a Külkereskedelmi Népbiztosság 
válasza Sztomonjakov november 1-i jelentésében felvetett kérdésekre. Litvinov részletes 
magyarázatot adott, s kifejtette, hogy a külügyi szervek nem ellenzik kereskedelmi 
koncessziós üzletek megkötését még olyan országok állampolgáraival sem, amelyekkel a 
Szovjetunió nincs “egyezményes viszonyban”, amennyiben a tető alá hozott üzletek nagy 
gazdasági jelentőségűek az ország számára, vagy a gazdasági szervek különleges 
érdeklődésére számíthatnak. Magyarországnak azonban a külkereskedelmi forgalom 
tekintetében nincs nagy jelentőséggel a Szovjetunió számára. Kérte a Külkereskedelmi 
Népbiztosságot, hogy ha elutasítja az AMB vezetőinek ajánlatát, akkor a motívumok között 
említse meg a két állam közötti diplomáciai kapcsolatok hiányát is.180 A Külkereskedelmi 
Népbiztosság álláspontja ennél sokkal kategorikusabb hangvételű volt. Egy rövid táviratban 
arról értesítették Sztomonjakovot, hogy „jelenleg nem áll érdekünkben orosz–magyar vegyes 
részvénytársaság felállítása, ezért a Károlyi gróf által vezetett magyar ipari csoportnak 
elutasító választ kell adni”.181 Ezt feltehetőleg rövid úton megértették a magyar ötletgazdákkal 
is, mivel a nemleges reakció továbbítását már a berlini szovjet kereskedelmi képviselet 1923. 

                                                 
178 Sztomonjakov jelentése Litvinovnak és Jakov Ganyeckijnek, a Külkereskedelmi Népbiztosság 
Tanácstestülete tagjának. 1923. nov. 1. RGAE, f. 413. op. 5. gy. 1169. l. 20–21. 
179 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1923. nov. 13. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 128–130. 
180 Litvinov távirata Kresztyinszkijnek. 1923. nov. 14. RGAE, f. 413. op. 5. gy. 1169. l. 16. 
181 Ganyeckij távirata Sztomonjakovnak. 1923. nov. 15. Uo. l. 14. 
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november havi beszámolója rögzíti, azzal a megjegyzéssel, hogy Litvinov instrukciói 
értelmében a motívumok között megemlítették a magyar–szovjet politikai kapcsolatok 
elégtelenségét is.182 
 Ezzel tehát eldőlt és megmásíthatatlan ténnyé vált, hogy a társaság nem alakulhat meg, 
a kreált cégalakulatra azonban a végső csapásokat mégiscsak a magyar Cégbíróság mérte. A 
sors fintora, hogy a Budapesti Királyi Törvényszék éppen azon a napon foglalkozott az 
Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. igazgatósága által benyújtott alapszabály-módosítás és 
egyéb csatolmányok megvizsgálásával, amikor a Külkereskedelmi Népbiztosság elutasító 
távirata megszületett. Az újabb bejegyeztetési kérvényt áttekintve az ügy referense 
megállapította, hogy a berlini szovjet kereskedelmi képviselet leveleiből — amiket a 
folyamodók mellékeltek — az tűnik ki, hogy az alapító és a berlini képviselet még nem 
állapították meg az egymás közti összeköttetés feltételeit. Egy idegen állam nevét egy 
alakulófélben lévő társaság cégszövegében csak akkor lehet feltüntetni, ha a társaság olyan 
adatokat mutat fel, melyekből kiviláglik, hogy a kérdéses állammal állandó külkereskedelmi 
viszony fenntartására képes szervezetet tud létesíteni, amit a folyamodók nem igazoltak. Még 
a részvényjegyzési ív is arról tanúskodik, hogy a szovjet tőkeérdekeltség a 
részvényjegyzésben nem vállalt szerepet. Továbbra sem vélte kifogástalannak a cég 
tevékenységének definiálását amiatt, hogy az új alapszabályban is általában árukról, s 
általában ipari és kereskedelmi vállalatokról van szó, azzal a különbséggel, hogy az egyes 
árufajták közül néhányat külön kiemeltek.183 
 Márpedig az alapítók nem tudták bebizonyítani, hogy cégük nevében az „orosz” szó 
szerepeltetése valóságos kereskedelmi kapcsolatokat, tényleges partneri viszonyt takar a 
berlini szovjet kereskedelmi képviselettel és a felügyelete alatt működő szovjet export-
importvállalatok ottani ügynökségeivel. A Budapesti Királyi Törvényszék ezért az 1924. 
április 24-én kelt végzésében arra szólította fel a cégalakulat igazgatósági tagjait, hogy három 
héten belül juttassák vissza a cégbejegyzés iránti kérvényüket a második átvizsgálásban emelt 
kifogásoknak eleget tett módosításokkal, vagy hívjanak össze olyan közgyűlést, amelyen az 
összes részvényes egyhangúlag elhatározza a részvénytársaság megalakításától és 
bejegyeztetése iránti szándékától való elállást.184 A cégbírósági végzésben előírt rendkívüli 
közgyűlést május 9-ére hívták össze, amelyen az elnöklő Ország Róbert igazgatósági tag az 
egyetlen napirendi pontként javasolta, hogy részvényesek tekintsenek el a megalakulástól.185 
Az ilyen értelemben megszületett határozat alapján a Cégbíróság augusztus 5-i hatállyal 
intézkedett a cégszöveg törléséről a belső nyilvántartásból.186 
 Mindezek után felmerül az a kérdés, hogy mi volt az a jogszabályi háttér, amelyre 
hivatkozva a Cégbíróság visszautasíthatta a bejegyeztetési kérelmet? Valóban elengedhetetlen 
formai és tartalmi követelményeket hagyott figyelmen kívül az üzleti szférában igen 
tapasztaltnak számító, több részvénytársaság alapításában és működtetésében részt vállaló, 
ráadásul erőteljes kormányzati hátszelet élvező Károlyi és Krausz? A hazai cégalapításokra, 
egyéni és társas cégek (így a részvénytársaságok) létrehozására egy, még az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején becikkelyezett, de a világháború után is hatályban maradó alaptörvény, az 
1875/XXXVII. tc. (kereskedelmi törvény) szolgált útmutatóul. Ez előírta, hogy minden 
kereskedő üzlete megkezdésével egyidejűleg cégét köteles bejegyeztetni azon törvényszéknél, 
                                                 
182 A berlini szovjet kereskedelmi képviselet november havi beszámolója. Dátum nélkül (1923. dec. 29. előtt). 
GARF, f. 8350. op. 1. gy. 1440. l. 44. 
183 Az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. cégbírósági bejegyzési kérelmének “második átvizsgálása”. 1923. nov. 
15. BFL, VII/2. e., 3398. d., Cg. 20788/1924. sz. 
184 A Budapesti Királyi Törvényszék végzése. 1924. ápr. 24. Uo. 
185 Az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. 1924. máj. 9. MOL, Z 96, 64. 
cs., 83. t., 3616/III/2. sz., 305–306. f. 
186 A Cégbíróság döntése az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. törléséről a belső nyilvántartásból. 1924. aug. 5. 
BFL, VII/2. e., 3398. d., Cg. 20788/1924. sz. 
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melynek illetékességi körzetébe tartozik a telephelye. A törvényszékek a bejegyzésre 
kereskedelmi cégjegyzékeket nyitottak és vezettek, melyek mindenki számára nyilvánossá 
váltak. A felvételt teljes terjedelmében a földművelésügyi és az ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter által közösen kiadott Központi Értesítőben kellett közétenni, a bejegyzések az ebben 
való megjelenés napjától lettek érvényesek.187 
 Részvénytársaságnak azt a társaságot tekintették, amely előre meghatározott számú és 
egyenértékű részvényből álló alaptőkével létesült, és amelynél a részvények tulajdonosai csak 
részvényeik erejével tartoztak felelősséggel. A működés tárgya bármely kereskedelmi vagy 
ipari tevékenység lehetett, részvényes pedig bármely természetes vagy jogi személy. A 
részvénytársaság megalakulásához legalább hét részvényaláíró kellett, ennél kevesebb nem 
lehetett, jóllehet a társaság fennállása alatt a tagok létszáma változhatott, a hét főhöz képest 
akár csökkenhetett is. Az alaptőke — amelyben a részvények egyforma összegről 
(névértékről) szóltak — nagyságáról mindig az alakuló közgyűlésnek kellett döntenie. A 
társasági alapszabály magában foglalta többek között a vállalat tárgyát és időtartamát; az 
alaptőke nagyságát; a részvények számát és névértékét; a közgyűlés összehívásának, 
megtartásának idejét, rendjét, határozathozatalának módját; a részvényesek szavazati jogát és 
annak gyakorlásának módját; az igazgatóság választásának módozatait, az oda választottak 
hatáskörét; a felügyelő bizottság szervezetét és működési rendjét; a cégbejegyzés mikéntjét; a 
mérlegkészítés elvét és gyakorlatát valamint a nyereség kiszámításának és felosztásának 
módját. Az alakuló közgyűlésen kívül a társaság évi rendes közgyűlést tartott, de 
összehívhatott rendkívüli közgyűlést is.188 

A jogszabály paragrafusait tüzetesen átolvasva arra a megállapításra juthatunk, hogy 
az Orosz–Magyar Kereskedelmi Rt. maradéktalanul megfelelt a cégalapításra vonatkozó 
törvényi kritériumoknak. A Cégbíróság által inkriminált formai kitételek (a cégnév idegen 
variánsainak teljes kiírása, a cég üzleti céljainak szabatos meghatározása, stb.) kiegészítése, 
pontosítása csak a Cégbíróság belső nyilvántartási rendjének megtartását szolgálta, nem 
képezhetett át nem hágható akadályt. A törvény nem tartalmaz olyan passzust sem, amiből 
arra következtethetnénk, hogy ilyen esetben (tehát idegen állam nevének felvételekor a cég 
elnevezésébe) igazolni kellett volna az illető állammal meglévő kontaktus tényét, ezért ezt a 
kifogást csak bürokratikus ellehetetlenítésnek minősíthetjük. Az elutasításra a jogalapot 
leginkább a törvény 149. paragrafusa szolgáltathatta, amely kimondta, hogy a 
részvénytársaság csak akkor alakulhat meg, ha a működéséhez szükséges alaptőke biztosítva 
van. Márpedig ha a részvénytársaság megalakulásának három alapfeltétele (az alaptőke 
biztosítása, a társasági alapszabályok megalkotása, a cégbírósági jóváhagyás) közül akár 
egyetlen is hiányzott, a céget nem jegyezték be.189 A Cégbíróságon nyilván kevesellték a 200 
millió koronás alaptőkét egy olyan grandiózus feladat megvalósításához, mint a 
Szovjetunióval folytatott kiterjedt kereskedelmi forgalom ellenőrzése.   
 

 
 
 
 

 

                                                 
187 Magyar Törvénytár. 1875-1876. évi törvények. Budapest, 1896. (MTT, 1896.) 120–123. 
188 A részvénytársaságok bejegyzésének feltételeire és körülményeire ld. N. CZAGA Viktória: A cégbíróságról és a 
cégbírósági irattárról. Üzemtörténeti Értesítő, 1991. Szerk. KOROKNAI Ákos. Budapest, 1991. 78–79. UŐ: A 
cégbírósági iratok. In: Budapest Főváros Levéltára. Szerk. KENYERES István–SIPOS András. Budapest, 1997. 
139–145. 
189 MTT, 1896. 143. 
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IV. AZ 1924. ÉVI BERLINI TÁRGYALÁSOK A DIPLOMÁCIAI 
KAPCSOLATOK FELVÉTELÉRŐL 

 
 

IV/1. A TÁRGYALÁSOK ELŐZMÉNYEI 
 
Az 1922. évi genovai és berlini titkos tárgyalások nem szakadtak meg véglegesen a magyar és 
a szovjet diplomácia között. Emlékeztetnénk rá, hogy Kánya és Csicserin 1922. július 24-i 
találkozóján a felek megállapodtak abban, hogy a megbeszéléseket „katonai szakértők” 
bevonásával folytatják a német fővárosban. Kánya megjelölte a két fél között a jövőben 
kapcsolatokat tartó diplomatát is báró Abele Ferenc, berlini katonai attasé, egyben a magyar 
követség tanácsosának személyében.  

A berlini szovjet politikai misszió egy 1922. szeptember 5-én kelt jelentésében, 
amelyet közvetlenül Lev Karahan külügyi népbiztos-helyettesnek címeztek, de másolatban 
továbbítottak Lev Trockijnak, a Forradalmi Katonatanács elnökének, és természetesen 
Csicserinnek és Litvinovnak is, összefoglalták a Kánya és Csicserin megbeszélései óta eltelt 
időszakban történteket. Eszerint augusztus 14-én kerültek először kapcsolatba Abelével. A 
jelentés nem ecsetelte a megbeszélések mibenlétét, csupán annyit közölt, hogy a 
kezdeményező fél ezúttal a „magyar vezérkar” volt.190 Majdnem egy teljes évvel később 
Moszkvába küldött jelentés ennél sokkal egyértelműbben rávilágított arra, hogy milyen 
jellegűek is voltak a berlini magyar és szovjet diplomaták közötti, tehát a Magyarország és a 
Szovjetunió közötti hivatalos kapcsolatok. Ezt érdemes szó szerint is idézni. „Kapcsolataink a 
magyarokkal az itteni katonai attaséjukkal [Abele Ferenccel – S. A.] való találkozásokra 
szorítkoznak. Abból a célból folytatunk vele megbeszéléseket, hogy kicseréljük a romániai 
katonai helyzetre vonatkozó információinkat. Körülbelül egy hónapja találkoztunk vele 
utoljára. Akkor lépünk kapcsolatba, amikor az egyik vagy másik fél birtokába kerül 
valamilyen új vagy érdekes információ” – állt a Sztyefan Brodovszkij berlini ügyvivő által 
szignált 1923. augusztus 31-i jelentésben.191  

A kapcsolatok ilyen esetlegességét és tisztán informatív jellegét erősítette meg 
Kresztyinszkij egyik későbbi jelentése is, amiből kiderül, hogy Brodovszkij augusztus 31-i 
jelentését követően Abele november 12-én látogatott el legközelebb a szovjet misszióra. A 
szovjet diplomata leírta, hogy 1922-ben néhány alkalommal találkozott vele a Genovában és 
Berlinben kötött megállapodás értelmében. Aláhúzta, hogy a kapcsolat a magyarokkal 
egyáltalán nem szakadt meg „de csak tisztán technikai jellegű volt”. Kresztyinszkij arra 
számított, hogy Abele valamilyen érdemi politikai ügy megtárgyalása érdekében jött el, de a 
magyar katonai attasé ezúttal is csupán arra szorítkozott, hogy átadja Kánya és Khuen-
Héderváry üdvözletét. Még arról sem tudott mit mondani, hogy a magyar kormány hogyan 
viszonyul a kibontakozó gazdasági kapcsolatok politikai megalapozásának kérdéséhez. Az 
üdvözleteken túlmenően Abele néhány katonai térképet nyújtott át a berlini szovjet képviselet 
munkatársainak.192 Ezek az esetek arra engednek következtetni, hogy a genovai és berlini 
titkos tárgyalásoknak nem lett érdemi folytatása, ugyanakkor a magyar vezetés nem kívánta 
végleg elvágni azokat a szálakat, amelyek 1922 tavaszától–nyarától összefűzték a szovjet 
diplomáciával. Ha másért nem, legalább az információcsere végett fenn kellett tartani a még 
Genovában lefektetett alapokat.  
 Az érdemi fordulatot a magyar–szovjet viszonyban a nemzetközi környezet 
megváltozása hozta el 1924 elején. Ez az év úgy vonult be a szovjet, majd az orosz 
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diplomáciatörténetbe, mint „az első elismerési hullám” éve. Jelen dolgozatunk tárgyán kívül 
áll annak beható vizsgálata, hogy milyen gazdasági és belpolitikai mozgatórugói voltak a 
nyugati államok részéről annak, hogy rendezték a viszonyukat a Szovjetunióval, és milyen 
transzformációkon ment keresztül a szovjet politikai magatartás a nyugati államokkal való 
viszony megítélését illetően. Tény, hogy 1920–1922 során már több, a Szovjetunióval határos 
ázsiai állam (Törökország, Afganisztán, Perzsia) és olyan európai államok, amelyek részben 
vagy egészben az egykori cári Oroszország területi állományából szakadtak ki (a szovjet 
politikai zsargon szerint az ún. „limitrof államok”) így Lengyelország, Észtország, Lettország, 
Finnország, elismerték a szovjet államok föderációját. A rapallói szerződés révén 
Németország is felvette a diplomáciai kapcsolatokat vele. Az új gazdaságpolitika (NEP) 
következtében javultak az orosz gazdaság paraméterei is: 1925 végére a gazdasági termelés 
volumene elérte a világháború előtti utolsó békeév, azaz 1913 szintjének 98%-át.193  

Az orosz történeti szakirodalom egyetért abban, hogy az „első elismerési hullámhoz” a 
kezdő lökést a gazdasági szükségszerűség, a gazdasági érdekek felhajtóereje adta. Mint 
említettük, már 1920–1921 folyamán több európai állam „ideiglenes” kereskedelmi 
megállapodást kötött Szovjet-Oroszországgal, amelyek arra voltak hivatottak, hogy a de jure 
elismerésig szabályozzák a kereskedelmi tevékenységet. A szovjet politikai irányítás a 
„végleges” kereskedelmi keretegyezmény megkötéséhez a Szovjetunió de jure elismerését 
szabta feltételül.194 A Szovjetunió kegyeiért folyó angol–olasz versengésből végül Anglia 
került ki győztesen, s 1924. február 1-jén felvette a diplomáciai kapcsolatokat a 
Szovjetunióval. Őt követte Olaszország február 7-én, majd Ausztria február 25-én, s még a 
tavaszi hónapok folyamán Görögország, a skandináv államok (Dánia, Svédország, Norvégia), 
illetve 1924. október 18-án Franciaország. Ebbe a vonulatba illeszkedett a magyar és az albán 
diplomácia kísérlete a diplomáciai kapcsolatok felvételére. Végül a folyamat betetőzéseként, 
1925 januárjában Japán is elismerte a Szovjetuniót.195 

Az elismerési folyamatot élénk figyelemmel kísérte a balti államokba akkreditált, s 
Tallinnban székelő Jungerth is. A magyar diplomata február 15-én úgy vélte, hogy Anglia és 
Olaszország után néhány hónapon belül a többi európai ország is felveszi vele a diplomáciai 
kapcsolatokat. Bizonyosnak vette, hogy a Szovjetunió a kisállamokkal nem fog a do ut des 
elve alapján tárgyalni erről a kérdésről, csak feltétel és ellenszolgáltatás nélkül fog ezek 
közeledésére reflektálni. Jungerth azonban felhívta Dísz téri felettesei figyelmét arra, hogy az 
elismerés módja és ideje nem marad hatás nélkül, az idejekorán és kellő formában történő 
kezdeményezésre a szovjet kormány úgy politikai, mint gazdasági téren honorálni fogja. Egy 
esetleges magyar elismerés után a magyar diplomácia feladata az lesz, hogy Magyarország 
szomszédainak intrikáit és támadásait semlegesítse. „Mihelyt szomszédainknak meg van adva 
a lehetőség, hogy Moszkva segítségével direkte vagy indirekte Magyarországnak árthatnak, 
nekünk ott kell lennünk a támadások kivédésére, tekintet nélkül arra, hogy mily kormány 
vagy államforma van Oroszországban. Ránk nézve nem ez, hanem az ország védelme a 
fontos” – írta. Javasolta, hogy Budapest ne várjon a diplomáciai elismeréssel addig, amíg 
elveszítheti Moszkva jóindulatát.  

Jungerth eme jelentését akár programadónak is tekinthetnénk, hiszen már ekkor, jóval 
megelőzve a Dísz tér döntését, számba vette a diplomáciai kapcsolatok várható negatív és 
potitív következményeit is. Már ekkor érezte, hogy az ellenzék, s talán nemcsak az ellenzék, 
hanem más társadalmi körök támadni fogják a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. 
„Ez elkerülhetetlen lesz, bármikor ismeri el Magyarország a szovjet kormányt. A 
közönségnek meg kell tanulnia a kül és belpolitika közötti distinkciót” – állította szokatlanul 
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keményen fogalmazva. Mégis az volt a meglátása, hogy a „kommunizmust átélt” magyar 
közönséggel valóban nehéz lesz elfogadtatni a szovjet misszió megtelepedését Budapesten, de 
ezt ügyes taktikával egy ideig el lehet kerülni. „Moszkvában meg fogják érteni a magyar 
kormány nehéz helyzetét, s meg fognak egyelőre elégedni azzal, hogy bécsi képviselőjüket 
bízzák meg a képviselettel”. Ez annál inkább valószínű, hogy egyelőre Magyarország sem fog 
financiális okok miatt követséget felállítani Moszkvában. A diplomáciai kapcsolatfelvétel 
modalitásait tekintve elégségesnek vélt egy egyszerű jegyzékcserét, amely nem foglal magába 
feltételt vagy kikötést. A követségek kérdését a jegyzőkönyv átnyújtása előtt vagy azzal egy 
időben is meg lehet vitatni: „A képviselettel Magyarország részéről a szomszédos államokban 
akkreditált valamelyik követ legyen megbízva, ki legalább három hónapot, háromszor 
különböző időben tartózkodjék Moszkvában, míg állandó követséget nem állítunk fel”. 
Jungerth végül javasolta, hogy a magyar külügyi vezetés ne habozzon, és azonnal kezdjen 
hozzá a diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalásokhoz.196 

Időközben Hrisztyian Rakovszkij londoni nagykövet, elkészítette azt a tervezetet, 
amely a berlini nagykövetség addigi habozó és kiváró álláspontja helyett egy offenzívebb 
diplomáciai vonalvezetést irányzott elő Magyarországgal szemben. Rakovszkij 1923. 
december 29-én egy levelet írt Litvinovnak, amelyek mondanivalóját a besszarábiai kérdés és 
a Szovjetunió közép-európai politikája köré csoportosította. A leveleket másolatban Csicserin 
és a Politikai Iroda tagjai is megkapták.197  

Rakovszkij programja kidolgozásának apropóját az adta, hogy 1923 decemberének 
elején a román kormány javaslatot tett a szovjet diplomáciának, hogy tárgyalásos úton 
rendezzék a két ország között fennálló vitás kérdéseket, és ennek érdekében hívjanak össze 
egy bilaterális konferenciát.198 Rakovszkij kifejtette, hogy a besszarábiai kérdés jelentősége 
óriási a Szovjetunió külkapcsolatainak alakulásában, hiszen nemcsak a Magyarországhoz, 
Bulgáriához, a kisantant tagállamaihoz, és Lengyelországhoz fűződő viszony kulcsa rejlik 
benne, de nem kis mértékben befolyásolja a Szovjetunió viszonyát az egykori Antant 
szövetségeseihez. Szerinte a szovjet diplomácia elhanyagolja a nemzeti problematika 
jelentőségét a közép-európai országok és a balkáni államok vonatkozásában. A Szovjetunió az 
egyetlen állam, amely a nemzetközi politikában az elnyomott népek érdekeinek védelmét 
tűzte ki célul, ezért érthető, hogy a lemondás ebbéli előjogáról tekintélyveszteséggel jár 
számára. S nem is lehet rá támaszkodni, ha nem képes megvédeni azon nemzetiségeinek 
érdekeit sem, akiket idegen, például román iga alá hajtottak. Óva intette feletteseit attól, hogy 
a románokkal folytatandó tárgyalásokon olyan megegyezésbe rángassák, amely a Románia 
lakosságának egyharmadát alkotó nemzetiségek érdekeinek feladásával lenne egyenértékű. 
Ebben az esetben a romániai magyar és bolgár kisebbség is hiteltelennek fogja tartani a népek 
önrendelkezéséről vallott és hangoztatott szovjet elveket. Úgy vélte, hogy a magyarok nem 
fogják elfelejteni elszakított területeiket, s az erdélyi kérdés előbb-utóbb ismét előkerül 
Románia és nyugati szomszédja közötti viszonyban. A Szovjetunió érdeke ezért, hogy 
támogassa Magyarország igényeit, s a besszarábiai kérdés lehet az eszköze annak, hogy 
nyomást gyakoroljanak Romániára, illetve elnyerjék Magyarország és Bulgária szimpátiáját. 
Sőt, ennek segítségével lehetne éket verni a kisantantba is, hiszen Csehszlovákia és a délszláv 
állam nem támogatják Romániát Besszarábia ügyében.199  

Rakovszkij levelébben burkoltan benne rejlett az a javaslat, hogy Moszkva a román–
szovjet konferencia előtt, vagy annak ideje alatt közeledjen Budapesthez, mivel ezzel nyomást 
gyakorolhat tárgyalópartnereire. Litvinov 1924. január 7-én válaszolt londoni követének 
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felvetéseire. Kijelentette, hogy egyetért beosztottja javaslatával, és nem készülnek olyan 
engedményeket tenni Románia számára, amelyek az ő javára döntenék el a besszarábiai 
kérdést. Kifejtette, hogy a Szovjetunió formálisan hadiállapotban áll Romániával, hiszen a 
román csapatok szovjet területet tartanak megszállva, ezért a Vörös Hadsereg hadüzenet 
nélkül bármikor átlépheti a Dnyesztert. Ugyanakkor arra, hogy a Szovjetunió egy Romániával 
történő megegyezés esetén elveszítheti potenciális szövetségeseit, Magyarországot és 
Bulgáriát, úgy reagált, hogy ezeknek az országoknak a politikai elitje sem hisz az 
egyezmények abszolút jelentőségében, és kiválóan érteni fogják, hogy egy formális 
egyezmény aláírása Besszarábia státuszáról, korántsem oldaná meg a felgyülemlett 
problémákat.200 

Látható, hogy a magyar–szovjet közeledés érdekében a bátrabb és határozottabb 
lépések megtételére kedvező volt a nemzetközi atmoszféra, hiszen a magyar közvélemény 
előtt lehetett érvelni azzal, hogy a nyugati tőkés államok is félretették ideológiai 
fenntartásaikat, és csak a gazdasági és politikai érdekeiket tartották szem előtt, amikor 
elsimerték a bolsevik államot. Emellett, mind a két külügyi vezetésen belül megjelentek olyan 
hangok, amelyek a két állam viszonyának rendezése és egy modus vivendi megtalálása 
mellett szálltak síkra, a két ország jól felfogott érdekeit szem előtt tarva. Az előző fejezetben 
részletesen megvizsgáltuk, hogy a kormány milyen nyomásnak volt kitéve az egyes üzleti 
érdekeltségek részéről. Walter Emilnek, a Külügyminisztérium osztálytanácsosának a berlini 
követségen tett látogatása 1923 novemberében is csak azt a feltételezésünket erősíti, hogy a 
magyar kormány nemcsak felismerte a kereskedelmi kapcsolatokból fakadó előnyöket, hanem 
támogatta is a gazdasági kapcsolatépítést, a gazdasági behatolást a Szovjetunióba.201 Amellett 
azonban, hogy ehhez nem álltak rendelkezésére a megfelelő fiannciális eszközök, a kormány 
elképzelései szerint az áruforgalom bővítését lehetőleg a Szovjetunió de facto elismerése 
nélkül kellett volna elérni. Az áruforgalom szervezeti hátterének megteremtéséhez a 
kormánytényezők maguk is elégségesnek tartották volna a vegyes kereskedelmi társaság 
megalakítását.  

Azzal, hogy az európai államok tekintélyes része felvette a diplomáciai viszonyt a 
Szovjetunióval, ezen a téren is változott a helyzet. Anglia és Olaszország elismerésének hírére 
a GYOSZ február 18-án egy beadványt intézett Walko Lajos kereskedelmi miniszterhez, 
amelyben kérték, hogy az állam teremtse meg a gazdasági kapcsolatok kiépítéséhez 
nélkülözhetetlen politikai előfeltételeket. A dokumentumban kiemelték, hogy az angol és az 
olasz kormány döntésében szerepet játszott, hogy a Szovjetunió gazdaságpolitikájában 
jelentős változások történtek, az új gazdaságpolitika szakított a proletárdiktatúra első éveiben 
követett gazdaságirányítási módszerekkel. Ettől kezdődően a Szovjetunió meg fog jelenni az 
európai piacokon termékfeleslegével és kivitelének ellenértékével képes lesz megfizetni 
azokat az iparcikkeket, amelyekre szüksége van. A magyar ipar ennek folytán beszállítója 
lehetne egyes szovjet érdekeltségeknek, de ezirányú törekvése csak akkor vezethet sikerre, ha 
a magyar kormány ezeket a törekvéseket felkarolja, s megteremti ehhez az előfeltételeket. A 
beadványban utaltak az exportműveletek legfőbb nehézségére: „Iparunk szempontjából súlyt 
helyeztünk volna arra, hogy az Oroszországból behozandó nyersanyagok ellenértékét iparunk 
exportjával fizessük meg, ezirányú törekvésünk azonban – minthogy az orosz kereskedelmi 
képviselet csak a vételár jelentékeny részének hosszabb időre való hitelezésének esetén lett 
volna hajlandó nagyobb mennyiségű mezőgazdasági gépeket nálunk megrendelni – akkor 
eredménytelen maradt”. Végül a nagy tekintélyű iparvállalatok vezetőit tömörítő 
érdekvédelmi testület leszögezte, hogy az új helyzetben a magyar kormány térfelén van a 
labda, Moszkva a magyar kormány közreműködése nélkül nem fog hónapokig tartó 
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tárgyalásokba bocsátkozni a magyar érdekeltségekkel, s ez magyar részről a szovjet hatalom 
elismerését feltételezi.202  

A GYOSZ beadványát Walko április 19-én továbbította Daruváry Géza 
külügyminiszternek is. A külügyi tárca vezetője meglepő módon a kormány eddig ellenállását 
éppen a gazdasági érdekeltségek erőteljes pressziójával magyarázta, amely mögött valójában 
a szovjet kormány áll. Daruváry sajátos interpretációja szerint a szovjet kormány a magyar 
vállalatokat akarta felhasználni arra, hogy a politikai elismerés érdekében nyomást 
gyakoroljanak az állami vezetésre. Elismerte ugyanakkor, hogy az angol és olasz elismerés új 
helyzetet teremt, és ezek után Magyarország is kénytelen lesz tárgyalásokba bocsátkozni a 
szovjet kormánnyal. Megnyugtatásul közölte, hogy a de facto elismerésre irányuló 
tárgyalásokon figyelembe fogják venni az üzleti szféra érdekeit.203 1924 májusában – 1922 
után érdemben először – osztrák közvetítéssel létrejött az első puhatolózó magyar–szovjet 
diplomáciai kapcsolatfelvétel Bécsben. 

A közeledést és a közvetlen kapcsolatfelvételt egy, az osztrák fővárosban zajló, 
mindkét felet közvetve vagy közvetlenül érintő esemény indukálta. Moszkva és Bukarest 
ugyanis megpróbálta a tárgyalóasztal mögött rendezni a kétoldalú kapcsolataikban a „viszály 
magvának” tekintett besszarábiai kérdést. A két ország delegátusai Bécsben egy bilaterális 
konferenciát szerveztek ennek megvitatására. A szovjet küldöttséget éppen Kresztyinszkij 
vezette, aki a tárgyalások idejére utazott Berlinből Bécsbe. Március 28. és április 2. között a 
delegációk négy ülést tartottak. Az 1920-as években a – lausanne-it kivéve – nem tartottak 
olyan bilaterális vagy multilaterális konferenciát, amelyen a versailles-i berendezkedést 
feszegető területi ellentétek ennyire nyíltan a felszínre törtek volna. Románia hajlandónak 
mutatkozott a kérdés valamilyen szintű megvitatására: Besszarábia új státuszának elismerése 
esetén hajlandó lett volna lemondani a szovjet állammal szemben támasztott követelései egy 
részéről. A szovjet delegáció pedig egy – szerinte nem kétes kimenetelű – népszavazás 
kiírását szerette volna elérni, amely arról döntött volna, hogy a terület lakossága a Szovjetunió 
keretein belül kíván-e maradni. Mindkét részről elhangzottak történeti, nemzetközi jogi és 
etnográfiai érvek. Miután a tanácskozás negyedik ülésén nyivánvalóvá vált a két álláspont 
antagonizmusa, a román delegáció megszakította a tárgyalásokat, ugyanakkor az osztrák 
sajtóban a tárgyalások fonalának felvételéről lehetett olvasni.204 Az ellentétek 
áthidalhatatlansága azonban már a konferencia ideje alatt is megmutatkozott, s annak 
végkimenetelét több külső hatás befolyásolta. Így például 1924 februárjára, nem kis 
mértékben a szovjet területen legálisan tevékenykedő besszarábiai kommunista szervezetek 
propagandája következtében, igen feszült helyzet alakult ki Dél-Besszarábiában, ami 
szeptemberre a román adminisztráció, illetve a helyi orosz és ukrán lakosság összetűzéseiben 
csúcsosodott ki. Ugyanígy, a francia parlament már a konferencia összehívásának 
ismeretében, március 11-én ratifikálta a Besszarábia státuszát elfogadó „Párizsi 
jegyzőkönyvet”.205  

Ebből nyilvánvalóvá válik, hogy a konferencia előtt és alatt egyik fél sem 
hagyatkozott kizárólag a tárgyalásos megoldásra, hanem a konferencia menetét más úton is 
igyekeztek befolyásolni, és más módon is igyekeztek javítani a pozícióikat. Szovjet részről 
beleillett a képbe egy Budapesttel folytatott egyeztetés, ami már akkor is kellő hatású lehetett, 
ha csak a híre kiszivárgott. A fennmaradt dokumentumok ellentétesen ítélik meg, hogy melyik 
szereplő volt a kezdeményezője a még csak a paraván mögött zajló politikai konzultációknak. 
Mihail Levickij akkori bécsi szovjet követ április 22-i jelentése szerint Grünberger osztrák 

                                                 
202 A GYOSZ beadványa Walkónak. 1924. febr. 18. MOL, K 69, 176. cs., 1924/107. t., 70.822/1924. sz., 4–9. 
fol.  
203 Daruváry átirata Walkónak. 1924. máj. 18. Uo. 2, 12. fol.  
204 SZRO, 2000. T. I. 215-255.  
205 Besszarabija, 1996. 293.  
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külügyminiszter felajánlotta, hogy megismerteti őt Masirevich Szilárd bécsi magyar követtel, 
aki „semleges helyen szeretett volna találkozni” a szovjet diplomatával, s az első találkozó 
osztrák kezdeményezésre, és osztrák közvetítéssel jött létre.206 Masirevich másként 
emlékezett az eseményekre. Április 5-i jelentésében azt írta, hogy Grünberger a Bécsben 
tartózkodó szovjet delegáció búcsúebédjén hoszas beszélgetést folytatott Levickijjel, aki azon 
óhaját fejezte ki az osztrák politikusnak, hogy Ausztriához hasonlóan, Magyarország is vegye 
fel a gazdasági összeköttetést a Szovjetunióval. Levickij megkérdezte Grünbergert, hogy nem 
találna-e módot arra, hogy a két ország (Magyarország, Szovjetunió) gazdasági életében jártas 
magyar személyekkel Bécsben érintkezésbe léphessen. Levickij hangsúlyozta, hogy csakis 
gazdasági természetű kérdésekről lenne szó, „minden politika kizárásával”.207 Április 10-én 
kelt jelentésében a magyar követ a kezdeményező szerepet már közvetlenül a hírek szerint 15-
16-ig Bécsben maradó Kresztyinszkijnek tulajdonította, aki állítólag kifejezte abbéli óhaját, 
hogy „Levickij útján valamilyen formában közeledés kíséreltetnék meg.” 

Mint említettük, a magyar külpolitika számára jól jött a szovjet–román konfliktus, 
hiszen a szovjet területi igények „lebegtetésével” a nemzetközi porondon halvány remény 
nyílt Erdély státuszának napirenden tartására is. Magyarországnak nem állt érdekében a békés 
rendezés, hiszen ezzel Románia kikerült volna a „kettős szorításból”, revízióellenes védelmi 
energiáit kizárólag az amúgy is gyenge Magyarország ellen fordíthatta volna. Masirevich 
április 10-i jelentéséből kitűnik, hogy a magyar külügyi vezetés attól tartott, hogy 
Magyarország hátrányára fog megállapodást kötni a két fél, ezért arra utasította bécsi 
diplomatáját, hogy bizalmas úton szerezzen információkat a dolog állásáról. Ezt az informatív 
jellegű beszélgetést tehát a szovjet képviselők kezdeményezték, de ez szerencsés módon 
találkozott a magyar fél azon igyekezetével, hogy mindenáron elkerülje az „erdélyi status 
quo-t” is érintő román-szovjet megállapodást. Különböző nemzetiségű „alkalmi közvetítők” 
egyébként már április 10-e előtt megpróbálták összehozni egymással a magyar és szovjet 
diplomatákat.208  

Daruváry április 15-én áldását adta arra, hogy Masirevich tárgyaljon a szovjet 
diplomácia bécsi képviselőjével, ha a találkozót Grünberger közvetíti. A külügyminiszter 
kérte, hogy beszélgetésük kizárólag gazdasági kérdések megvitatására szorítkozzon, s ha 
Levickij a diplomáciai viszony felvételét is szóvá tenné, jelentse ki, hogy ennek 
megtárgyalására nincs felhatalmazása. Jellemző a magyar diplomácia kezdeti 
tanácstalanságára, hogy a Masirevichnek szóló utasítás tervezetén még az is szerepelt, hogy 
óvatosan puhatolja ki Levickij álláspontját arról, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele 
esetén lehetséges lenne-e egyelőre a bécsi szovjet képviselő akkreditálása Budapestre, ugyanis 
belpolitikai megfontolások kívánatossá tennék, hogy a szovjet képviselet megtelepedése 
elhalasztódjon. A külügyminiszter ez utóbbi kitételt áthúzta a tervezetből, így a kiadmányozás 
után Masirevich ezt nem is kaphatta meg, tehát az eredeti koncepciónak megfelelően, csak a 
gazdasági kapcsolatok kérdésében járhatott el.209 

Az osztrák közvetítésre utal, hogy az első találkozó május 6-án az osztrák 
külügyminisztérium épületében, a Ballhausplatzon jött létre, amely egykoron a közös 
osztrák–magyar külügyi tárcának adott helyet. Grünberger még egy külön dolgozószobát is 
rendelkezésre bocsátott a személyes beszélgetés lefolytatására. Noha Masirevich rögtön 
Levickij tudtára adta, hogy nincs felhatalmazása konkrét dolgokról beszélgetni, a két 
diplomata közti beszélgetés Daruváry elképzeléseivel teljes ellentétben mégis a diplomáciai 
kapcsolatok síkjára terelődött, és ez képezte a fő kérdést. A szovjet diplomata világosan 

                                                 
206 Levickij jelentése Litvinovnak, 1924. ápr. 22. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 127.  
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magyar partnere tudtára adta: annak ellenére, hogy Magyarországnak és a Szovjetuniónak 
nincs közvetlen diplomáciai kapcsolata, az egyes üzletek megkötésének engedélyezésével 
elébe mentek annak, hogy a két ország normalizálja viszonyát, és természetesen csak azokkal 
az országokkal hajlandók kiszélesíteni a kereskedelmi kapcsolataikat, akikkkel hivatalos 
diplomáciai viszonyban állnak. Masirevich ebből azt a konzekvenciát szűrte le, hogy ideje 
lenne annak, hogy Budapest felvegye a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával.210 Masirevich 
a következőképpen összegezte tapasztalatait: „Összbenyomásom a Levickijjel folytatott 
beszélgetésről az, hogy Oroszország szívesen látná, ha a francia békekötések által leigázott 
nemzetek és népek elégedetlenségét saját politikai céljainak szolgálatába állíthatná, és hogy 
ezen szempontból épp a jelen pillanatban különösen kapóra jönne neki, ha a szovjet 
kormánynak részünkről való elismerése és a közvetlen diplomáciai összeköttetés felvétele 
által fenyegető nyomást gyakorolhatna Romániára a besszarábiai kérdésben”. Megállapodtak 
abban, hogy a találkozó tényét kölcsönösen bizalmasnak tekintik, s nem hozzák a sajtó 
tudtára.211 A külpolitikai érdekazonosság tehát ismét megerősítést nyert, s ez akár bíztató 
kezdetnek is tűnhetett. 

A két ország közötti politikai közeledés szükségességét a kereskedelmi 
kapcsolataikban lejátszódó fejlemények is alátámasztották. Május 7-én, tehát pont egy nappal 
a Masirevich és Levickij közötti találkozó után, a magyar gépipar váratlanul áttörést ért el, 
ugyanis létrejött az első gépipari exportszerződés a Szovjetunióval. A berlini szovjet 
kereskedelmi képviselet és a Hofherr–Schrantz magyar üzemei konszignációs szerződést 
kötöttek tíz darab, összesen 13 ezer rubelt (50 ezer amerikai dollárt) érő cséplőgép 
megvásárlására.212 A Hofherr–Schrantz üzleti sikerein felbuzdulva feltehetőleg még szintén 
májusban, a MÁVAG is – konkurensénél jóval nagyobb értékű, 69 ezer rubelt kitevő – 
konszignációs szerződést kötött.213  

Ezek a megrendelések nem jelentettek számottevő módosulást a szovjet központi 
külügyi és külkereskedelmi szervek 1923 novemberében kifejtett álláspontjához képest, 
amely hitelnyújtáshoz és a két állam hivatalos kapcsolatfelvételéhez kötötte a nagyobb 
volumenű kereskedelmi forgalom engedélyezését és előmozdítását. A Hofherr–Schrantzcal és 
a MÁVAG-gal között üzlet ugyanis egy olyan incidensnek volt köszönhető, aminek 
következtében megingott az addig egyenletes német–szovjet viszony. 1924. május 3-án német 
rendőrök — hivatalos indoklás szerint egy német kommunista üldözése közben — behatoltak 
a szovjet kereskedelmi képviselet helyiségeibe, s átkutatták annak irattárát. A német 
hatóságok ezzel nyíltan megsértették még a rapallói szerződés által biztosított exterritoriális 
jogot. A kereskedelmi képviseletet még az incidens napján bezárták, személyi állományát a 
felsőbb moszkvai pártszervek utasításainak megfelelően fokozatosan leépítették, a német 
vállalatokkal folyamatban lévő tárgyalásokat megszakították, a kurrens beszerzéseket a 
konfliktus rendezéséig — azaz július 29-ig — teljesen leállították.214 A szovjet 
külkereskedelmi szervek figyelme emiatt fordult az osztrák és cseh mellett a magyar 
mezőgazdasági gépgyártás felé. A mezőgazdasági termelés ciklikussága miatt a beszerzésben 
ekkor sem lehetett fennakadás, hiszen a gépeket le kellett szállítani az aratási szezon 
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kezdetéig. A Hofherr–Schrantzcal kötött üzlet kapcsán éppen erre, az ügy sürgősségére 
hivatkozott a Külkereskedelmi Népbiztosság.215    

Abból a célból, hogy meghatározzák az esetleges magyar–szovjet tárgyaláson 
követendő irányelveket, néhány nap múlva, május 22-én tárcaközi értekezletet tartottak 
Budapesten, amelyen Daruváry Géza külügyminiszter, Csáky Károly honvédelmi miniszter, 
és Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter vett részt. A kereskedelmi és 
igazságügyi tárca Wimmersperg Frigyes és Szászy Béla személyében államtitkári szinten 
képviseltette magát. A Külügyminisztérium részéről jelen volt még Khuen-Héderváry Sándor, 
a Politikai Osztály vezetője.  

Az értekezleten több érv is elhangzott pro és kontra a Szovjetunióval való kapcsolatok 
felvételéről. Daruváry fontosnak tartotta a diplomáciai viszony felvételét, kiemelve a 
Szovjetunió egyre növekvő súlyát az európai politikában. Rámutatott a kapcsolat fontosságára 
a Romániával szembeni magyar követelések felhasználása esetére is. A gazdasági természetű 
problémákról szólva Nagyatádi megemlítette, hogy a magyar mezőgazdaság export 
szempontjából a Szovjetunióban nincs érdekelve, ellenben a Szovjetunió feltehetőleg 
kunkurenciát fog jelenteni Magyarország számára, ha agrártermékeivel az európai piacokon 
megjelenik. Wimmersperg is jelentősnek tartaná az összeköttetést a szovjet állammal, bár azt 
a distinkciót megtette, hogy véleménye szerint mezőgazdasági gépeken kívül más cikket 
Magyarország nem exportálhat oda. Csáky a hadseregen belül esetleg fokozódó propaganda 
miatt aggályosnak tartotta szovjet állam elismerését, mert az könnyen destruktív hatást érne el 
a hadseregen belül, ami az egész országban kritikussá tehetné a fennálló viszonyokat. Khuen-
Héderváry, akárcsak hivatali főnöke, pozitívan értékelte a kapcsolatok kiépítésének 
lehetőségét: „A jelen viszonyok között azért fontos az oroszokkal való kapcsolat 
helyreállítása, mert ezáltal egy oly nemzetközi tényezővel kerülnénk összeköttetésbe, mely a 
békeszerződésekből kialakult európai érdekcsoporton kívül áll. Ha mások ezt a kapcsolatot 
esetleg intimebbnek gondolnák is mind a valóságban lesz, ez politikailag előnyös, mert ezáltal 
megszűnne ezidőszerinti teljes tehetetlenségünk impressziója, – amit másfelé hasznosítani 
lehetne.” A külügyminiszter még azt is felvetette, hogy a szovjet államot ne új formális aktus 
útján ismerje el Budapest, hanem azt az álláspontot kövesse, hogy Breszt-Litovszkban ez az 
aktus már megtörtént. Ezt a megoldást Nagyatádi belpolitikai szempontból is kedvezőnek 
tartotta, hiszen ez a módozat az elismerés ügyét a parlamentben nagymértékben 
megkönnyítené. A miniszterek végül megállapodtak abban, hogy – a szovjet követség 
összetételét és mozgását szabályozó megszorításokkal – támogatni fogják a diplomáciai 
kapcsolatok rendezését, s összeállítják az ehhez szükséges irányelvek tervezetét. Rakovszky 
Iván belügyminiszter írásban mellékelte észrevételeit a tárcaközi értekezlet jegyzőkönyvéhez. 
Csatlakozott a honvédelmi miniszter azon javaslatához, hogy bizonyos személyi 
kompetenciák megvonásával, korlátozzák a leendő budapesti szovjet misszió cselekvési 
szabadságát.216  

Június 12-én Kánya arról értesítette Masirevichet, hogy kidolgozták a tárgyalásokra 
vonatkozó irányelveket. Kikötötte azonban, hogy a megbeszéléseket addig nem kezdhetik 
meg, amíg a szovjet fél nem nyilatkozik arról, hogy Kánya és Kresztyinszkij 1922. évi 
megállapodásának megfelelően Berlinben kíván-e tárgyalni, avagy Bécsben, a Levickijt május 
végén, június elején felváltó V. H. Ausszemen kereszül szeretne hivatalos érintkezésbe lépni a 
magyar diplomáciával.217 Két nap múlva Ausszem személyesen kereste fel a magyar követet. 
Utóbbi szerint ez a beszélgetés a Levickijjel folytatott eszmecseréhez képest csak annyi 
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1924/24. t., 405/1924. res. pol. sz. 358/1924. res. sz., 524–530. fol.  
217 Kánya levele Masirevichnek. 1924. jún. 12. Uo. Szám nélkül. 373–374. fol.  



 61

újdonságot tartalmazott, hogy Ausszem jobban hangsúlyozta a két ország közötti 
érdekközösséget és „expressis verbis utalt Romániára, mellyel szemben […] Oroszország 
várakozni szándékozik, mert az idő csak az ő javára dolgozik”. Masirevich erre megjegyezte, 
hogy Magyarországnak jelenlegi helyzetében óvatosnak kell lennie, és tartózkodnia kell 
mindentől, ami azt a látszatot kelthetné, hogy Magyarország háborús komplikációk 
keletkezését segítené elő”. A szovjet diplomata szerint lennének más módszerek is, melyekkel 
a Szovjetunió és Magyarország egymás kezére dolgozhatnának: „Ausszem úr nyilván alludált 
arra, hogy Magyarország propaganda és irredentizmus által nyugtalaníthatná és köthetné meg 
Románia kezét Erdélyben egy Oroszországgal való konfliktus esetén”.218 Ausszem a 
beszélgetésből inkább azokat az aggodalmakat emelte ki, amelyeket Masirevich a diplomáciai 
kapcsolatfelvétellel és a szovjet misszió magyarországi megjelenésével összefüggésben 
megfogalmazott. Állítólag Masirevich kijelentette, hogy Magyarország fél attól, hogy ha a 
magyar–szovjet tárgyalások kitudódnak, akkor a Népszövetség visszatartja a neki ígért 
kölcsönöket. Ennél is jobban aggasztotta a szovjet külképviseletek, főként a kereskedelmi 
kirendeltség propagandája. Ausszem a magyar diplomácia Masirevich által tolmácsolt 
aggodalmait konstatálva is azt javasolta, hogy a diplomáciai kapcsolatfelvételt egy formális 
aktussal, egy egyszerű jegyzékcserével bonyolítsák le.219 

Ezzel szemben a tárcaközi értekezlet után kidolgozott, s Kánya június 12-i 
utasításában is említett irányelvek, amelyeket a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére 
irányuló tárgyalásokon követni kellett volna, már érezhetővé tette, hogy a magyar kormány 
más álláspontot képvisel. Ez a dokumentum leszögezte, hogy a koppenhágai és rigai 
egyezmények értelmében a két ország között békeállapot van, így formális de jure elismerésre 
nincs szükség, ha azonban a szovjet kormány ragaszkodik ehhez, ennek nincs akadálya, s egy 
egyezmény keretén belül lehetséges. A következő fejtegetés azonban meglehetősen sok 
fejtörésre adhatott okot mind magyar, mind szovjet diplomáciai berkekben: „A Breszt 
Litovszk-i szerződésre való hivatkozástól az elismeréssel kapcsolatban el kell tekinteni, mert 
ez később azzal a következménnyel járhatna, hogy a szovjet kormány, mely e szerződést nem 
helyezte hatályon kívül [sic! – S. A.], később esetleg annak anyagi határozmányait is 
érvényesíteni kívánná, ami nemcsak hogy nem kívánatos, de azért sem fogadható el, mert a 
trianoni szerződés 72. §-a e szerződést hatályon kívül helyezi”. Már az esedékes 
megszorítások előszelét jelentette, hogy a dokumentum nyolc főben kívánta korlátozni a 
budapesti szovjet követség, és három főben a kereskedelmi kirendeltség személyi létszámát. 
Ugyanígy szükségesnek vélte a futárszolgálat útvonalainak, rendszerességének, és a futárok 
által felvehető csomag maximális súlyának megállapítását. A tárgyalásokon követett 
taktikával ellentétben ez a dokumentum még szét kívánta bontani a diplomáciai és a 
kereskedelmi kapcsolatok kérdéskörét, s elégségesnek vélte a gazdasági kérdések 
megvitatását a diplomáciai kapcsolatok felvétele után.  

A dokumentum nem zárkózott el a Romániával szembeni közös magyar–szovjet 
együttműködéstől sem: „Magyarország a román kérés megoldásában érdekelve van, ha a 
megoldással kapcsolatban Magyarországnak is bizonyos előnyök biztosíthatók. Eddigi 
ígéreteinket álljuk, szeretnők azonban tudni, hogy közreműködésünk fejében, mily 
ellenszolgáltatásokat várhatunk Oroszországtól. Hazánk gazdasági válságára való tekintettel 
kívánatos volna a megoldás időpontjának kitolása. Az együttműködés részleteinek 
megállapítása jelenleg még nem lehetséges, mert ezek a megoldási formák a taktika és a bel- 
és külpolitikai helyzet szerint fognak alakulni. Ezért egy formai egyezmény létesítésétől 
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jelenleg el kell tekinteni. De, ha a kérdés megoldása aktuális lesz, bármikor hajlandók 
vagyunk a közreműködésre vonatkozólag velük érintkezésbe lépni”.220   

Mindeközben aktivizálódott a magyar üzleti szféra, és feléledtek a vegyes 
kereskedelmi társaság létrehozására irányuló tárgyalások is. Ennek egyik fő mozgatórugója 
Gratz Gusztáv egykori külügyminiszter és bécsi követ lett, aki a szovjet források szerint 
május 30-án kereste fel először a bécsi szovjet követséget, bár a Levickijt május második 
felében felváltó új követtel, V. H. Ausszemmel való találkozására eredetileg sem Bethlen 
István gróf miniszterelnöktől, sem Daruváry Géza külügyminisztertől nem kapott hivatalos 
vagy nem hivatalos felhatalmazást. Ez azzal is alátámasztható, hogy az Ausszemmel folytatott 
első beszélgetésén megkérdezte a szovjet diplomatától, hogy beszámolhat-e a magyar 
miniszterelnöknek az ott elhangzottakról. Márpedig a tájékoztatási kötelezettség 
miniszterelnöki utasítás esetén aligha lehetett volna kérdéses.221 Gratz német nyelvű 
memoárja szerint az Ausszemmel való első találkozó Sigmund Münz, a Neue Freie Presse 
című politikai napilap újságírójának a közvetítésével jött létre annak lakásán.222 Gratz célja 
valójában az volt, hogy megrendeléseket szerezzen vasúti felszereléseket gyártó és 
forgalmazó cége számára, s felelevenítve a MÁH és az AMB köré tömörülő gazdasági 
érdekeltségek korábbi elképzelését, olyan szovjet–magyar vegyes társaságot hozzon létre, 
amely lehetőséget biztosít a magyar üzleti érdekek érvényesítésére. Később Gratz azt állította, 
hogy Budapesten megnyerte Bethlen támogatását is ehhez az elképzeléséhez.223 
 Gratz kezdeményezése hamarosan olyannyira előrehaladott stádiumba került, hogy 
június 26-án átnyújthatta a bécsi szovjet kereskedelmi képviselet helyettes vezetőjének a 
szovjet–magyar kereskedelmi társaság általa szerkesztett német nyelvű alapító okirat-
tervezetét. Ebben az okmányban az összes hazai vállalat neve benne volt, amely korábban 
érdeklődött a szovjet piac iránt: a Weiss Manfréd, a Ganz-Danubius, a Hofherr–Schrantz, a 
MÁVAG, a Koffler vezette Központi Ásványolajipari Rt., és tartalmazta Ország Róbertnek, 
az AMB igazgatójának a nevét is.224 A Külkereskedelmi Népbiztosság azonban kategorikus 
formában megüzente Bécsbe, hogy elutasítja Gratz tervezetét. Az indoklásban megemlítették, 
hogy Magyarország nem ismeri el a Szovjetuniót, ezért bármilyen jelentős magyar gazdasági 
érdekcsoportoktól induljon is ki a kezdeményezés, a népbiztosság elveti azt.225 Ausszem 
megpróbálta rugalmasabb formában előadni ezt a merev álláspontot: „Szükségtelen Gratznak 
arról beszélni, hogy a Szovjetunió és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok a 
diplomáciai kapcsolatok felvételéig lehetetlenek. Ahogy a beérkező információk alapján 
látható, mind a sajtóban és nyílt összejöveteleken, mind magánbeszélgetései során állandóan ő 
maga képviseli ezt az álláspontot. Ezért fáradozásaira tekintettel, vagyis éppen a 
Magyarország és a Szovjetunió közti diplomáciai kapcsolatok felvételének felgyorsítása és a 
burzsoá sajtó támadásaival szembeni manőverezés megkönnyítése érdekében azt kell 
mondanunk, hogy Moszkva részéről javaslatát legalább »elviekben« figyelembe veszik, de 
megvizsgálását elhalasztják a diplomáciai kapcsolatok felvételéig.”226 
                                                 
220 Irányelvek a magyar-szovjet diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére vonatkozó tárgyalásokra. Dátum 
nélkül. (1924. máj.-jún.) MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. al. sz., 26–32. fol.   
221 Ausszem feljegyzése a Gratz Gusztávval folytatott beszélgetéséről. 1924. jún. 4. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. 
gy. 938. l. 121–124. 
222 Gratz német nyelvű memoárja megtalálható: Gustav Gratz: Aus meinem Leben von Brest-Litowsk bis Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Österreichisches Staatsarchiv (ÖSta), Sammlungen und Nachlässe, B/19. № 1. 179. 
(Gecsényi Lajos szíves közlése nyomán.) 
223 Ausszem feljegyzése a Gratz Gusztávval folytatott beszélgetéséről. 1924. jún. 4. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. 
gy. 938. l. 121–124.  
224 I. Davidovics, a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség helyettes vezetőjének jelentése a Külkereskedelmi 
Népbiztosságnak. 1924. jún. 26. RGAE, f. 413. op. 5. gy. 1169. l. 8.  
225 Avanyeszov külkereskedelmi népbiztos-helyettes távirata a bécsi szovjet kereskedelmi képviseletnek. 1924. 
júl. 26. Uo. l. 7. 
226 Ausszem jelentése Avanyeszovnak. 1924. augusztus 4. Uo. l. 6. 
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 A májusban megkötött két üzlet okán aktivizálódott a GYOSZ is, amely arra 
törekedett, hogy a továbbiakban a Ruszavtorg vagy a RATAO segítségével valósítsa meg a 
magyar exportüzleteket. Július 22-én Budapestre utazott E. Müller, a Ruszavtorg osztrák 
igazgatója, aki a GYOSZ székházában előadást tartott a vegyes társaság munkájáról, és az 
általa lebonyolított kereskedelmi forgalomról.227 (A Ruszavtorg 1923. október 1. és 1924. 
június 1. között — kerekítve — 1,1 millió rubel értékű forgalmat bonyolított le, melyből — 
kerekítve — 700 ezer rubel esett a szovjet importra, tehát a társaság külkereskedelmi mérlege 
ebben az időszakban az osztrák cégek aktívumával végződött.228) Az 1911–1917 között a 
GYOSZ ügyvezető igazgatói posztját betöltő, majd annak vezetésével később is jó 
kapcsolatokat ápoló Gratz megpróbált együttműködésre lépni az iparos testülettel, bár a 
megvalósítás ütemtervét és formáját tekintve nézetkülönbségek támadtak köztük.229 Gratz 
eleve egy integratív szovjet–magyar vegyes kereskedelmi társaság megalapítását szerette 
volna elérni, amely az összes import- és exportüzletet átfogja, s amelyben az iparvállalatokon 
kívül az összes nagyobb bank is szerephez juthat. Szerinte egy ilyen konstrukció esetén a 
meglehetősen nehéz problémának látszó hitelezést is meg tudták volna oldani. A GYOSZ 
ellenben egy képviseleti társaság létrehozására törekedett, amely csak bizonyos 
iparvállalatokat tömörített volna. A GYOSZ az exportlehetőségek fejlesztésének sürgősségére 
való tekintettel nem akarta megvárni, amíg ez a szervezet megalakul, hanem addig is 
Bécsben, a szovjet–osztrák vegyes vállalatokon keresztül kívánta lebonyolítani a 
kereskedelmi forgalmat a Szovjetunióval. Gratz viszont attól tartott, hogy ez károsan 
befolyásolhatja az önálló szovjet–magyar vegyes társaság megalapítására irányuló tervezetét. 
Augusztus elején végül mégiscsak megegyezett a GYOSZ képviselőivel, hogy az 
iparvállalatok képviseleti alapon ideiglenesen szerződést kötnek a Ruszavtorggal, de ha 
lehetővé válik az önálló magyar társaság megalakítása, az említett cégek „visszanyerik teljes 
cselekvési szabadságukat.”230 
 Gratz ezután Lukács Jenővel, a Blau & Lukács villamosipari kisvállalat igazgatójával 
Bécsbe utazott, ahol a GYOSZ-szal kötött egyezség jegyében tárgyalásokat folytattak az 
ottani szovjet kereskedelmi kirendeltséggel. A két magyar üzletember javaslatai arra 
irányultak, hogy a szovjet exportban érdekelt magyar vállalatok beléphessenek a 
Ruszavtorgba, vagy megnyissák annak budapesti filiáléját. A szovjet partnerek azonban nem 
kívántak ilyen „kerülőutakon” üzleteket kötni, s ezt Müllernek és Gratznak is tudomására 
hozták. „Kijelentettük Müller igazgatónak, hogy a kerülőutakat nem engedjük meg, mivel a 
magyarok csak a diplomáciai kapcsolatok felvétele után kereskedhetnek Oroszországgal, de 
nem tiltottuk meg neki [Gratznak — S. A.], hogy folytassa a kereskedelmi kapcsolatok 
felvételére irányuló agitációját, hiszen a gyáriparosok befolyásolhatják a kormányt, ami 
meggyorsítja ennek a kérdésnek a rendezését” — állt a bécsi szovjet kereskedelmi képviselet 
megbeszéléseket összegző jelentésében.231 A GYOSZ a tárgyalások után készített, a 
kormányhoz intézett memorandumában a következő konzekvenciát vonta le: „Ezek a 
tárgyalások is azonban csak arról győzték meg szövetségünket és a magyar érdekeltséget, 
hogy egy rendszeres, szervezett export csak akkor remélhető, ha az Oroszországgal való 

                                                 
227 A bécsi szovjet kereskedelmi képviselet jelentése Kraszinnak. 1924. aug. 6. RGAE, f. 413. op. 2. gy. 1803. l. 
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forgalmat egy vegyes orosz–magyar kereskedelmi társaság, amely erre az orosz kormánytól 
koncessziót nyer, venné kezébe”.232 

A Szovjetunió és Magyarország közti hivatalos tárgyalások helyszínének 
megválasztását hosszas huzavona előzte meg. A hazai szakirodalom több helyen is a május 
22. és augusztus 26. közötti időszakot „átugorva” említi meg, hogy a Masirevich és Levickij 
közötti első bécsi tapogatózások, és az idézett tárcaközi értekezlet után a két fél 1924. 
augusztus 26-án Berlinben fogott hozzá szándékainak véglegesítéséhez. Ennek adekvát 
magyarázatát még sehol nem találtuk meg, és valószínűnek véljük, hogy a német főváros 
kiválasztásának oka inkább személyi kérdésekre visszavezethető praktikus megfontolásokban 
keresendő. Masirevich június 18-án megerősítette a szovjet követ előtt, hogy feltehetőleg ő 
fogja Bécsben folytatni a tárgyalásokat, bár hozzáfűzte, hogy erre még hivatalos 
felhatalmazást nem kapott.233 Ez azért furcsa, mert eközben báró Abele Ferenc berlini magyar 
katonai attasé június első felében már megtette a megfelelő lépéseket. Közölte Sztyefan 
Brodovszkijjal, a berlini szovjet követség tanácsosával, hogy a magyar kormány 
felhatalmazta, lépjen kapcsolatba Kresztyinszkijjel, és egyezzen meg a diplomáciai 
kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalások alapkörülményeiről. Mivel utóbbi éppen távol 
volt, Csicserin június 15-én azt javasolta az OK(b)P KB Politikai Irodájának, hogy – 
tekintettel a Gratz Gusztáv és Ausszem közt megindult ugyanilyen értelmű megbeszélésekre – 
inkább Bécsben tárgyaljanak erről a kérdésről.234 

Brodovszkij június 20-án azt jelentette, hogy ismét találkozott Abelével, de nem tudott 
neki egyértelmű választ adni a helyszínre vonatkozólag. Kifogásolta, hogy Litvinov korábbi 
üzenetében – melyben a külügyi népbiztos-helyettes annyit említett, hogy Berlinbe utazik, 
ahol tárgyalhat a magyarokkal – nem kapott világos utasítást arra vonatkozólag, hogy itt a 
tárgyalási készség konkrét kifejezéséről van-e szó.235 Ebből arra következtethetünk, hogy 
Csicserin és Litvinov két külön szálon intézkedtek. A külügyi népbiztos azonban hamar 
tisztázta a félreértést, s közölte, hogy helyettese elvileg gyorsan megtárgyalhatja a főbb 
kérdéséket a magyar delegáció tagjaival, de lehetséges, hogy csak előzetes megállapodást tud 
majd kötni, amelyet később fognak megfelelő formába önteni, esetleg az általa megkezdett 
megbeszéléseket másnak kell majd folytatnia. Az első számú szovjet külügyi vezető 
kijelentette, hogy ha Litvinov nem tudja lezárni a tárgyalásokat Berlinben, akkor Moszkva 
ragaszkodni fog ahhoz, hogy Bécsben egyeztessék tovább a vitás pontokat.236 Július 1-én 
Abele közölte Brodovszkijjal, hogy Budapesten hamarosan kinevezik a tárgyalásokra 
küldendő magyar delegáció tagjait. A szovjet követségi tanácsos elmondta, hogy Litvinovnak 
az volt ez elképzelése, hogy a legfontosabb kérdéseket tisztázhatják Berlinben, de a 
„részletkérdésekről Bécsben kell tárgyalni”, hiszen „Ausszem elvtársnak részletes instrukciói 
vannak ezeknek a tárgyalásoknak a levezetésére”. A magyar katonai attasé erre kijelentette, 
hogy a magyar félnek kedvezőbb volna Berlin, de ennek okát nem tudta megmagyarázni. A 
szovjet diplomata a következőket feltételezte: „Láthatólag a magyarok Kresztyinszkijjel 
kívánnak tárgyalni, illetve vele aláírni az egyezményt, hogy ezzel még inkább az egyezmény 
románellenes élét emeljék ki. Kresztyinszkij elvtársat valószínűleg gyűlölik Romániában, a 
velük folytatott tárgyalásainak köszönhetően”. Brodovszkij itt nyilván az 1924. április 28.–
május 2. közötti bécsi tárgyalásokra gondolt, ahol a szovjet delegációt Kresztyinszkij vezette. 
Abele megígérte, hogy táviratot küld a Dísz térre a szovjet kívánságokról, s legkésőbb 
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hazautazásának időpontjáig, július 18-ig megadja a tárgyalások helyét és a magyar 
tárgyalópartnerek neveit.237 Már egy nappal korábban, 17-én értesítette szovjet partnerét, hogy 
a kormány kinevezte a tárgyalások vezetésére Kánya Kálmánt, a külügyminiszter állandó 
helyettesét, és Jungerth Mihály észtországi ügyvivőt.238  

Megítélésünk szerint a végső magyar döntés mögött az húzódik meg, hogy a magyar 
külügyi vezetés mindenképpen tapasztalt és magasan képzett diplomatákat akart küldeni a 
magyar aggályok és a két delegáció közti koncepcionális eltérések miatt nem könnyűnek 
ígérkező tárgyalásokra. Erre a magyar diplomáciai karon belül akkor is nagy tekintélynek 
örvendő, a magyar külpolitika „szellemi vezetőjének” tekintett Kánya Kálmán, a 
külügyminiszter állandó helyettese és a szovjet ügyekben jártas Jungerth kiválóan 
alkalmasnak bizonyult. A választást az is nyomatékosította, hogy mindketten jól ismerték a 
berlini szovjet nagykövetet, hiszen 1922. július 24-én már egyszer találkoztak vele a német 
fővárosban. Arról is tudtak Budapesten, hogy az európai diplomáciai körökben nagy 
tiszteletnek örvendő Litvinov marienbadi fürdőkúrája után Berlinen keresztül fog hazautazni 
Moszkvába. A magyar külügyi vezetés azért zárkózott el a kétfordulós, első menetben egy 
előzetes berlini, majd a záróaktust Bécsben szentesítő tárgyalásoktól, mivel ezt a nagy 
horderejű ügyet nem kívánta olyan „avatatlan” személyekre bízni, akik nem voltak tagjai a 
diplomáciai testületnek, ráadásul gazdasági érdekeik folytán elfogultak is lehettek, s a 
tárgyalásokból indokolatlan előnyöket húzhattak volna maguk számára. Gratz Gusztáv később 
maga is úgy érezte, hogy „persona non grata” lett, és a kormány törölni kívánta személyét a 
tárgyalások menetéből.239  

Nem tartjuk valószínűnek, hogy a magyar vezetés – akár csak közvetetten is – 
nyomást akart volna gyakorolni a románokra a magyar–szovjet tárgyalásokkal. Mint 
említettük, a tárgyalásokra készített irányelvek nem zártak ki bizonyos kooperációt 
Romániával szemben, ugyanakkor ezt a kérdést a magyar gazdaság állapotára hivatkozva nem 
is tartották időszerűnek, de egyáltalán, a tárgyalásokat a legnagyobb titokban kívánták 
lefolytatni. Ennek ellenére a román diplomácia már május végén felfigyelt a magyar-szovjet 
közeledést feltételező külföldi hírekre.240 A tárgyalások előestéjén, tehát augusztus 25-én a 
román külügyminiszter, I. G. Duca már azt közölte a magyar követtel, hogy „megbízható 
forrásból” szerzett értesülései alapján a magyar–szovjet politikai egyezmény aláírása 
küszöbön áll. A magyar követ kételkedő válaszára a román politikus ismét kihangsúlyozta 
információja megbízhatóságát.241 Daruváry arra utasította a bukaresti követet, hogy cáfolja 
meg a politikai egyezményre vonatkozó híreket. Ha a román külügyminiszter továbbra is 
ragaszkodna információinak hitelességéhez, akkor közölje, hogy Magyarország valóban nem 
zárkózik el a Szovjetunióval folytatandó tárgyalásoktól gazdasági célból. Továbbá, 
magyarázza el neki, hogy e tárgyalások „legszorosabban összefüggnek a kormánynak az 
ország szanálására és gazdasági rekonstrukciójára irányuló programjával, mely újabb kiviteli 
piacok biztosítása nélkül meg nem valósítható”.242 
 

IV/2. A TÁRGYALÁSOK MENETE 
 

A tárgyalások helyszínének kijelölésével párhuzamosan a Külügyminisztériumban elkészült 
az a német nyelvű egyezménytervezet, amelyet a magyar diplomácia tárgyalási alapnak 
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tekintett. A 17 cikkelyből álló tervezet szövegével a magyar fél jelezni kívánta, hogy nem 
egyszerű jegyzékcserével képzeli el a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételét, hanem 
egy részletesen kimunkált és megvitatott egezmény aláírásával. Ez a szöveg egyúttal, a 
tárgyalásokra készített előzetes irányelvekkel ellentétben, összekötötte a diplomáciai és 
konzuli kapcsolatok felvételét a kereskedelmi kapcsolatok egyezményes lefektetésével.  

A tervezet kimondta, hogy az egyezmény annak ratifikálása után azonnal életbe lép, és 
az egyezmény alapján létesítendő képviseletek a két állam egyedüli képviseleteinek 
tekintendők. A kommunista propaganda kivédése érdekében mindjárt a 2. cikkely azt a 
megkötést tartalmazta, hogy a külképviseletek személyi állományát limitálják nyolc főben, 
igaz, a szovjet kereskedelmi kirendeltség felállítása esetére hozzájárult ennek kiegészítéséhez 
még három fővel. A 3. cikkely azt a megszorítást tartalmazta, hogy a fogadó állam jelenlegi 
vagy volt állampolgárait nem lehet beosztani a külképviselet állományába. A 6. cikkely 
kimondta, hogy a képviseletek tagjainak előre be kell jelenteniük az illetékes külügyi 
főhatóságnál (Külügyminisztérium, Külügyi Népbiztosság), ha a tartózkodási államuk 
területén utazni kívánnak. A 8. cikkely szabályozta a diplomáciai futárforgalom útvonalát, a 
futárszolgálattal megbízandó hivatalnokok személyét, a futárforgalom gyakoriságát, és a 
futárok által felvehető csomag maximális súlyát. A tervezet 9. cikkelye arra kötelezte volna a 
szerződő feleket, hogy a képviseleteiken alkalmazott személyeknek tartózkodniuk kell 
állomáshelyük kormányzata és belső berendezkedése elleni mindenféle propagandától. A 12–
17. cikkelyek vonatkoztak a kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére. Ezekben szerepelt a 
legnagyobb kedvezmény elve alapján álló kereskedelmi egyezmény majdani megkötése, a 
hadiköltségek megtérítéséről való lemondás, illetve a magyar állampolgárokat az 
államosítások során ért veszteségek megtérítése. A 17. cikkely kimondta, hogy az egyezmény 
ratifikálása egyidejűleg történik a szerződő felek között megkötendő kereskedelmi egyezmény 
ratifikálásával (junktim).243 Minden bizonnyal Gratz és a GYOSZ lobbijának köszönhetően 
került be a vegyes társaság megalapításának kölcsönös kötelezettsége a magyar–szovjet 
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételét szabályozó egyezménynek a magyar fél 
által megszövegezett elsődleges tervezetébe, amelynek 12. cikkelye foglalkozott ezzel a 
kérdéssel.244   

Ebből a tervezetből első látásra két tanulság rögtön leszűrhető volt a szovjet 
tárgyalófél számára is. Először is az, hogy a magyarok a propaganda megelőzése érdekében, 
preventív jelleggel mindenáron körül akarják bástyázni a szovjet külképviseletek (követség, 
kereskedelmi kirendeltség) jogkörét. Másodszor, a magyar kormány a diplomáciai 
kapcsolatok felvételével egyidejűleg, a legnagyobb kedvezmény elvére vonatkozó cikkely 
beiktatásával, kereskedelmi előnyökre is szert kívánt tenni. A tervezet tehát azt sugallhatta, 
hogy a magyar elismerés előfeltétele egyfajta „gazdasági kompenzáció” lenne. Az első, 
Kresztyinszkij által félhivatalosnak titulált találkozó, augusztus 26-án jött létre Abele Ferenc 
berlini lakásán.  
 A Jungerth által átadott német nyelvű tervezettel kapcsolatban Kresztyinszkj 
előzetesen megjegyezte, hogy a szovjet fél elégségesnek vélné, ha a diplomáciai kapcsolatok 
felvételét egy ezt kinyilvánító egyszerű jegyzőkönyv vagy jegyzékváltás útján vinnék végbe. 
Továbbá, szeretnék meghagyni maguknak a jogot arra, hogy új államok számára ne 
biztosítsák a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvét, mert azt eredetileg három 
országcsoport számára hagyták fenn. Ezek azok az ázsiai államok, amelyekkel közös 
szárazföldi határuk van (Törökország, Perzsia, Afganisztán), a cári Oroszország területéből 
kiszakadt ún. „limitrof” államok (Észtország, Lettország, Finnország, Lengyelország) és 
                                                 
243 Szerződéstervezet a Magyarország és a Szovjetunió közötti diplomáciai, konzuli és kereskedelmi kapcsolatok 
felvételéről. Uo. 358/1924. res. sz.  
244 A Magyarország és a Szovjetunió közti kereskedelmi szerződés német nyelvű szövegtervezete. 1924. aug. 26. 
Uo. 358/1924. res. pol. sz. 
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mindazok a nyugat-európai államok, amelyek Magyarország előtt ismerték el a Szovjetuniót 
(Anglia, Olaszország, Ausztria). A szovjet diplomata nem értett egyet a diplomáciai 
egyezmény és a kereskedelmi szerződés egyidejű megkötésével sem, mert tapasztalata szerint 
a kereskedelmi problémák megvitatása nagyon elhúzódik, ezért a két kérdéskör összevonása 
prolongálhatja a diplomáciai viszony rendezését. Ezen kívül több olyan cikkelyt talált a 
tervezetben, amelyeket a propagandától való félelem diktált, és amelyeket elfogadhatatlannak, 
elavultnak és a két fél közötti bizalmatlánságot erősítőnek tartott. Ezek között említette a 
követségek apparátusának korlátozását, a futárforgalom működésének behatárolását, a 
misszión dolgozók mozgásszabadságának korlátozását, a vegyes kereskedelmi társaság 
megalakítását. Az egykori állampolgárok alkalmazásának tilalmát szükségtelennek jelezte, 
azzal az indoklással, hogy szóban már többször megnyugtatták a magyar felet, hogy nem 
fognak egykori magyar honosságú személyeket alkalmazni a követségen. A belügyekbe való 
beavatkozást tiltó cikkelyt jogosnak, de szintén feleslegesnek tartotta. Kresztyinszkij tehát 
már az első tárgyaláson nyilvánvalóvá tette, hogy éppen azokat a cikkelyeket tartja 
elfogadhatatlannak vagy célszerűtlennek, amelyek felvételével a magyar kormány garanciát 
kaphatott volna a kommunista propaganda elhárítására és bizonyos kereskedelmi előnyök 
kiaknázására. „Az a benyomásom, hogy a magyarok mindenáron meg akarnak egyezni 
velünk, s ennek érdekében nagyobb engedményeket is hajlandók tenni, az elsődleges, 
rendkívül primitív tervezetükhöz képest” – állította.245  

Kánya és Jungerth ezzel szemben főként a közvélemény hangulatával érveltek. 
Szerintük a magyar társadalom csak akkor fogadná el a Magyarország és a Szovjetunió 
közötti diplomáciai viszonyt, ha látná, hogy kormánya gondoskodott a szükséges 
óvintézkedésekről. Ugyanígy, a parlament túlnyomó többsége nemcsak aggodalommal, 
hanem bizonyos ellenszenvvel fogja venni a közvetlen kapcsolatokat. Az együttes 
ratifikációval a kormánynak éppen az a célja, hogy a kereskedelmi egyezmény előnyeire 
hivatkozva leszerelje az ellenzőket.246 
 Nem közeledtek érdemben az álláspontok a második tárgyalási napon, augusztus 28-án 
sem. Kánya ismét a bolsevik propaganda meggátolására hivatott cikkelyek meghagyásának 
szükségességét hangsúlyozta. Azzal érvelt, hogy a magyar kormánynak jobban kell számolnia 
a közvélemény kommunista propagandától való félelmével, mint bármely más európai 
kormánynak, célozva ezzel a Tanácsköztársaság 133 napjára. Kresztyinszkij ugyanakkor 
ismételten leszögezte, hogy a szovjet diplomácia kötelezi magát arra, hogy nem avatkozik a 
másik fél belügyeibe, de de ellenzi, hogy ezen kötelezettség teljesítését a követségük 
munkájának külső szabályozása révén ellenőrizzék. Megígérte, hogy a szovjet misszió 
előreláthatóan nem fog tíznél több főből állni, de nem kívánta ezt hivatalos okmányban 
deklarálni. Végül beleegyezett abba, hogy a propaganda tilalmáról szóló cikkely belekerüljön 
az egyezménybe, amennyiben a magyar fél eláll a követségi létszám korlátozásától, az 
egykori és jelenlegi állampolgárok alkalmazásának tilalmától, és a diplomaták utazásának 
előzetes bejelentési kötelezettségétől.247   

Kánya ugyanakkor rögzíteni kívánta, hogy ezek a cikkelyek nem a szovjet kormány 
presztízse ellen irányulnak, hanem a magyar közvélemény megnyugtatását célozzák, ezért 
továbbra is ragaszkodik hozzájuk. Kresztyinszkij határozottan megtagadta a vegyes 
kereskedelmi társaság létesítésének ötletét, amiatt, hogy az ilyen társaságok egyáltalán nem 
váltak be, mert nem tudtak megfelelni a szovjet fél hitelezési igényeinek. A lemondást a 
hadikárokról csak úgy fogadta volna el, ha azok mellett a felek kölcsönösen lemondanak az 
1917. évi októberi forradalom ideje alatt történt államosítások miatti kárigények 
                                                 
245 Kresztyinszkij jelentése Csicserinnek. 1924. aug. 27. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 95–101.  
246 Kánya és Jungerth jelentése Daruvárynak. 1924. aug. 26. MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. al. 
sz., 358/1924. res. sz. 
247 Kresztyinszkij jelentése Csicserinnek. 1924. aug. 29. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 87–89.  
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kompenzálásáról. A második tárgyalási nap tapasztalatait összegezve Kánya meglehetősen 
pesszimistán ítélte meg a megyegyezés lehetőségét: „A dolgok mai állása szerint az 
egyezmény megkötésére remény nincsen. […] A szovjet kormány előtt két cél lebeg. 1. A 
szovjetnek feltétel nélkül való elismerése. 2. A követség és elsősorban a kereskedelmi 
ügynökség személyzetének lehető szaporítása. Ezért kíván egy rövid, néhány szakaszból álló 
egyezményt, amely egyszerűen megállapítaná a diplomáciai viszony felvételének tényét, ezért 
utasítja vissza a junktimot a diplomáciai és kereskedelmi egyezmény között, és ugyanezen 
okokból tagadja meg hozzájárulását azon szakaszhoz, mely a követségek létszámát fixírozza”. 
Kánya Kresztyinszkij szóbeli biztosítékai dacára azzal számolt, hogy ily módon a leendő 
budapesti szovjet képviselet létszáma, a bécsihez hasonlóan elérné a 30–40 főt. Ez a 
felduzzasztott apparátus teljesen elfogadhatatlan lett volna a magyar kormány számára. Annak 
érdekében, hogy kimozdítsa a vitát a holtpontról, Kánya azt javasolta, hogy a magyar fél 
mondjon le a vegyes társaság létesítéséről, és a junktimról. Lehetségesnek tartotta továbbá a 
háborús és forradalmi károkról történő kölcsönös lemondást, illetve azt, hogy egyes 
cikkelyeket ne az egyezményben, hanem különálló jegyzőkönyvben fektessenek le (pl. a 
futárszolgálat megkötése).248 
 A szeptember 2-i, harmadik tárgyalás előtt Csicserin azt táviratozta Kresztyinszkijnek, 
hogy amennyiben a magyarok ultimátumszerűen követelik, a szovjet fél beleegyezhet egy 
rövidebb, néhány cikkelyből álló szerződésbe, bár továbbra is arra kell törekedni, hogy a 
diplomáciai kapcsolatokat a breszt-litovszki béke alapján, egy egyszerű aktussal „állítsák 
helyre”.249 A szeptember 3-i, negyedik tárgyalási napon ennek megfelelően úgy tűnt, hogy 
némileg közeledni fognak az álláspontok. Ezt a magyar diplomaták a Marienbadból a német 
fővárosba érkező Litvinov személyével is összefüggésbe hozták, aki szerintük a tárgyalások 
során végig rugalmasabb magatartást tanúsított, mint Kresztyinszkij. Kánya megpróbálta 
megértetni Litvinovval a magyar álláspontot, és előadta, hogy „egy olyan okmányra van 
szüksége, mely ratifikációnak van alávetve”, és ezért nem teljesítheti a szovjet kormány 
követelését az egyszerű jegyzékcserére vagy rövid, néhány cikkelyes egyezményre 
vonatkozólag.250 A szovjetek az álláspontok áthidalására azt javasolták, hogy két egyezményt 
kössenek, amelyeket egyszerre írnának alá, de az elsőt, amelyben megállapítanák a 
diplomáciai viszony felvételét, egy korábbi dátummal látnának el, míg a második részletesebb 
egyezményen, amely a magyar kormány elfogadható feltételeit tartalmazza, az aláírás 
napjának dátumát tüntetnék fel. Ezzel a szovjet diplomácia elkerülhette volna annak látszatát, 
hogy az elismerést engedményekkel „vásárolta” meg. Kánya ezt méltányolhatónak tartotta, 
kivéve a kereskedelmi cikkelyeket, amelyeket a kormányától kapott határozott instrukció 
értelmében, egy különálló egyezményben kívánt lefektetni. Ezen kívül továbbra is 
szükségesnek tartotta a két egyezmény egyidejű életbe léptetését. A junktimra, vagyis az 
egyezmények egyidejű ratifikációjára vonatkozólag Litvinov azt az áthidaló megoldást 
javasolta, hogy hogy a magyarok csak azután ratifikálják az egyezményeket, miután szovjet 
részről ez már megtörtént, s az egyezmények a kétoldalú ratifikációról szóló jegyzékváltás 
napjától lépnének életbe.  

Továbbra is eltérőek maradtak az álláspontok a külképviseletek személyi ügyeit 
illetően. A szovjet küldöttek a jelenlegi és volt állampolgárok alkalmazását illetően 
kijelentették, hogy ez a megkötés csak a diplomata alkalmazottakra vonatkozhat, hiszen 
minden külképviseletnek joga van olyan helybelieket alkalmaznia, akik ismerik a tartózkodási 
ország nyelvét. Ugyancsak elutasították a követségi alkalmazottak előzetes bejelentési 
kötelezettségét utazásuk esetére, amit megalázónak minősítettek, és ráadásul nemkívánatos 
                                                 
248 Kánya és Jungerth jelentése Daruvárynak. 1924. aug. 28. MOL K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. al. 
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precedenst teremthet a Szovjetunió külkapcsolatainak további alakulásában. Ismételten 
hangsúlyozták, hogy ezekben a pontokban foglaltakhoz hasonlót soha, még nagyhatalommal 
szemben sem fogadtak el. A szovjet fél eleinte megtagadta a követség exterritoriális joggal 
rendelkező diplomáciai személyzetének számszerű megállapítását, mert veszélyes precedenst 
teremtett volna számára a külkapcsolataiban, ugyanakkor Litvinov lehetőséget látott arra, 
hogy a két kormány egy bizalmas jegyzékváltás útján, a lakásínségre való hivatkozással 
jelentse ki, hogy a követségek alkalmazottainak számát lehetőleg le fogja szorítani, de ebben 
az esetben is ragaszkodott a 20 fős létszámhoz.251  
 Az ellentétes álláspontok meggyökeresedését látva Kánya arra hivatkozva, hogy a 
szovjetek lemondtak ama szándékukról, hogy a kapcsolatfelvétel egyszerű jegyzékváltás 
formájában történjék, engedményeket javasolt budapesti feletteseinek is. Szeptember 5-i 
táviratában kifejtette, hogy abban az esetben, ha rá lehetne bírni a szovjeteket arra, hogy a 
külképviseletek személyi létszámának limitálását írásba foglalják, magyar részről el kellene 
fogadni a 20 fős keretszámot. Elismerte a szovjetek azon igényét, hogy pénzügyi és praktikus 
okoknál fogva, az irodai és kezelőszemélyzet egy részét magyarul tudó helybeli lakosokkal 
töltsék fel, hiszen ugyanígy járnak el Ausztriában és Németországban is, ahol a szovjet 
külképviseletek 800 fős munkatársi létszámának felét helyi lakosok teszik ki, és nyilván 
Budapesten is szükségük lesz néhány magyarul tudó alkalmazottra. „Én a veszélyt nem is a 
fent említett húszas létszámban (amely tekintve az orosz hivatalnokok lustaságát és 
gyakorlatlanságát nem látszik túl nagynak), hanem inkább abban látom, hogy az oroszok a 
követség és a kereskedelmi ügynökség létszámát illetőleg szerződés-szerű obligót semmi 
körülmények között nem akarnak vállalni, miáltal a személyzet határtalan szaporításának és 
nemkívánatos elemeknek Magyarországba való becsempészésének lehetősége meg van adva” 
– írta. Kánya ezzel szemben nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a szovjet követség 
tagjainak országon belüli utazását megszorító, és a futárszolgálat működését korlátozó 
cikkelyeknek. Szerinte ezeket a szakaszokat annak idején csak azért vették fel a tervezetbe, 
hogy a tárgyalásokon legyen mit engedni.252 
 Még aznap megérkezett a válasz a Genfben tartózkodó külügyminisztertől, aki 
ragaszkodott a személyzet eredetileg követelt 11 fős létszámához. Kikötötte azt is, hogy volt 
magyar állampolgárok nem alkalmazhatók, jelenlegiek is csak a technikai, kiszolgáló 
személyzet körében.253 Walko Lajos kereskedelmi miniszter álláspontja az volt, hogy 
Magyarországnak is meg kellene kapnia azokat a kereskedelmi előnyöket, amelyeket 
Németország és Ausztria is élvez, mert ha a legnagyobb kereskedelmi kedvezményt 
Magyarország esetleg csak utólagosan kapná meg, a magyar gépipar és egyéb érdekelt 
iparágak nem lehetnének versenyképesek a szovjet piacon. Sőt, ebben az esetben „megdől 
annak lehetősége, hogy bárhol is arra lehessen hivatkozni, hogy gazdasági érdekből jött létre a 
megállapodás”. Kikötötte azt is, hogy ha a kereskedelmi kedvezmény elvére vonatkozó 
cikkelyt a magyar érdekeknek megfelelően rendezik, akkor is ragaszkodni kell a 
junktimhoz.254  

Szeptember 9-ére körvonalazódtak azok a pontok és kitételek, amelyek esetében egyik 
vagy másik fél kérlelhetetlennek bizonyult, vagy ahol ellenkezőleg, az esetleges 
kompromisszumokat el lehetett érni. A hazautazó Litvinov már Moszkvából továbbította a 
Külügyi Népbiztosság Tanácstestületének azon álláspontját, hogy a vitás kérdések miatt nem 
érdemes a tárgyalások sikeres végkimenetelét kockáztatni, ezért Kresztyinszkij tegyen 
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254 Walko távirata Wodianernek. 1924. szept. 9. Uo. 378/1924. res. sz. 
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engedményeket, de azokért cserébe ő is próbáljon meg engedményeket kialkudni.255 A 
magyar diplomácia valóban ultimátumszerűen kikötötte, hogy a budapesti szovjet 
külképviseletek (követség, kereskedelmi kirendeltség) személyi összlétszáma nem haladhatja 
meg a 11 plusz 3 főt, vagyis a 11 exterritorális jogokkal bíró diplomatát, és a 3 helyszínen 
felvett, diplomáciai mentességet nem élvező magyar honosságú irodai munkatársat (tolmács, 
sajtóreferens, gépírónő). A Tanácstestület állásfoglalásának megfelelően Kresztyinszkij 
hozzájárult ahhoz, hogy a szovjet külképviseletek személyi létszámát összesen 14 főben 
maximalizálják, ugyanakkor annak érdekében, hogy ez a megszorítás ne lehessen 
precedensértékű más országok számára, és ne fogalmazhassanak meg a szovjet állam 
presztízsét sértő hasonló követeléseket, az erre vonatkozó megállapodást az egyezményektől 
különálló bizalmas levélváltásban rögzítették. A szovjet diplomácia ugyanakkor nem volt 
hajlandó különálló kereskedelmi egyezményt kötni, és nem volt hajlandó engedni a 
legnagyobb kedvezmény elvét illetően sem, tehát nem kívánta megadni azokat az előjogokat 
Magyarország számára, amelyeket az említett három országcsoport élvezett. Ebben a 
tekintetben a magyar diplomácia kényszerült engedményre, ezért azt a megoldást választották, 
hogy a kereskedelemre vonatkozó pontokat a második egyezménybe, annak részeként vették 
fel. Abból a célból, hogy a viszonosság látszatát fenntartsák, bevették a szerződésbe, hogy 
Magyarország a vele szomszédos államoknak nyújtott különleges kedvezményekből zárja ki a 
Szovjetuniót. Ezen túlmenően, megfelelő szövegezéssel sikerült az egyezmény ezen 
cikkelyének ideiglenes jelleget adni, vagyis a felek a legnagyobb kedvezmény elvét 
kölcsönösen biztosították egymás számára, de csak ideiglenesen, egy végleges kereskedelmi 
keretegyezmény megkötéséig.256 
 A tárgyalások végén, szeptember 12-én két okmányt parafáltak. Az első egy hat 
cikkelyből álló egyezmény volt a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételéről, amit 
szeptember 5-ére antedatáltak. Ebben kimondták, hogy a szerződő felek között a diplomáciai 
és konzuli érintkezés az egyezmény megerősítése után azonnal felvettnek tekintendő. 
Rögzítették továbbá, hogy a budapesti szovjet diplomáciai képviselet mellé egy kereskedelmi 
képviselet nyer beosztást, amelynek diplomáciai előjogokkal felruházott tagjainak száma egy 
esetleges későbbi megállapodásig nem lesz több háromnál. Ebben az okmányban utaltak arra 
a kötelező érvényű diplomáciai szokásjogra is, mely szerint a külképviseletek tagjai mindkét 
részről élvezik azokat az előjogokat és mentességeket, amelyek őket a nemzetközi jog 
szabályai szerint megilletik. Végül az okmány végén kikötötték, hogy az egyezmény 
megerősítés (parlamenti ratifikáció) alá esik, s azon a napon lép életbe, amikor a két állam 
berlini képviselői a megerősítés megtörténtét diplomáciai jegyzékváltás útján egymással 
kölcsönösen közlik.  
 A második okmány a szeptember 12-i dátummal meghagyott szerződés volt a 
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok modalitásairól. Ennek első három cikkelye 
foglalkozott a kereskedelmi kapcsolatokkal. Az első kimondta, hogy a diplomáciai 
képviseletek felállítása után a felek azonnal tárgyalásokat kezdenek egy részletes 
kereskedelmi egyezmény megkötése végett. A második néhány alapelvet határozott meg a 
kereskedelmi viszonyról. Eszerint a szerződő felek a végleges egyezmény megkötéséig az 
állampolgáraik jogai, vagyonuk, a hajózás és a vámok tekintetében kölcsönösen a legnagyobb 
kedvezmény fogják biztosítani. Ez az ideiglenes kedvezmény nem terjed oly különleges 
előnyökre és kedvezményekre, amelyeket a Szovjetunió az említett három országcsoportnak, 
illetve amelyeket Magyarország a vele szomszédos államok részére biztosított. A harmadik 
cikkely biztosította a két ország azon állampolgárai részére, akik kereskedelmi célokból a 
másik szerződő fél területére utaznak, a teljes személyi jogvédelmet és a magukkal hozott, 
vagy a másik szerződő fél területén szerzett vagyonukat. A többi cikkely a magyar fél 
                                                 
255 Litvinov távirata Kresztyinszkijnek. 1924. szept. 10. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 71.  
256 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1924. szept. 10. Uo. l. 66–70.  
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érdekeinek kedvezett, hiszen előírta, hogy hetenként mindkét részről csak egy diplomáciai 
futár indítható, aki 16 kilogramm súlyú poggyásznál csak ellenőrzés esetén vihet többet 
magával. A képviseleteken nem lehetett alkalmazni a tartózkodási hely államának egykori és 
korabeli állampolgárait, illetve a külképviseletek tagjainak és a futároknak tartózkodniuk 
kellett a másik állam belügyeibe való beavatkozástól. A szerződés rendelkezett a posta-, 
távíró-, és szikratávíró-forgalom mielőbbi felvételéről is. A felek megállapodtak abban is, 
hogy az egyezményeket egyszerre fogják becikkelyezni, de a szovjet diplomácia akkor indítja 
el a ratifikációs eljársát, ha a magyar fél értesíti arról, hogy elhárultak az akadályok a magyar 
ratifikáció elől. A törvényi szentesítésre – a magyar fél kérelmére – három hónapos határidőt 
szabtak.   

Noha a két darab bizalmasnak minősített levél szövegéből nem derült ki egyértelműen, 
a tárgyalások iratanyaga alapján nyilvánvaló, hogy a külképviseletek személyi létszámának 
korlátozását előíró bizalmas levélváltás hosszabb alkudozások után született meg, s a magyar 
fél érdekeinek felülkerekedését tükrözte. Mint említettük, a szovjet diplomácia nem kívánta 
vállalni azt az óriási presztízsveszteséget, amelyet egy ilyen precedens nélküli 
engedményének kitudódása kiválthatott a saját közvéleménye és a nemzetközi közvélemény 
szemében. Ezért a levelek megszövegezésénél egy közös kompromisszum eredményeként azt 
a formulát választották, hogy a levélváltás végrehajtását, így a moszkvai magyar misszió 
létszámának korlátozását formálisan a szovjet diplomácia kezdeményezi a moszkvai 
lakásínségre hivatkozva, míg a magyar fél válaszképpen, ugyancsak a budapesti lakáshiányt 
ürügynek feltüntetve, szintén előírja a budapesti szovjet külképviseletek személyi 
állományának maximalizálását. A bizalmas levelek értelmében a budapesti szovjet 
külképviseletek összlétszáma, beleértve a kereskedelmi kirendeltségen dolgozó három 
munkatársat is, nem haladhatta meg a tizennégy főt, a moszkvai magyar követségé pedig nem 
emelkedhetett nyolc fő fölé.257  
 

IV/3. A MAGYAR RATIFIKÁCIÓ KÉRDÉSE 
 
Az első dolog, amiben a magyar fél kívánságának megfelelően a tárgyalóasztalhoz ülő Kánya 
és Kresztyinszkij megegyezett, az a megbeszélések titkossága volt. Kresztyinszkij arra is 
felhívta a figyelmet, hogy ennek eleget téve még jegyzőkönyvet sem vezettek a szovjet 
diplomácia számára váratlanul hosszúra nyúló egyezkedések során.258 A sötétben tapogatózó 
magyar sajtóban még a tárgyalásokra és a megegyezésre vonatkozó találgatások is csak jóval 
a berlini okmányok parafálása után, szeptember 17-én láttak napvilágot. Így például a 8 Órai 
Újság című napilap egy „igen előkelő, a régi monarchiában nagy szerepet játszó magyar 
diplomatától” származó forrásból hosszas fejtegetéseket közölt annak előnyéről, ha megnyílna 
Magyarország előtt a szovjet piac. A meg nem nevezett, befolyásos diplomata leszögezte, 
hogy a legkevésbé Magyarország engedhetné meg magának, hogy válogasson a gyéren 
kínálkozó kiviteli piacok között, és esetleg „politikai finnyásságból” elidegenítse magától a 
leghatalmasabb és legfontosabb piacot, majd sejtelmesen arra célzott, hogy a magyar–szovjet 
gazdasági összeköttetés felvétele óriási lehetőségeket rejt magában, s a kormány kötelessége e 
lehetőségeket megfelelő gazdasági szerződések megkötésével kiaknázhatóvá tenni.259 Ez a 
valamiféle egyezmény megkerülhetetlenségét deklaráló, és a kormány tevőleges szerepét 
szükségesnek vélő sajtóhír egyértelműen arra utal, hogy a kormány a közvéleményt 
módszeresen fel akarta készíteni az egyezmények hivatalos nyilvánosságra hozatalára, 
legalább részben fel kívánta benne oldani a bolsevizmus fő fészkének kikiáltott földrésznyi 
                                                 
257 Az egyezmények és a bizalmas levélváltás szövegét teljes terjedelemben ld. MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 
405/1924. res. al. sz., 358/1924. res. sz.  
258 Kresztyinszkij jelentése Csicserinnek. 1924. aug. 27. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 95–101.  
259 Fel kell vennünk a gazdasági összeköttetést Oroszországgal. 8 Órai Újság, 1925. szept. 17. 5.  
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állammal szembeni bizalmatlanságot. Jungerth az egyik visszaemlékezésében meg is jegyzi, 
hogy az egyezmények aláírásakor megegyeztek a szovjet féllel, hogy csak akkor hozzák 
nyilvánosságra őket, ha a magyar kormány az ország közvéleményét, és a parlamentet kellően 
előkészitette ennek feldolgozására.260 
 A tárgyalásokról hivatalos közlemény kiadására már csak azután került sor, amikor a 
Neue Freie Presse „moszkvai forrásra” hivatkozva kiszivárogtatta a hírt. Ez nyilván nem kis 
fejtörést okozhatott a magyar diplomatáknak, hiszen ezek után már nem lehetett titkolni a 
megállapodások tényét, s nem lehetett úgy felvezetni a sajtóban, ahogy azt a kormány 
eredetileg szalonképesnek képzelte. Kánya erre septében összeállított egy kommünikét, 
amelynek szövegét Horthy Miklós kormányzó jóváhagyása után a sajtóban kívánt 
közzétenni.261 Bartha Richárd, a kormányzó kabinetirodájának vezetője közölte, hogy Horthy 
a közzétételhez kifejezetten nem kíván hozzájárulni, mert a törvénycikk szentesítésekor 
„feszélyezné” előzetes állásfoglalása a kérdésben. Ugyanakkor, ha a kormány diplomáciai 
szempontból okvetlenül szükségesnek tartja, nem emel kifogást a kommüniké közzététele 
ellen, de a továbbiakban is szabad kezet tart fenn magának ebben a kérdésben.262 Wodianer 
egy nap múlva már azt táviratozta Berlinbe és Bécsbe, hogy intézkedett a Kányával közösen 
megszerkesztett kommüniké kiadásáról az MTI útján, a kormányzó „tudtával, de kifejezett 
hozzájárulása nélkül”.263  

A magyar és a szovjet fél kölcsönösen egymásra akarta hárítani a felelősséget az 
egyébként titokban tartandó megállapodás kiszivárogtatásával. A berlini szovjet követségen 
közölték Jungerthtel, hogy a ROSZTA hivatalaiban vizsgálatot rendeltek el, s ennek alapján 
megállapították, hogy a hír nem tudódhatott ki hivatalos szovjet forrásból. Jungerth 
ugyanakkor nem is a moszkvai központi hivatalokkal, mint inkább Kresztyinszkij bécsi 
tartózkodásával hozta összefüggésbe az információ kiszivárgását.264 Jungerth az egyik 
visszaemlékezésében ugyanezt a verziót részletesebben is ismertette. Eszerint az 
egyezmények parafálása után Olaszországba utazó Kresztyinszkij Bécsben közölte a szovjet 
követség sajtófőnökével az egyezmények tartalmát, aki nem ismerve a titoktartásra vonatkozó 
egyezséget, nyilvánosságra hozta azt.265  

A magyar napilapok csak ezek után hozták nyilvánosságra a megállapodás tényét, egy 
eredetileg Kánya által megszerkesztett, de Kresztyinszkij által is jóváhagyott tömör 
kommüniké formájában. A közlemény azt a fenntartást is tartalmazta, hogy az egyezmény „a 
parlament ratifikációjára szorul”. Mivel az egyezmények teljes szövege, és a bizalmas 
levélváltás tartalma továbbra is homályban maradt a nyilvánosság előtt, a sajtóban csak a 
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételét hitelesítő „jegyzőkönyv” aláírásáról 
lehetett olvasni. Így az sem véletlen, hogy eleinte még olyan információk is napvilágot láttak, 
melyek szerint a magyar diplomácia a kapcsolatok felvételét semmilyen feltételhez nem 
kötötte.266 A közvélemény körültekintő „megpuhításának” elmaradása miatt a kormánynak 
kényszeredett magyarázkodásokba kellett bocsátkoznia, s a hozzá közel álló 
sajtóorgánumokban utólagosan csepegtette a közvélemény számára az egyezmények „hiteles 
történetét” a megfelelő indokokkal és érvekkel ellátva. A Pesti Napló szeptember 24-i 
számában megjelent tudósítás egy „beavatott információra” – tehát nyilván kormányzati 
                                                 
260 JUNGERTH-ARNÓTHY Mihály: A Szovjetunióval való kapcsolataim 1920–1942-ig. Dátum nélkül. (1945) PSZL, 
972. f., 9. ő. e., 150-151. fol. 
261 Wodianer távirata Masirevichnek. 1924. szept. 16. MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. al. sz., 196. 
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262 A Külügyminisztérium feljegyzése Horthy állásfoglalásáról. 1924. szept. 17. Uo.  
263 Wodianer távirata Kányának. 1924. szept. 17. Uo. 399. res. sz. 
264 Jungerth levele Kányának. 1924. szept. 21. Uo. 659-660. fol.  
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266 Minden feltétel nélkül lépünk diplomáciai érintkezésbe Oroszországgal. Pesti Napló, 1924. szept. 21. 1.  
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tényezőre – hivatkozva pedig már előrevetítette a parlamenti csatározásokat: „Jogi megítélés 
szerint az egyezményhez való hozzájárulás, és így ennek véglegesítése kizárólag a kormány 
hatáskörébe tartozik, annál is inkább, mert hiszen a szanálási törvény a külállamokkal való 
szerződések kötésére a kormányt feljogosítja, sőt kötelezi. Bethlen miniszterelnök e 
pillanatban ugyan nem határozott még végképp a formai véglegesítés tekintetében, de úgy 
tudjuk, hogy az orosz-magyar egyezséget véglegesítés végett mégis a magyar nemzetgyűlés 
elé fogja terjeszteni, ahol aztán a kormány a politikai szempontokból hangoztatott esetleges 
aggályokra megadhatja a megfelelő választ”.267 
 Ahogy említettük, a kormány mindössze egy tömör hivatalos közleményt tett közzé a 
diplomáciai kapcsolatok felvételének tényéről, igaz, már önmagában csak ez is elég volt 
ahhoz, hogy felborzolja a kedélyeket, és éles kirohanásokat váltson ki a kormány ellen. A 
Nemzetgyűlés 1924. évi őszi ülésszakának első ülésén, október 7-én a kormány intézkedése 
valóságos vihart kavart a parlamentben. Eckhardt Tibor fajvédő képviselő napirenden kívül 
elsőként hozta szóba a diplomáciai megállapodás ügyét. Eckhardt – azzal vádolva a kormányt, 
hogy tudatosan időzítette az egyezmény aláírását a parlamenti szünet idejére – az elnöki 
napirenddel szemben, amely a következő napra a székesfőváros törvényhatóságának 
újjászervezéséről szóló törvényjavaslatot kívánta napirendre tűzni, indítványozta, hogy a 
magyar–szovjet megállapodás kérdését vegyék napirendre a legközelebbi ülésen. „Ez a kérdés 
pedig par excellence politikai természetű kérdés lévén, a szanálási törvénynek ama 
paragrafusa alá, mely szerint a kereskedelmi szerződések nem tartoznak a törvényhozás 
jóváhagyása alá, nem vonható” – állította. Eckhardt nyilván alaposan felkészült beszédére, 
hiszen statisztikákkal próbálta cáfolni a közelmúltban megjelent sajtóhíreket a megállapodás 
gazdasági előnyeiről. A gazdasági érveken túlmenően erkölcsi és belpolitikai aggályainak is 
hangot adott, azt állítva, hogy a majdani szovjet misszió a diplomáciai előjogai védelmében 
fejtheti ki bomlasztó tevékenységét.268  
 Rubinek István és Bogya János kormányárti honatyák az egyezmény politikai előnyeit 
hangoztatva, és elvetve az érzelmi szempontok megfontolását a külpolitika alakításában, 
Eckhardt indítványa ellen emelték fel a szavukat. Rupert Rezső, a Magyarországon maradt 
októbrista politikusokat tömörítő Országos Kossuth Párt elnöke ugyanakkor támogatta 
Eckhardt indítványát, azzal a kikötéssel, hogy a magyar–szovjet megállapodás megvitatására 
csak a székesfővárosi törvényhatóság újjászervezésére vonatkozó törvény letárgyalása után 
vegyék napirendre. A szociáldemokrata képviselők közül leginkább Peidl Gyula és Propper 
Sándor vették ki részüket a heves csatározásból, akik megpróbálták belpolitikai síkra terelni a 
vitát, és ezt a külpolitikai mozzanatot is kormányfő belpolitikai intézkedéseinek bírálatára 
felhasználni. Az ülés egyébként meglehetősen viharos körülmények között zajlott, többször 
közbekiabálások zavarták meg a felszólalókat, a levezető elnök jó néhányszor rendreutasította 
a vehemens képviselőket, s egy ízben a zűrzavar miatt szünetet kellett elrendelni. Bethlen 
István miniszterelnök kiemelve, hogy már 28 állam ismerte el a „Szovjet Respublikát”, 
megerősítette, hogy a kormány lépését politikai és gazdasági szempontból helyesnek ítéli. 
Kijelentette: „Én nem egészen értem, hogy a tisztelt képviselő úr [Eckhardt Tibor – S. A.] 
milyen szerződést kíván a nemzetgyűlés asztalára tétetni és a nemzetgyűlés által tárgyaltatni. 
A kormány még eddig ilyen szerződést nem terjesztett elő, úgyhogy a Ház nincs abban a 
helyzetben, hogy egy olyan tárggyal foglalkozzék, amely még beterjesztve sincsen”. Némileg 
sikerült megnyugtatnia a kedélyeket azzal, hogy a honatyáknak majd bőven lesz alkalmuk 
megvitatni az egyezményt, ha azt a kormány a parlament elé terjeszti jóváhagyásra. Igaz, a 
megállapodás ellenzői számára nem sok bizakodásra adhatott okot, hogy a kormánypárti 
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többség leszavazta Eckhardt napirendi indítványát, ami a kormánynál hagyta az előterjesztés 
jogát, így végső soron a kérdés eldöntését.269  
 A különféle parlamenti frakciók ezért még az esetleges ratifikációs előterjesztés előtt, 
a parlamenten kívüli térfélen is igyekeztek hallatni a hangjukat, és megismerni 
álláspontjukkal a híveiket. Az egyezmény megkötését a leghevesebben kifogásoló fajvédők 
nemtetszésüknek adtak hangot. A parlamenti szópárbajból a részét alaposan kivevő Eckhardt 
Tiborral és Bajcsy-Zsilinszky Endrével egyetemben Gömbös Gyula is a berlini egyezmények 
ratifikációja ellen szállt síkra. A párt vezetői 1924 szeptemberében és októberében nem egy 
alkalommal közölték cikkeiket, véleményüket a párt Szózat című orgánumában, amelyek 
általában véve éles kirohanásokat tartalmaztak a megállapodással és az azt tető alá hozó 
kormánnyal szemben.270 Szeptember 28-án, Lendvai István fajvédő párti nemzetgyűlési 
képviselő ceglédi beszámolóján Gömbös fenyegető hangvételt ütött meg: „[…] Vigyázzon a 
jóléthez, kényelemhez és megalkuváshoz szokott magyar társadalom. Ne játsszék a tűzzel, és 
ne játsszék azzal a magyar kormány sem. Az orosz szovjettel való megegyezés a magyar 
alkonyat előfutára.”271 1924. október 13-án, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
parlamenti frakciója úgy foglalt állást, hogy helyesli a magyar–szovjet diplomáciai viszony 
felvételét. Igaz, két nappal később a Nemzetgyűlésben felszólaló Peidl Gyula nyilván ismét 
belpolitikai indíttatásból úgy nyilatkozott, hogy erkölcstelennek és antagonisztikusnak tartja, 
hogy éppen a Bethlen-kormány szánta el magát erre a lépésre, ezért ez voltaképpen a kormány 
politikájának a csődjét jelenti.272  

A szovjet külügyi irányítás eközben, a magyar ratifikáció körüli huzavona első 
felvonásának ideje alatt, – a jelekből ítélve – olyannyira biztosra vette, hogy a magyar 
Nemzetgyűlés becikkelyezi a berlini egyezményeket, hogy kijelölte budapesti 
külképviseleteinek élére a megfelelő személyeket, és igyekezett gyorsan túljutni a követének 
kinevezésével járó hosszú procedúrán. A követség irányítására Jakov Hrisztoforovics Davtjan, 
a kereskedelmi kirendeltség vezetésére Vlagyimir Belgov kapott volna megbízást.273 A szovjet 
államigazgatási gyakorlatnak megfelelően, a kinevezési aktus valóban egy kissé hosszadalmas 
és „fáradtságos” eljárás során válhatott valóra, ugyanis az államapparátus több szintjén is 
végig kellett haladnia. A kinevezésre elsődlegesen a Külügyi Népbiztosság hét fős, a külügyi 
népbiztosból, a helyetteseiből, illetve egyes rangidős vagy tekintélyes diplomatákból álló 
kollektív döntéshozó szerve, a Tanácstestület tehetett előterjesztést. A javaslat ezt követően az 
OK(b)P KB Szervezési Irodájához került, amely továbbította azt a legfőbb párt- és egyben 
állami döntéshozó szerv, az OK(b)P KB Politikai Irodája elé. A döntő szót a Politikai 
Irodában mondták ki, de az ott hozott határozatot formálisan jóvá kellett hagynia a 
kormányszerv szerepét betöltő Népbiztosok Tanácsának is. A kinevezésről szóló hivatalos 
okiratot végül a kollektív államfői testület, a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának 
elnöke szentesítette a kézjegyével. Valószínű, hogy ez az eljárási folyamat a későbbi idők 
folyamán egyszerűsödött, ugyanis az 1930-as évek elejének forrásanyagából kiindulva arra 
következtethetünk, hogy kiiktatták a Szervezési Irodát, és a Külügyi Népbiztosság 
Tanácstestülete közvetlenül a Politikai Iroda elé terjeszthette javaslatát. Sőt, amikor a 
Népbiztosok Tanácsának 1934. március 15-i rendelete értelmében átszervezték a szovjet 
államigazgatási szervek belső struktúráját, megszüntették a Tanácstestületet is, így a 
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kinevezések közvetlenül és teljes egészében és a pártszervek hatáskörébe kerültek.274 A 
magas rangú diplomaták, így a követek kinevezéséről a Politikai Iroda, míg az alacsonyabb 
beosztású diplomaták, mint például a követségi első titkár és másodtitkár kinevezéséről a 
Szervezési Iroda döntött. 
 Az 1888-ban született Davtjanról érdemes tudni, hogy budapesti kinevezésének idejére 
már igen tapasztalt diplomatának számított, ugyanis 1919-től 1924-ig tartó időszakban már 
több franciaországi, balti és ázsiai állomáshelyen megfordult. 1919-ben az Orosz Vörös 
Kereszt párizsi ügynökségén kezdte diplomáciai pályafutását. 1920–1921-ben a tallinni 
(revali) szovjet képviselet első titkára lett, majd a belügyi állambiztonsági szolgálat, a 
CSEKA (majd GPU) Külügyi osztályának élére került. Tekintélyére és a szamárlétrán történő 
gyors előrehaladására utal, hogy 1921–1922-ben a Külügyi Népbiztosság Tanácstestületének 
a tagjává választották, egyúttal ő került a Külügyi Népbiztosság Balti osztályának élére is. 
1922-ben egy időre a litvániai szovjet misszió elöljárója. 1922–1924 között a Szovjetunió 
kínai követségének tanácsosa, ahonnan 1924 tavaszán átirányították a Tuvai Köztársaságba. A 
kis közép-ázsiai államalakulat fővárosából nemsokára visszahívták, s ezután került sor 
budapesti kinevezésére.275 

Már önmagában véve nem lehetett pozitív előjel, hogy a magyar diplomácia mindent 
megtett annak érdekében, hogy szűkítse a létrehozandó budapesti szovjet misszió cselekvési 
szabadságát. Noha a magyar kormány nem terjesztette a parlament elé a ratifikációs 
dokumentumokat, a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének híre óriási vihart 
kavart a nemzetgyűlésben. Erre felfigyelt V. H. Ausszem bécsi szovjet követ is, aki ezek után 
jelezte moszkvai felettesei felé, hogy nem árt, ha a jövőbeni magyarországi diplomáciai 
képviselő felkészül arra, hogy nehéz lesz elfogadtatnia magát új állomáshelyén.276 Nem 
tartjuk kizártnak, hogy Davtjan kiválasztásában ez egy domináns szempont volt, tehát a 
Szovjetunióval szembeni ellenséges magyar közhangulat megtörésében számítottak egy olyan 
sokrétű tapasztalatokkal rendelkező, és elismert diplomata személyes képességeire, mint 
amilyennek ő volt. A külügyi népbiztos, Georgij Csicserin egyébként ebből a szempontból 
szerencsésnek is találta a ratifikáció határidejéig tartó hosszú intervallumot, hiszen indoklása 
szerint így a jelölt legalább nyugodtan felkészülhetett magyarországi küldetésére. A külügyi 
népbiztos alkalmasnak találta ezt a három hónapos „felkészülési időszakot” arra is, hogy 
Davtjant a GPU is ellássa a szükséges instrukciókkal majdani magyarországi munkájával 
kapcsolatban. (Nem tudni pontosan, hogy Csicserin mire gondolt a GPU instrukcióival 
kapcsolatban. Gyanítható, hogy a GPU és a diplomáciai misszió munkájának 
összehangolásáról lehetett szó.)277  

Úgy tűnik, hogy más jellegű motivációk játszottak szerepet Belgov kinevezésekor a 
felállítandó budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség élére. Személyéről mindössze annyit 
tudunk, hogy – a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség egy bejegyzése szerint – az 1920-as 
évek elején a „Nyeftyeszindikat” nevű, olajexportőr szovjet állami vállalat kihelyezett irodáját 
vezette az osztrák fővárosban.278 1924 nyarán a Külkereskedelmi Népbiztosság jelölni kívánta 
a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség megüresedett vezetői posztjára. A követ, Ausszem, 
ugyanakkor Belgov korábbi munkájának elégtelenségére hivatkozva, kételkedett abban, hogy 
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szerencsés a jelölés, és javasolta, hogy egy alkalmasabb személyt nevezzenek ki.279 A 
Külkereskedelmi Népbiztosság mégis beiktatta Belgovot, igaz, regnálása a bécsi szovjet 
kereskedelmi kirendeltség élén „pünkösdi királyságnak” bizonyult, s mindössze pár hétig 
tartott. Noha azt nem lehet tudni, hogy Ausszem intenciói mögött valójában milyen okok 
húzódtak meg, személyes ellentétek, vagy szakmai elégedetlenség, biztosra vehető, hogy 
továbbra is nyomást gyakorolt a moszkvai szervekre, annak érdekében, hogy távolítsák el 
Belgovot az osztrák fővárosból. A Külkereskedelmi Népbiztosságnak ekkor nyilván kapóra 
jött, hogy Magyarországon felállíthatja képviseletét, mivel így könnyen áthelyezhették őt 
Budapestre. Az átirányítás így praktikus haszonnal járt, hiszen a jelölt korábbi szolgálati 
helyén, Magyarország tőszomszédságában, közvetlen-közelről tehetett szert némi ismeretekre 
a magyar gazdaság tekintetében.  
 Eközben Budapesten a Külügyminisztérium elkészítette és a Minisztertanács elé vitte 
a ratifikációs előterjesztésre vonatkozó határozatot. A Minisztertanács október 10-én vitatta 
meg az egyezmény ügyét. A külügyi tárcát akkor ideiglenesen vezető Bethlen István 
miniszterelnök részletesen ismertette minisztertársai előtt a két egyezmény megszületésének 
előzményeit és tartalmát. Utalt arra az elismerési folyamatra, amely visszakapcsolta a 
Szovjetuniót a nemzetközi életbe, és azokra a gazdasági változásokra, amelyek magyar részről 
célszerűvé és szükségszerűvé tették a diplomáciai kapcsolatok felvételét. Aláhúzta, hogy 
Magyarország belső rendjének megóvása szempontjából az egyezmények számos cikkelye 
kellő garanciát nyújt arra, „[…] hogy az orosz kormány a diplomáciai érintkezés ürügye alatt 
hazánkban káros tevékenységet ne fejthessen ki. A Berlinben aláírt okiratok erre 
vonatkozólag kellő óvrendszabályt tartalmaznak, amelyek, habár nagyrészt a mi érdekeinket 
vannak hivatva szolgálni, a szerződésekben mégis érthető okokból, mint kétoldalú 
kötelezettséget megállapító rendelkezések vannak felvéve”. A kormányfő rámutatott, hogy az 
okiratokat megerősítésük előtt, hozzájárulás végett a Nemzetgyűlés elé kívánja terjeszteni. A 
Minisztertanács az előterjesztés értelmében határozott.280 
 Noha a minisztertanácsi előterjesztésében Bethlen is akként fogalmazott, hogy a 
három hónapos „rövid határidő kitűzése szükségessé teszi, hogy a magyar kormány sürgősen 
állást foglaljon a szóban forgó okiratok jóváhagyása kérdéésben, s hogy a legnagyobb 
sürgősséggel tegye meg a szerződés és egyezmény megerősítésének előkészítéséhez 
szükséges lépéseket”, a német fővárosban megszületett nemzetközi okmányok mégsem 
kerültek a törvényhozás elé. November 24-én Scitovszky Tibor külügyminiszter arra utasította 
Emich Gusztáv berlini követet, hogy tekintettel arra, hogy a ratifikáció határideje december 5-
én lejár, kölcsönös megállapodással a határidőt négy hónappal, azaz 1925. április 5-ig tolják 
ki. A külügyi tárca irányítója arra hivatkozott, hogy az év végi feszített parlamenti menetrend 
(így a tárgyalás előtt álló házszabály-revízió kitolódása, illetve a kormány abbéli 
kötelezettsége, hogy még az év folyamán fontos törvényjavaslatokat, például a költségvetést a 
ház elé terjessze) lehetetlenné teszi a Szovjetunióval kötött egyezmény ratifikációját a 
megszabott időpontig, „mellyel szemben a közvélemény állásfoglalása különben is 
meglehetősen ellenséges”.281 Kresztyinszkij a magyar megkeresésre azt javasolta 
Litvinovnak, hogy maximum két hónapos haladékot adjanak a magyaroknak, mert négy 
hónapos haladék esetén áprilisra teljesen új helyzet alakulhat ki, és újra kellene kezdeni a 
tárgyalásokat.282 
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 Litvinov – aki szerint a ratifikáció határideje nem is december 5-e, hanem 12-e – 
válaszában arra emlékeztette a berlini nagykövetet, hogy annak idején a magyarokkal abban 
egyeztek meg, hogy formálisan a szovjet fél fogja először ratifikálni az okmányokat, de csak 
abban az esetben, ha a magyarok biztosítékot adnak arra, hogy az okmányok a magyar 
parlamentben a becikkelyezés előtt állnak. Ha ilyen biztosítékot kapna a magyar missziótól, 
akkor a Külügyi Népbiztosság azonnal a Népbiztosok Tanácsa és a Központi Végrehajtó 
Bizottság elé viheti a dokumentumokat.283 Persze a szovjet külügyi népbiztos-helyettes 
számára is nyilvánvaló volt, hogy a ratifikációs határidőt eredetileg az első egyezmény 
aláírási dátumához igazították, így az december 5-én fog lejárni, de abból a taktikai 
megfontolásból, hogy még a folyó évben elfogadtassák a magyar féllel az okmányokat, 
december 12-ig adtak haladékot Budapestnek. Abele Ferenc azonban közölte, hogy december 
12-ig lehetetlen a törvényhozás elé vinni, ezért továbbra is ragaszkodnak az áprilisi 
halasztáshoz. A Külügyi Népbiztosság Tanácstestülete végül úgy döntött, hogy hozzájárul az 
1925. április 5-ig tartó prolongáláshoz, de egyúttal a magyar fél értésére adták, hogy azért 
egyeznek bele ebbe ilyen könnyen, mert a Szovjetunió számára közömbös a diplomáciai 
viszony felújítása Magyarországgal.284  

A szovjet diplomácia az első magyar halasztási kérelem után is némi optimizmussal 
viszonyult a diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdéséhez, és Csicserin még egy 1925. 
március 3-i nyilvános beszédében, a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának tbiliszi 
ülésén is olyan értelemben nyilatkozott, hogy – noha ez a magyar kormányon múlik – nem 
zárja ki annak esélyét, hogy realizálódik a diplomáciai kapcsolatok „felújítása” Magyarország 
és a Szovjetunió között.285 Davtjan ugyanakkor megelégelte a számára szinte vég nélkülinek 
tűnő várakozást, ezért 1925. február 3-án egyenesen Joszif Sztálinhoz, az OK(b)P KB 
főtitkárához fordult egy levéllel, melyben kifejtette, hogy Csicserin engedékenysége nem 
igazolódott, s a magyarok vég nélkül húzzák az egyezmények ratifikációját, ezért nincs 
értelme tovább várni. Ha a magyar parlament becikkelyezi az egyezményeket, akkor is 
legalább két-három hónapig kellene még ölbe tett kézzel ülnie. Kérte a Politikai Irodát, hogy 
nevezze ki más állomáshelyre, mivel nem kíván tovább „munkanélküli” lenni. Megemlítette 
például a számára nyilván nagyobb karrierlehetőséget és presztízst és ígérő Párizst, ahol 
megüresedett a tanácsosi poszt.286   

1925 elejére azonban a magyar kormánynak már nem is állt igazán szándékában az 
okmányok keresztülvitele a parlamenten. Kánya február 23-án egy Bethlenhez intézett 
átiratában annak a véleményének adott hangot, hogy „arra az esetre, ha a ratifikációs határidő 
újabb meghosszabbítására a szovjet kormánynál hajlandóságot nem látnánk, gondoskodnunk 
kellene egy modus vivendi létesítéséről vagy egy más megoldásról, melynek segítségével az 
orosz–magyar szerződés elejthető volna anélkül, hogy ez a tény a szovjet kormány felesleges 
irritációját vonná maga után.”287 Nem érdektelen, hogy ezt megelőzően, február elején a 
történet egyik meglepő, s máig megmagyarázhatatlan mozzanata játszódott le. Adolf Joffe, az 
új bécsi szovjet követ egy osztrák újságíró, tehát közvetítő útján Masirevich tudomására hozta 
abbéli véleményét, miszerint „szovjet oldalon azon felfogás hódít teret, hogy hiba volt 
kifejezetten konzervatív magyar kormánnyal szerződést kötni, annál inkább, mert formális 
szerződés nélkül is lehetett volna megállapodást kötni.” Állítólag Joffe azt is mondta, hogy 
„amennyiben a magyar kormány szerződést elejteni kívánja, szovjet kormány sem 
ragaszkodik ehhez, és arra törekszik, hogy elejtés ne legyen sértő formájú.”288  
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285 III. szesszija VCIK SZSZSZR. Izvesztyija, 1925. márc. 6. 1–2.  
286 Davtjan levele Sztálinnak. 1925. febr. 3. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 940. l. 1.    
287 Kánya átirata Bethlennek. 1925. febr. 23. MOL, K 64, 15. cs., 1925/24. t., 63/1925. res. sz.  
288 Masirevich számjel-távirata Scitovszky Tibor külügyminiszternek. 1925. febr. 5. Uo. 46/1925. res. sz.  
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Noha a szovjet diplomata többször is hangsúlyozta, hogy tisztán a „magánvéleményét” 
mondta el, Kánya ezt készpénznek vehette. Március 14-én ezért arra utasította Emichet, hogy 
igyekezzen kieszközölni Kresztyinszkijnél a határidő újabb kitolását, ezúttal már hat 
hónappal, tehát 1925. október 12-ig. Az ürügy a következőképpen hangzott: „A szerződés 
elfogadtatására alkalmatlan belpolitikai atmoszféra, főleg pedig az appropiációs javaslat 
fölötti parlamenti vita elhúzódása, s az a körülmény, hogy ezután a kormánynak a 
választójogi, valamint a felsőház megalkotásáról szóló törvényjavaslatokat kell a 
nemzetgyűlésnek benyújtani, lehetetlenné teszik a magyar kormány számára, hogy a 
szovjettel kötött két egyezményt a parlament folyó év április 12-ig elfogadtassa”. Az, hogy 
mindezek az indokok csak ürügyként szolgáltak, nyilvánvalóvá tette Kánya utasítása. Kérte, 
ha Kresztyinszkij azonnal kijelentené, vagy kormányával történő kapcsolatbalépés után 
közölné, hogy a szovjet kormánynak nem lesz módjában a ratifikáció határidejének 
elhalasztásához hozzájárulni, akkor automatikusan tekintsék „elejtettnek” az egyezményeket, 
de fűzze hozzá, hogy a magyar kormány kész egy későbbi időpontban az 1924. szeptember 5-
i és 12-i egyezményekkel egyenértékű megállapodást kötni.289 Amikor a magyar követ 
közölte kormánya kérését, Kresztyinszkij számára is nyilvánvalóvá vált, hogy nem lenne a 
magyarok ellenére, ha rögtön elutasítanák a ratifikáció meghosszabbítását. Csak udvariassági 
gesztusnak tudta be azt is, hogy Emich javasolta, hogy egy későbbi, a magyar kormány 
számára megfelelőbb időpontban kössenek egy új egyezményt, amivel a magyar diplomácia 
azt akarta demonstrálni, hogy nem kívánja bezárni a kapukat véglegesen Moszkva előtt.290  

Kresztyinszkij nem adott azonnal választ, hanem kikérte Moszkva véleményét. A 
szovjet diplomácia azt a megoldást választotta, hogy újra hozzájárul az egyezmények 
kitolásába hat hónappal, de csak abban az esetben, ha kiveszik az egyezményből a legnagyobb 
kereskedelmi kedvezmény elvére vonatkozó cikkelyt, amivel a kudarc ódiumát a magyar félre 
háríthatta. Moszkvát nem érte tehát váratlanul Budapest válasza. Alth Waldemár, a berlini 
magyar követség tanácsosa április 14-én kijelentette Kresztyinszkijnek, hogy az egész 
megállapodás legértékesebb cikkelye a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény, s e nélkül a 
magyar kormány számára értelmét veszti az egész egyezmény. Ennek megfelelően már csak 
az a formális aktus maradt hátra, hogy kölcsönösen „elejtettnek” tekintsék az akkor 
visszatekintve már fél éve megszületett okmányokat.291 

Vajon mi lehetett az oka annak, hogy a magyar kormány végül meggondolta magát, és 
nem ratifikáltatta a parlamenttel a Berlinben megszületett okmányokat? Aligha kétséges, hogy 
nemcsak Joffénak volt ebben szerepe, aki közvetett és nem hivatalos úton csak a 
magánvéleményét hozta a bécsi magyar követ tudomására. A szovjet források egyébként sem 
támasztják alá, hogy a Külügyi Népbiztosságon belül eluralkodott volna az a hangulat, 
miszerint hiba volt megállapodni a magyarokkal, s a szovjet diplomácia könnyűszerrel 
hozzájárulhat az egyezmények „elejtésébe”, anélkül, hogy sebeket okoznának egymásnak. 
Mint említettük, Csicserin még a március 3-i nyilvános beszédében is kifejezetten bizakodóan 
nyilatkozott a diplomáciai kapcsolatfelvétel jövőjét illetően. 

Megjegyeznénk, hogy az eddigi magyar szakirodalom nem adott kellőképpen adekvát 
magyarázatot arra, hogy valójában magyar részről miért is volt szükség az egyezmények 
ratifikációjára. Mi volt a törvényi háttere az egyezmények becikkelyezésének, milyen 
jogszabály kötelezte a kormányt arra, hogy az egyezmény kereskedelmi szakaszainak okán a 
törvényhozás jóváhagyását kérje annak életbeléptetéséhez? Emlékeztetnénk rá, hogy 
elsősorban a magyar kormány volt az, amelyik ragaszkodott hozzá, hogy olyan okmány 
szülessen a tárgyalások eredményeként, amely – Kánya megfogalmazása szerint –

                                                 
289 Kánya utasítása Emichnek. 1925. márc. 14. Uo. 88/1925. res. sz.  
290 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1925. márc. 27. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 22–27.  
291 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1925. ápr. 14. Uo. l. 15.  
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mindenképpen a „parlament ratifikációjának van alávetve”.292 Az 1924. október 10-i 
minisztertanácsi előterjesztésen Bethlen úgy fogalmazott, hogy az egyezmények „részben oly 
rendelkezéseket tatalmaznak, amelyek alkotmányunk értelmében [kiemelések tőlem – S. A.] a 
törvényhozás tárgyaira vonatkoznak”, ezért ezeket az okiratokat megerősítésük előtt, 
állásfoglalás és hozzájárulás végett a nemzetgyűlés elé kívánja vinni. Látható tehát, hogy a 
miniszterelnök az alkotmányra, tágabb értelemben az „alkotmányos rendre” hivatkozott. A 
berlini tárgyalásokról fennmaradt magyar és orosz iratanyagban sem találunk ugyanakkor arra 
vonatkozó utalást vagy adatot, hogy a magyar kormány tagjai bármikor is egyértelműen 
megnevezték volna azt a törvényi passzust, ami a végrehajtó hatalmat az egyezmények 
parlamenti ratifikálására kötelezte volna. 

A Pesti Napló már idézett szeptember 24-i száma, és Eckhardt Tibor is utalt napirend 
előtti felszólalásában az ún. „szanálási törvényre”. A „szanálási törvény” alatt a korabeli 
politikai köznyelv az 1924/IV. törvénycikket értette, amely a népszövetségi kölcsön felvétele 
után a magyar államháztartás pénzügyi reformjának törvényi alapjait teremtette meg. Ennek 3. 
paragrafusa kimondta, hogy Magyarország kötelezi magát, hogy minden tőle telhetőt megtesz 
annak érdekében, hogy – különösen a szomszéd államokkal – kereskedelmi egyezmények 
legyenek köthetők, abból a célból, hogy elhárítsák a magyar külkereskedelem fejlődése előtti 
akadályokat. A 4. paragrafus pedig már arról határozott, hogy a kormány „törvényjavaslatot 
fog előterjeszteni a Nemzetgyűléshez, amely a mindenkori kormányoknak tágkörű 
felhatalmazást ad anélkül, hogy a Nemzetgyűlés újabb jóváhagyását kelljen kérniük az 
említett program végrehajtásához” tehát ezzel együtt a bilaterális kereskedelmi egyezmények 
megkötéséhez.  

Ismereteink szerint a nagy horderejű, és így az ország politikai, társadalmi és 
gazdasági életére kiható nemzetközi politikai és kereskedelmi egyezmények becikkelyezése a 
dualizmus ideje óta egyfajta jogszokássá vált. A szanálási törvény ugyanakkor nemcsak 
lehetőséget biztosított a kormánynak arra, hogy saját hatáskörében, parlamenti jóváhagyás 
nélkül járjon el a kereskedelmi egyezmények megkötésénél, hanem az ország gazdasági 
érdekeire hivatkozva, kifejezetten erre ösztönözte. Korábban, már éppen ennek a 
jogszabálynak a felhatalmazása alapján volt arra precedens, hogy a kormány nem 
ratifikáltatott gazdasági megállapodásokat. Így volt ez például az 1924. április 16-án aláírt 
magyar–román kereskedelmi egyezmény esetében, amely magába foglalta a legnagyobb 
kereskedelmi kedvezmény elvét. A szintén 1924 tavaszán parafált magyar–jugoszláv 
legnagyobb kedvezményes gazdasági megállapodás esetében pedig a két kormány három és 
fél hónappal a szerződés aláírása után, a ratifikálás mellőzésével, de külön parlamenti 
felhatalmazás alapján, 1924. június 23-án kölcsönöse életbe léptette a megkötött 
egyezményt.293 Mindennek fényében kézenfekvőnek tűnik az a következtetés, hogy a 
kormány végső soron csak – eme prognosztizálhatóan nagy társadalmi ellenállásba ütköző –  
diplomáciai lépésének legitimációját kívánta elérni és növelni azzal, hogy az egyezményeket 
a törvényhozás elé terjeszti.  

A magyar történeti irodalom általában a magyar kormány visszakozásának okaként 
nemcsak a Nemzetgyűlés egyes képviselőinek ellenállását és Horthy előzetes negatív 
állásfoglalását, hanem az angol külpolitikában beálló változást is meg szokta említeni. 
Valóban, ahogy azt Kolontári Attila helyesen megállapította, az erőviszonyok ismeretében 
Bethlennek nem lett volna oka az aggodalomra, hiszen az Egységes Párt még a hét fajvédő 
politikus kiválása után is 136 mandátummal rendelkezett a 245-ből, vagyis abszolút 
többséggel rendelkezett.294 Ehhez hozzátennénk, hogy a szociáldemokrata frakció 
                                                 
292 Kánya és Jungerth jelentése Daruvárynak. 1924. szept. 3. MOL, K 64, 10. cs., 1924/24. t., 405/1924. res. al. 
sz., 238–240. fol.  
293 REMÉNYI, 1969. 230-231.  
294 KOLONTÁRI 1999. 25.  
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állásfoglalása alapján ehhez hozzászámíthatjuk még a 25 szociáldemokrata képviselőt is, így 
az eredmény valóban nem lehetett volna kétséges. A kormány eltökéltségére utal egyébként 
az is, hogy az október 10-i minisztertanácson, dacolva az október 7-i parlamenti viharral és 
Horthy előzetes elutasításával, határoztak a törvényjavaslat kinyomtatásáról és szétosztásáról 
a külügyi bizottság tagjai között, annak érdekében, hogy azok előzetesen megtárgyalhassák a 
szövegeket. Azt, hogy a külügyi apparátus eleinte nem is számított más forgatókönyvre, mint 
az egyezmények elfogadására, jól tükrözi Jungerth ama – kissé talán túlzó – kijelentése a 
berlini szovjet követség tanácsosa előtt, miszerint a Dísz téren sokan kandidálnak a moszkvai 
követi posztra, s kiélezett küzdelem folyik a moszkvai misszió vezetői tisztségének 
elfoglalásáért.295  

Ennek fényében nem tartjuk kizártnak, hogy a miniszterelnök és a külügyi apparátus a 
kormányzó meggyőzését elégségesnek vélte a parlamenti elfogadás után, ami valamelyest 
kész tények elé állíthatta Horthyt. Erre a feltételezésünkre az is alapot ad, hogy 1924 
júliusában – Kánya szerint – Horthy még egészen másképpen nyilatkozott az egész ügyről, 
mint ahogy azt a szeptember 13-i állásfoglalásában megtette. Kánya elmondta az ekkor éppen 
Budapesten tartózkodó Jungerthnek, miszerint „Bethlennel megegyezett, s együtt voltak 
Horthynál, ki szintén hozzájárult ahhoz, hogy Oroszországot elismerjük, s Moszkvában 
követséget állitsunk fel, ők pedig nálunk állítsanak fel követséget.”296 Amikor szeptember 13-
án a kabinetirodájának vezetője révén Horthy „megüzente”, hogy a kommüniké kiadását 
elfogadja, de ezzel nem kívánja megkötni a kezét, még nem állt be a törés az angol–szovjet 
kapcsolatokban. Ekkor tehát a kormányfő és a külügyi apparátus vezető tagjai még joggal 
számíthattak arra, hogy Horthyt esetleg a személyes meggyőzés erejével „jobb belátásra 
téríthetik”.   

Ezért a kormány elbizonytalanodásában, majd meghátrálásában magunk is hajlunk 
arra, hogy ennek legfőbb okát az angol–szovjet viszony elhidegülésében keressük. Ennek 
háttere ismert: az 1924 januárja óta hatalmon lévő munkáspárti McDonald-kormány augusztus 
8-án kereskedelmi szerződést kötött a Szovjetunióval, amit az ún. „Zinovjev-levél” keltette 
konfliktus okán az októberben a kormányrudat megragadó konzervatív kormány október 31-
én felmondott. Egyelőre mégis további kutatásokat igényel annak kiderítése, hogy ettől 
kezdve közvetlen nyomás nehezedett-e az angol konzervatív kormánykörök részéről a magyar 
vezetésre, annak érdekében, hogy felrúgja az 1924. szeptemberi berlini egyezményeket. 

Nem találtunk ugyanis arra vonatkozó dokumentumot vagy adatot, hogy az európai 
hatalmak részéről megfogalmazódott-e ellenvetés a magyar-szovjet diplomáciai 
kapcsolatfelvétel okán. Éppen ellenkezőleg, az Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti 
Levéltárban rábukkantunk egy iratra, ami a Mussolini és Konsztantyin Jurenyev római szovjet 
nagykövet közti 1924. októberi beszélgetéseken elhangzottakat rögzíti. Az olasz vezető a 
következőket mondta: „Nagyon örülünk annak, hogy önök és Magyarország felvették 
egymással a normális kapcsolatokat. Olyan adatok birtokában vagyok, amelyek alapján 
feltételezhető, hogy Bethlennek sikerül leküzdenie a szélsőséges elemek ellenállását, és a 
Magyarországgal kötött egyezményüket ratifikálják.”297 Persze a kérdés megítélésben ekkor 
mégiscsak sokkal többet nyomott a latba a népszövetségi kölcsön megszerzésében 
közreműködő angol kormány magatartása. Sokatmondó mindenesetre e tekintetben Barcza 
György későbbi londoni magyar követ egyik kijelentése, aki egy Jungerthtel folytatott 1926. 
novemberi beszélgetésén azt állította, hogy „Anglia mindenben és mindenütt támogat. Mi 
teljesen az ő vizükben evezünk. Őrájuk való tekintettel nem tehetünk egyelőre az orosz 
kérdésben semmit”.298  
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Végül el kell mondanunk, hogy a szovjet diplomácia szemszögéből, amely valóban 
elmondhatta magáról, hogy az 1924. évet sikeresen zárta, nem a Budapesttel megkötött 
egyezményének bukása volt az egyetlen fiaskó, amit el kellett szenvednie. A magyarhoz 
szinte kísértetiesen hasonlít az albán eset is. 1924. június 16-án Fan Noli vezetésével 
demokratikus kormány alakult Albániában, amely már július 4-én a római szovjet 
külképviseleten keresztül Csicserinhez eljuttatott jegyzékben kifejezte abbéli szándékát, hogy 
normalizálja a viszonyát a Szovjetunióval. Novemberben a szovjet és az albán kormány meg 
is egyezett a diplomáciai viszony felvételéről, s ennek megfelelően a Tiranába dezignált 
athéni követ, Arkagyij Krakoveckij december közepén el is indult Görögországból az albán 
fővárosba. A szerb csapatok által tevőlegesen és az olasz diplomácia által burkoltan 
támogatott Ahmed Zogu december 11-én a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság felől átlépte a 
határt és összetűzésbe keveredett a kormánycsapatokkal. A december 16-án 
megbízólevelének átadására Tiranába érkezett szovjet diplomata nem tudhatta, hogy az albán 
miniszterelnök időközben arra kérte a szovjet kormányt, hogy az országban uralkodó kaotikus 
állapotok miatt halasszák el a követek cseréjét. Kiderült az is, hogy a Foreign Office egy éles 
hangnemű ultimátumban kérte Fan Noli kormányát, hogy ne fogadja a szovjet követet, és így 
ne vegye át a megbízólevelét. December 18-án Krakoveckijnek dolga végezetlenül kellett 
elhagynia újonnan kijelölt állomáshelyét.  

A történet egészéhez tartozik, hogy a Szovjetuniót elismerő, egy demokratikus 
forradalom nyomán hatalomra kerülő albán kormány hat nappal Krakoveckij távozása után, 
azaz december 24-én megbukott.299 Albánia megnyerése vagy elvesztése nem lehetett 
mellékes, hiszen Görögország mellett főként ez a kis ország képezhette a szovjet diplomácia 
számára a „hídfőállást” a délszláv területek irányába. Ráadásul a Fan Noli kabinetjével 
meglévő kapcsolatokat a Kreml demonstrálni szerette volna a külvilág felé is, hiszen az albán 
kormány olyan demokratikus államberendezkedést próbált megvalósítani, ami példaértékű 
lehetett az egész Balkán szempontjából. Adolf Joffe, akinek bécsi követként Magyarország 
mellett a balkáni államok, így Albánia is az illetékességi körébe tartozott, egy részletes 
elemzést küldött Litvinovnak arról, hogy a szovjet diplomácia milyen hibákat követett el a 
fiaskó során. Eszerint az albán kormány eleinte fogadni kívánta Krakoveckijt, de angol és 
olasz nyomásra távozásra kérték fel, hogy ne nehezítse az amúgy is válsághelyzetben lévő 
kormány belső és külső pozícióit. Krakoveckij állítólag Fan Noli titkárának első kérésére, 
konstatálva a kilátástalan helyzetet, azonnal elhagyta Tiranát. A hamarosan a magyar–szovjet 
kapcsolatok jövőjét illetően is „magánúton” állást foglaló Joffe ebből az esetből azt a 
következtetést vonta le, hogy a szovjet diplomáciának hasonló helyzetben többet nem szabad 
hibázni és kockára tenni a presztízsét.300 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
299 Kratkaja isztorija Albanyii. Sz drevnyejsih vremjon do nasih dnyej. Otv. red. ARS, G. L. Moszkva, 1992. 294–
295.  
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V. A KERESKEDELMI KAPCSOLATOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN 
 
 

V/1. A „SZOVJETUNIÓ-SAJTÓVITA” 
 
A Szovjetunióval, illetve a magyar–szovjet diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok sorsára 
és jövőjére vonatkozó vélemények, nézetek és érvek az 1924. évi berlini egyezmények 
ratifikációjának meghiúsulása után több helyen felbukkantak a magyar sajtóban. Az ezzel 
kapcsolatos polémia a legszembetűnőbben egy 1926 nyarán kirobbant vita során élesedett ki, 
melyben a korabeli politikai paletta szinte minden résztvevője megszólalt a 
szociáldemokratáktól kezdve a keresztény pártok exponensein keresztül a legitimistákig 
bezárólag. Ekkor még nem volt túlságosan messze az elvetélt magyar–szovjet egyezmények 
emléke, ezért úgy tűnt, hogy a nyilvánosság széles rétegei által megismert érvek és ellenérvek 
közvetve befolyásolhatják a további politikai cselekvőkészséget, a kormány szándékainak 
kikristályosodását, s így talán az elmozdulást a holtpontról.  
 A vita kirobbantója maga Bethlen István miniszterelnök volt, aki a nyári parlamenti 
szünet idején a Somogy megyei inkepusztai birtokain tartózkodott. Július 27-én ide látogatott 
el hozzá Vásárhelyi Ferenc, a Pesti Napló tudósítója. A kormányfő kimerítő interjút adott az 
újságírónak, melyben az ország szinte összes problémáját érintették, így a belpolitikai 
helyzetet, a gazdasági problémákat, s a főbb külpolitikai kérdéseket is. Ez az időszak 
alkalmasnak bizonyult egyfajta számvetésre, ugyanis a nyári parlamenti szünet lehetővé tette 
a politikusok számára a helyzet átgondolását, az őszi parlamenti ciklusra való nyugodt 
felkészülést. A kormányfővel készített interjút július 29-én két, a kormányhoz kötődő napilap, 
a Pesti Napló és a Magyarország is közölte. Bethlen valóban az ország sok húsbavágó 
gondjáról beszélt, a gyújtópontot azonban a Szovjetunióval kapcsolatos kijelentése adta. A 
miniszterelnök a gyáripar nehéz helyzetéből, értékesítési gondjaiból kiindulva kifejtette, hogy 
a megcsonkítottságuk következtében piacokat vesztett iparágakat új piacokkal kell kárpótolni, 
ezért komolyan számításba kell venni a keleti, s főleg a szovjet területeket. Visszaidézte a 
másfél évvel korábbi eseményeket, amikor a parlamentben heves ellenzés fogadta a magyar-
szovjet szerződések tervezetét, s amikor „sokan a bolsevik propagandától tartottak, igen 
helyes föltevések alapján”. Az ominózus tételmondat úgy szólt, hogy „miután a nyugati 
államok, elsősorban Anglia, arra a megfontolásra jutottak, hogy az orosz birodalmat a világ 
kereskedelméből tovább kikapcsolni nem lehet, felfogásom szerint nekünk is revízió alá kell 
vennünk Oroszországgal szemben követendő magatartásunkat”.301 Bethlen nyilatkozata nem 
szólt többről, mint a kereskedelmi kapcsolatok kiépítéséről, s nem tartalmazott olyan explicit 
utalásokat, amelyek a politikai kapcsolatok normalizálásának előmozdítását sugalmazták 
volna. Azt azonban a „beavatott” külügyi tisztviselőkön kívül többen is tudhatták, hogy a 
gazdasági kapcsolatok egyezményes rendezése és kiszélesítése a politikai viszony jogi 
alapjainak a lefektetését is feltételezi.  
 Bethlen felvetéséről csak ezt követően derült ki, hogy mennyire provokatív. Az ezt 
követő napokban és hetekben különböző napilapok (Pesti Napló, Pester Lloyd, Magyarország, 
Népszava, Újság) közölték a hazai politikai és gazdasági élet prominens szereplőinek 
hozzászólását. A hozzászólók közül Walko Lajos külügyminiszter, Daruváry Géza egykori 
külügyminiszter, Fenyő Miksa, a GYOSZ ügyvezető igazgatója, és Gratz Gusztáv támogatták 
Bethlen álláspontját, és a szovjetekkel történő politikai, gazdasági megegyezést 
szorgalmazták, míg Hadik János gróf parlamenti képviselő ellenezte azt. Walko Lajos két 
nappal Bethlen bejelentése után igyekezett kicsit tompítani a miniszterelnök közlendőjének 

                                                 
301 Gróf Bethlen miniszterelnök elmondja új politikai célkitűzéseit a Pesti Naplónak. Pesti Napló, 1926. júl. 29. 
1-2.; Bethlen nyilatkozott a Magyarországnak az összes aktuális kérdésekről. Magyarország, 1926. júl. 29. 1-2. 
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élét. Közölte, hogy egyelőre nem lehet arról beszélni, hogy Magyarország tárgyalásokat 
kezdjen a közeljövőben egy új egyezmény megkötéséről. A miniszter szavainak nagyobb 
nyomatékot adott, hogy közvetlenül az aznapi minisztertanácsi ülés után nyilatkozott a 
sajtónak. Ezt a nyilatkozatot úgy is lehetett érteni, mintha Walko cáfolni igyekezett volna 
Bethlen kijelentéseit.302   

A leghamarabb a szociáldemokrata párt orgánuma, a Népszava szerkesztősége reagált 
egyik vezércikkében Bethlen felvetéseire. A szerkesztőségi állásfoglalásban az állt, hogy 
egyes hazai köröknek nem tetszik, hogy a kormány meg akarja fontolni a kereskedelmi 
kapcsolatok normalizálásának kérdését a Szovjetunióval, s eleve ellenzékbe vonulnak. Érveik 
nem túl meggyőzőek, s abban futnak össze, hogy Magyarországnak, amelynek vannak 
tapasztalatai a bolsevizmussal kapcsolatban, nem szabad követnie a Nyugat-Európában már 
két éve terjedő „divatot”. „Ez az érv az elmésnek sem mondható, még kevésbé szolgálhat 
olyasmit, ami indokolni tudná az Oroszországtól való elzárkózás politikáját” – jegyezte meg a 
cikk. Bethlent 1924-ben a szándékától nacionalista, fajvédő hangok térítették el, amelyek 
ismét jelentkeznek, de most nem lenne szabad eltéríteniük őt, annál is inkább, mert nemcsak 
személyes presztízséről van szó, hanem az ország gazdasági érdekei forognak kockán. A 
cikkben Bethlen személyes felelősségének kérdését feszegették az egyezmények 
meghiúsulásakor. Azt vetették a szemére, hogy parlamenti többségére támaszkodva nem 
számolt le az egyezmények ellenzőivel. A lap talán nem véletlenül, kissé didaktikusan 
leszögezte: „Meg kell érteni végre, hogy az orosz kereskedelmi egyezmények sehol nem 
csinálnak bolsevizmust, de mindenhol nagy gazdasági haszonnal járnak. Ausztria és 
Németország külkereskedelmi forgalmában például előnnyel járt, az áruforgalom előnyössége 
hívta életre az orosz divatot.”303 
 A kérdésben egy nap múlva Daruváry Géza egykori külügyminiszter is közzétette 
nézeteit. Állásfoglalása azért is mutatkozott nagy horderejűnek, mert a két egyezmény 
tervezett szövegét akkor tisztázták Berlinben, amikor ő állt a külügyi tárca élén. Mind 
külpolitikai, mind gazdasági megfontolásokkal igyekezett indokolni, a saját bevallása szerint 
minisztersége idején egyik megoldásra váró, de végül lezáratlanul maradt fő kérdést. 
Véleménye szerint a magyar érdekek szempontjából felhasználható diplomáciai hálózat 
kiépítése nem tekinthető befejezettnek addig, amíg Magyarország olyan számottevő 
diplomáciai tényezővel, mint a Szovjetunió, nincs közvetlen diplomáciai összeköttetésben. A 
magyar ipar számára kívánatos lenne a szovjet piac megnyitása. Kiemelte, a legnagyobb baj, 
hogy annak ellenére, hogy az 1924. szeptemberi egyezmények cikkelyei garanciákat 
tartalmaztak a bolsevik propaganda veszélyével szemben, a közvélemény egy része a 
kommunizmus elleni ellenszenvét átviszi a külpolitika területére. Sokan elvi nehézséget láttak 
abban, hogy magyarországi rezsim, amely a kommunizmussal szembeni küzdelemből alakult 
ki, érintkezésbe lép a kommunista propaganda legfőbb fészkének számító Szovjetunióval. Az 
ettől óvók számára a fasiszta Olaszország és a nemrég különféle szélsőbaloldali puccsokkal 
megterhelt Németország példáját hozta fel, amelyek normális és hasznos viszonyt alakítottak 
ki a Szovjetunióval. Az ex-miniszter végül felsorolta azokat a külpolitikai racionalitásokat, 
amelyeknek a megegyezés felé kellene lökniük a felelős magyar tényezőket. Ez alapján a 
belpolitikailag egyre inkább stabilizálódó szovjet rezsim hatalmi potenciálja később 
valószínűleg még nőni is fog. A békeszerződések revíziójának szükségessége mellett kiálló 
Szovjetunió ugyanakkor nem képvisel olyan külpolitikai törekvéseket, amelyek a magyar 
aspirációkkal szemben állnának. 304 

                                                 
302 „Nem kezdünk tárgyalásokat az oroszokkal a közeljövőben.” Magyarország, 1926. júl. 31. 1. 
303 Az „orosz divat”. Népszava, 1926. júl. 31. 1. 
304 DARUVÁRY Géza: Oroszország és Magyarország. Pesti Napló, 1926. aug. 1. 1–2. Daruváry később a Pester 
Lloyd-ban is megismételte nézeteit. DARUVÁRY Géza: Russland und Ungarn: Pester Lloyd, 1926. aug. 10. 1–2.  
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 A gyáriparosok képviseletében a vitához hozzászóló Fenyő Miksa emlékeztetett arra, 
hogy annak idején a parlamentben és a parlamenten kívül is sok ellenzője volt a 
ratifikációnak, ezért a kormány nem akart, vagy nem mert vitát provokálni a kérdésben. 
Szerinte a kérdés több gazdasági okból kifolyólag vált ismét aktualitássá. Egyrészt csökkent a 
magyar ipari termelés, másrészt a szovjet gazdaságban megtörtént az átcsoportosítás a 
kapitalista gazdasági felfogáshoz némileg közelebb álló szisztéma irányába, s végül 
Magyarország gazdasága elszigetelt helyzetben van a négy ellenséges szomszédtól körülvéve. 
A bolsevik propagandával kapcsolatos aggályokra utalva kijelentette, hogy nem szabad 
egyéni érzések és morális princípiumok érvényesülését hagyni, amikor egy nemzet jövőjének 
a megmentéséről van szó. „Ha Oroszország olyan akcióba fog, mellyel meglazítja 
ellenségeink fojtogató gyűrűjét, vajon akad-e olyan aggodalmaskodó magyar, aki a bolsevik 
veszedelemtől féltében, ebből nem kívánna konzekvenciákat levonni?” – hangzott a kérdés. 
Megfogalmazta, hogy ilyen külpolitikai haszon mellett majdnem mellékes, hogy gazdasági 
szempontból is értékes lenne a közeledés, hiszen a vasipar, gépipar, s különösen a 
mezőgazdasági szerszámipar, de még a textil- és vegyipar számos terméke is kedvező piacot 
találna a Szovjetunióban. A gazdasági előnyök dezavuálnák a kommunista izgatás lehetőségét 
is: „Nem mellőzhető el könnyen e lehetőség nálunk, ahol az ipari munkanélküliek száma az 
ötvenezren felül van, s ahol ez a körülmény jóval hathatósabb propagandája minden felforgató 
törekvésnek, mint amennyi propaganda lehetősége volna itt egy Magyarországra küldött, 
állandóan szemmel tartott orosz delegációnak”.305 

A Bethlen által felvázolt lehetőséget a legélesebben Hadik János gróf támadta. A 
politikus nem volt ismeretlen a belpolitikai életben, hiszen az Alkotmánypárt egyik alapító 
tagja, majd 1913–1918 között alelnöke volt. Kiváló gazdasági szakembernek számított, a 
világháború után több más tisztsége mellett az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
(OMGE) közgazdasági és pénzügyi szakosztályát vezette. Ő arra apellált, hogy álláspontja az 
egész magyar közvélemény felfogását tükrözi, hiszen az „orosz orientáció” kérdését csakis „a 
magyar lélek parancsa szerint” lehet tárgyalni. Főleg a gazdasági kérdésekre koncentrálva 
kifejtette, hogy az angol gyáripar könnyen hódíthat piacot politikai ellenszolgáltatás nélkül is, 
de a magyar gyáripar exportját „csak titkos politikai ellenszolgáltatásokkal lehetne figyelembe 
venni”. Nem lehet szó állandó, jelentékeny exportról, mivel ahhoz az kellene, hogy 
Oroszország rá legyen szorulva a magyar exporttermékekre, ráadásul Magyarország nem is 
rúghat labdába a fejlettebb angol és német ipar mellett, ezért a magyar ipar nehéz helyzetét 
más módon kellene orvosolni.306 Hadik elutasító álláspontjában nyilván az a körülmény is 
szerepet játszott, hogy az OMGE egyik vezetőjeként a szovjet agrártermékeket veszélyes 
konkurenciának tartotta a magyar mezőgazdaságra nézve.  

A vitában a magyar–szovjet gazdasági kapcsolatokban közvetlenül is érdekelt, és mint 
láttuk, az események alakításában kulcspozícióhoz jutó Gratz Gusztáv is megszólalt. Ő Hadik 
véleménye nyomán, és főleg azzal vitatkozva publikálta álláspontját.307 Szerinte az 
egyezményeket ellenző magyar közvéleményt nem tájékoztatták megfelelően a kérdés 
lényegéről. A Szovjetunióval való gazdasági és politikai kapcsolatok rendezésének kérdését 
összetévesztették a magyar külpolitika szovjet orientációjának állítólagos tervével, amiért 
senki sem szállt síkra. Nincs tehát arról szó, hogy a magyar politika szovjet irányba 
orientálódjék, hiszen ez azt jelentené, hogy Magyarországnak azokkal kellene szorosabbra 
fűzni a kapcsolatait, akik a Szovjetunióval politikai érdekközösségben vannak, és azokkal 

                                                 
305 FENYŐ Miksa: Oroszország és Magyarország. Pesti Napló, 1926. aug. 8. 9.  
306 GRAF HADIK Johann: Die russische Orientierung. Pester Lloyd, 1926. aug. 7. 1–2.; Hadik János gróf az orosz 
orientáció ellen. Magyarság, 1926. aug. 8. 4. 
307 Gratz kétszer is publikálta véleményét, nagyjából azonos tartalommal. Ld. GRATZ Gustav: Die Beziehungen 
zu Russland. Pester Lloyd, 1926. aug. 15. 1–2.; GRATZ Gusztáv: Oroszország és Magyarország. Pesti Napló, 
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kellene szembehelyezkednie, akik szemben állnak vele. Egy ilyen lépés az országot 
óhatatlanul is hatalmi konfliktusok kereszttüzébe vonná. Magyarországnak a jelenlegi 
helyzetében fokozottan tartózkodnia kell minden egyoldalú orientációtól. „Teljesen 
helytelennek tartom, ha a magyar külpolitika vezetői nem keresnek módokat arra, hogy arról, 
ami Oroszországban történik, mindenkor közvetlen forrásból megfelelően tájékoztatva 
legyenek, mert éppen ebből az irányból várhatók a magyar politikára nézve a közeljövőben 
káros és előnyös konstellációk és befolyások.” – szólt a kissé prófétikus indoklás. A 
diplomáciai kapcsolatok szükségessége melletti érvként a kereskedelmi kapcsolatok, és a 
magyar iparnak a szovjet piacra való bejutását is felhozta. Saját tapasztalatait ismertetve 
rögzítette, hogy a szovjet külkereskedelmi monopólium miatt, a Szovjetunióba irányuló 
kivitel túlnyomóan a kereskedelmi képviseleteken keresztül bonyolódik. Ilyet 
Magyarországon addig nem lehet felállítani, amíg Budapest hivatalosan nem ismeri el a 
szovjet államot. 

Hadik a vita augusztus végi nyugvópontra jutása után, érveit összegezve reagált a 
nagyrészt Gratz által felvetett pontokra. Meglátása alapján vitapartnere elsősorban politikai 
szempontból tartja kívánatosnak a Szovjetunióval való kapcsolatok rendezését. A kérdés 
gazdasági oldalának valóban nincs jelentősége, s a gyakorlatban kivitelezhetetlen, mivel a 
magyar állam nem vállalhat garanciát a szovjet váltók leszámítolásért. Szerinte Gratz nem 
vonta kétségbe, hogy súlyos argumentumnak számít, hogy Magyarországot bolsevik 
kereskedelmi ügynökök áraszthatják el, ezért nem világos számára, hogy miért nem akarja 
megérteni, hogy ezt a kérdést nem az angol, a német, az olasz és a francia nagyhatalmi 
elhatározás felől kell nézni. A magyar nemzet szemszögéből ez a kérdés különleges megítélés 
alá esik, mivel Magyarországon már volt egyszer bolsevik hatalom, s az ország még mindig 
nem immunis. „Gratz Gusztáv szerint azért kellene magyar diplomáciai képviselőnek ülnie 
Moszkvában, hogy a dolgokat közvetlen közelről figyelhesse. Egy diplomatának nem szabad 
ennyire könnyelműen gondolkodnia. Az az erkölcsi előny, melyet a bolsevik rendszer által 
egyszer már megtépázott Magyarország a diplomáciai viszony felvételével a mai 
Oroszországnak nyújtana, tékozlóan nagy ár volna azért, hogy egy diplomatának közvetlen 
közelről kísérelje megfigyelni azokat a dolgokat, mikről közvetett úton az egész világ 
tudomást szerez” – írta308  
 A nagyszabású sajtóvita 1926 szeptemberének második felében véget ért.309 Már csak 
a vita utórezgését képezte Hrisztyian Rakovszkij akkori párizsi szovjet nagykövet 
nyilatkozata a Pester Lloyd munkatársának. A nagy tekintélyű szovjet diplomata 
„rendellenesnek” minősítette azt a helyzetet, hogy Magyarország és a Szovjetunió, amelyek 
között a Dunán és a Fekete-tengeren közvetlen vízi szállításra nyílna lehetőség, még mindig 
nem vette fel egymással a gazdasági kapcsolatokat. Kifejtette, hogy az 1926/1927. évi 
gazdasági évadban a szovjet gazdasági vezetés 1,5–1,7 milliárd rubelre rúgó forgalomra 
számít, ezért nem érti, hogy Magyarország miért nem szeretné ebből kivenni a részét. Annál 
inkább, hogy vannak olyan szovjet nyersanyagok, amelyekből a magyar piac tekintélyes 
mennyiséget vehetne fel, míg a Szovjetunió mezőgazdasági gépeken és elektrotechnikai 
berendezéseken kívül tenyészállatokat és vetőmagot importálhatna Magyarországról, ami 
megerősítené a két ország gazdasági kapcsolatait. A szovjet diplomata kijelentette: ő maga 
csak a magyar belpolitikai aggályokkal tudja magyarázni, hogy ezt a kedvező lehetőséget még 
nem használták ki.310  

                                                 
308 HADIK János: Az orosz-magyar viszonylat kérdése. Újság, 1926. szept. 11. 1. 
309 A vitában elhangzott álláspontokra ld. még: Az Oroszországgal való gazdasági forgalom fölvétele létérdeke a 
maygar iparnak. Népszava, 1926. aug. 18. 6.; Az orosz-maygar szerződés. Népszava, 1926. szept. 7. 1–2. 
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A sajtóvitára felfigyelt Jan Berzin bécsi szovjet követ is, aki szeptember 30-i 
jelentésében pontról-pontra haladva részletesen ismertette a hozzászólásokat és összegezte a 
vita tapasztalatait. A szovjet diplomata a többségi véleményt figyelembe véve a sajtóvita fő 
tanulságául azt szűrte le, hogy ennek alapján kétségtelenül kiderült, hogy a két áramlat közül 
teljesen egyértelműen a Szovjetunióval való diplomáciai és gazdasági viszony rendezését 
követelő került ki győztesen, s a magyar közvélemény a Szovjetunióval való kapcsolatok 
rendezése mellett teszi le a voksát. Persze a fő kérdés mégis az, hogy Bethlen komolyan 
gondolja-e a megállapodást. A szovjet követ előtt ugyanis nem volt teljesen világos, hogy a 
közismerten kiváló parlamenti taktikus hírében álló miniszterelnöknek mi volt a célja azzal, 
hogy felhánytorgassa a magyar–szovjet viszony kérdését. Feltételezése szerint Bethlen 
szándéka az volt, hogy a nyári parlamenti „uborkaszezont” kihasználva, a parlamenti 
csatározások szünetében a törvényhozáson kívüli térfélen provokáljon nyílt vitát, annak 
érdekében, hogy felmérhesse a politikai és társadalmi körök ezzel kapcsolatos hangulatát, és a 
domináns vélemény ismeretében mérlegelje a további szükséges lépések megtételét. A 
miniszterelnök a parlamenti szünetben nem köteles azonnal reagálni a felmerülő kérdésekre, 
hanem kivárhatja, hogy honnan is fúj a szél. Berzin nem tartotta kizártnak azt sem, hogy ez az 
interjú nem volt több Bethlen részéről, mint egy szokványos manőver, amellyel nyomást akart 
gyakorolni Romániára, annak érdekében, hogy Szovjetunióval való ijesztgetéssel 
engedményekre kényszerítse.311 
 A magyar vezető körök is akként vélekedtek, hogy Bethlen voltaképpen csak a 
politikai közvélemény szondáztatását tűzte ki céljául. Ahogy Walko Lajos külügyminiszter 
később fogalmazott, Bethlen csupán egy „ballon d’ essay-t bocsátott ki, szondírozandó a 
hangulatot”. A külügyi tárca vezetője érdekes módon Berzinnel teljesen ellentétes 
tanulságokat szűrt le a sajtóvitából. Noha a hozzászólások alapján valóban leszűrhető, hogy a 
magyar–szovjet kereskedelem megindítását ellenző hangok jóval kevesebben voltak, mint az 
azt támogatók, szerinte ez „igazolta, hogy még ma sem tudná a kormány keresztülvinni a 
szerződést”.312 Ha azonban kissé körültekintőbben megvizsgáljuk a magyar külkereskedelmi 
politika akkori alakulását, feltételezhetjük, hogy Bethlen bejelentése jóval több volt egy 
„lufinál”, és sokkal mélyebb mögöttes tartalma volt. A magyar közvélemény Bethlen 
bejelentésével egy időben a sajtóból értesülhetett arról, hogy az ország külkereskedelmi 
politikája döntő változások előtt áll, hiszen Magyarországnak három kereskedelmi 
egyezménye is pont akkor függőben volt. Így a magyar–osztrák egyezménynek már május 
végén életbe kellett volna lépnie, de az osztrák fél mindig újabb és újabb terminusokat szabott 
a szerződés ratifikációjához. A magyar–francia egyezmény esetében július 1-vel lejárt az a 
határidő, amellyel a felek módosításokat kérhettek. A GYOSZ ugyanakkor kérte azon 
vámtételek módosítását, amelyekben Magyarország túl nagy engedményeket tett, például 
textilipari termékek, vegyipari termékek és gépipari termékek esetében. A magyar kormány 
azokban a napokban kívánt diplomáciai úton javaslatot tenni a szerződés módosítására 
kiszabott határidő kitolására. Kiderült továbbá, hogy a csehszlovák-magyar kereskedelmi 
egyezmény megtárgyalására a magyar delegáció azokban a napokban készült Prágába 
utazni.313  

Ebben a kontextusban tehát nem lehet kizárni Berzin ama feltételezésének helyességét, 
miszerint Bethlen célja a bejelentésével nemcsak a közvélemény hangulatának a felmérése 
lehetett, hanem a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások befolyásolása, s a függőben lévő 
kereskedelmi egyezmények végett esetleg Ausztria, Franciaország és Csehszlovákia 

                                                 
311 Berzin jelentése Csicserinnek. 1926. szept. 30. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 3–12. A vitára a bécsi 
szovjet követség sajtófigyelője is részletesen kitért. Magyar sajtókivonatok. 1926. aug. 14–27. AVP RF, f. 04. 
op. 11. p. 68. gy. 945. l. 51–57.  
312 Jungerth naplóbejegyzése. 1926. nov. 12. PSZL, 972. f., 4. ő. e., 277–281. fol.  
313 Három kereskedelmi szerződésünk van döntés előtt. Magyarország, 1926. júl. 31. 2.  
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„meghátrálásra késztetése”. Egy magyar–szovjet kereskedelmi egyezmény 
megcsillogtatásával a magyar miniszterelnök nagyobb engedményekre késztethette az osztrák, 
francia vagy éppen a csehszlovák gazdasági vezetést, hiszen az ártatlannak tűnő, egy 
mondatnyi bejelentés azt a figyelmeztetést hordozta magában, hogy a legrosszabb esetben 
Magyarország kész megegyezni a Szovjetunióval is, tehát nincs sok vesztenivalója az osztrák, 
francia, csehszlovák tárgyalásokon. 
 
V/2. A KERESKEDELMI KAPCSOLATOK FŐBB JELLEMZŐI AZ 1920-AS ÉVEK 

MÁSODIK FELÉBEN 
 
Bethlen bejelentését nem követték érdemi lépések, annak ellenére, hogy a mértékadó politikai 
és gazdasági tényezők többsége a Szovjetunióval való gazdasági kapcsolatok kiépítése mellett 
tette le a voksát. A sajtóvita nem eredményezte a magyar–szovjet áruforgalom számottevő 
fellendülését sem, hiszen – ahogy arra már többször utaltunk – a szovjet vezetés a nagyarányú 
magyarországi beszerzésekhez azt szabta feltételül, hogy a két ország emelje hivatalos rangra 
a kapcsolatait.  
 Természetesen ennek ellenére volt rá példa, hogy magyar cégeknek sikerült eladniuk a 
termékeiket a Szovjetunióban, vagy sikerült árut beszerezniük onnan, tehát létezett némi 
áruforgalom a két ország között, ám ez mind a dinamikáját, mind a teljes volumenét tekintve 
jócskán elmaradt a magyarországi gazdasági lobbi által megkívánt szinttől, és az 1920-as évek 
első felében felismert lehetőségektől. Igaz, még ennek a gyér áruforgalomnak a 
kibontakozását, a magyar export legalább enyhe fellendítését is különféle üzletpolitikai, 
adminisztratív, illetve szállítási–infrastrukturális tényezők nehezítették. Ebben a sorban 
elsőként kell említenünk a szovjet állam kereskedelmi politikájának neuralgikus pontját, a 
hitelkérdést. Mint említettük, a szovjet importszervek kizárólag valamilyen hitelkonstrukció 
keretén belül törlesztették a Szovjetunió területére behozott áru ellenértékét. Az 1930-as 
évekre az „egyszerű áruhitel” terjedt el a legjobban. Ebben az esetben a szovjet importőr az 
áru átvételekor egy változó, általában egy–két évi lejáratú váltót állított ki, amelyet a külföldi 
exportőrnek meglehetősen magas piaci kamatlábak mellett kellett leszámítoltatnia. 1932–
1933. évi adatok szerint a szovjet váltók leszámítolásának piaci kamatlába 16–25 % között 
mozgott. A tőkés országokban azonban az állam a szovjet váltókra bizonyos mértékben 
garanciát vállalt, gyakran a megrendelések 60–70%-nak erejéig, ami azt jelentette, hogy a 
szovjet váltók leszámítolása során keletkező veszteségeket a nyugati cégek ugyanilyen 
arányban tudták csökkenteni.314 A magyar cégek azonban – állami bankgarancia híján – nem 
tudták bekalkulálni termékeik előállítási árába ezt a veszteséget. A magyar állam főként saját 
gazdasági gondjai miatt nem kívánta és nem tudta átvállalni a hitelezéssel járó kockázatot, 
vagy annak egy részét. 
 A magyar vállalatok a váltók leszámítolásákor keletkező veszteséget más úton 
igyekeztek kompenzálni. Jellemző példa erre a Weiss Manfréd Művek Rt. esete. Mint a cégről 
kiderült, már 1922 végén igyekezett megvetni a lábát a szovjet piacokon, de nem járt sikerrel, 
hiszen az 1924. májusi „áttörés” révén a hazai konkurensei, a Hofherr–Schrantz és a MÁVAG 
értékesíthették mezőgazdasági gépeiket és azok alkatrészeit. A hazai forrásokból azonban arra 
következtethetünk, hogy 1925 őszén a Weiss Manfréd is nagyobb arányú megrendeléshez 
jutott ekék és boronák eladására a Szovjetunióban. A késztermékek gyártásához szükséges 
alapanyagot, rúdvast, abroncsvast, vaslemezt és vashuzalokat a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. szállította volna. A finanszírozásból eredő veszteségek csökkentése érdekében a 
két cég egy megállapodást kötött arról, hogy a félkész vastermékeket az ózdi gyár 
önköltségen aluli áron bocsátja a Weiss Manfréd csepeli központi gyártelepe részére. 
                                                 
314 Magyarország és az orosz üzlet. Beszélgetés Kóródi Sándorral, a Magyar Külkereskedelmi Intézet Rt. 
vezérigazgatójával. Pesti Tőzsde, 1932. márc. 3. 1. 
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Megállapodtak abban is, hogy közösen fognak eljárni a Pénzügyminisztériumnál annak 
érdekében, hogy a szovjet export esetében engedje el a forgalmi adót, illetve a Magyar Királyi 
Államvasutaknál (MÁV), annak érdekében, hogy az Ózdról Csepelre történő szállításoknál 
díjkedvezményben részesüljenek.315  
 A Weiss Manfréd november 25-én küldte el levelét Bud János pénzügyminiszternek 
és a MÁV igazgatóságának. A pénzügyi tárca vezetőjéhez címzett levélben kifejtették, hogy a 
cég egymaga nem tudja vállalni azt a rizikót, és azt a kamatveszteséget, amellyel az 
Szovjetunióba irányuló kivitel jár. A cég acéleke- és mezőgazdasági gépgyári üzemágának 
foglalkoztatására és fejlesztésére törekszik, de az igen erős nemzetközi konkurencia miatt 
eddig nem juthatott külföldi megrendelésekhez. „[…] Bármennyire leszállítottuk is árainkat, 
eddig vagy egyáltalán nem juthattunk megrendeléshez, áll ez elsősorban például a 
világháború előtt annyira jelentős orosz relációra nézve, vagy csak igen kis mértékben 
exportálhattunk, mert külföldi versenytársainknak, főképpen a cseh és német mezőgazdasági 
gépgyáraknak még olcsóbb árajánlataival szemben nem voltunk versenyképesek. Ugyanis a 
cseh állam és a cseh kivitelnél érdekelt valamennyi tényező egymással összefogva minden 
elképzelhető módon és eszközzel segíti a cseh ipart a külföldi fogyasztó piacok meghódítására 
irányuló törekvéseiben, és ugyanez áll Németországra nézve is” – érveltek a levél szerzői. A 
Szovjetunióba irányuló mezőgazdasági gépexport még összefogással is csak úgy lenne 
eredményes, ha a gépek előállításához szükséges, Ózdon gyártott félkész vasárut forgalmi 
adómentességben részesítenék, a MÁV pedig az ipari késztermékek esetében ugyanazt a 
kedvezményes szállítási díjat számolná fel, mint a feldolgozatlan termékek esetében. A MÁV-
hoz intézett levélben pedig azzal érveltek, hogy a Weiss Manfrédnak kedvező kilátásai 
vannak arra nézve, hogy a lengyel vasutak vonalain is díjkedvezményhez jusson, illetve a 
további szovjet megrendelések esetén a díjkedvezményből fakadó kiesést kompenzálná az 
Ózd és Csepel közti teherszállítások sűrűségének növekedése, ami hosszabb távon talán még 
nyereséges is lehetne a MÁV számára.316  
 Sajnos nem tudjuk milyen eredménnyel járt a hazai gyáripari óriás lobbizása a 
Pénzügyminisztérimnál, illetve a MÁV-nál, ezek a dokumentumok azonban rávilágítanak egy 
másik problémára, nevezetesen a kereskedelmi infrastruktúra működésének nehézkességére és 
drágaságára. A magyar kivitel a Szovjetunió irányába szárazföldön, a vasutak 
igénybevételével történt. A Szovjetunió irányába futó vasútvonalak csehszlovák és lengyel 
felségterületen keresztül haladtak át, ami azt jelentette, hogy mind a csehszlovák, mind a 
lengyel államvasutakat újabb összegek illették a teherszállításért cserébe. Ráadásul, a szovjet 
vasutak szélesebb nyomtávja miatt a lengyel–szovjet határon az árut át kellett rakodni, amiért 
szintén illetéket kellett fizetni. A teherszállításért fizetendő díjtételek kisebb-nagyobb 
mértékben – az árufajták függvényében – tehát szintén megdrágították az exportot. A Weiss 
Manfréd mezőgazdasági gépexportja kapcsán egyébként gyanítható, hogy az üzlet osztrák 
közvetítők, a RATAO osztrák tagozatának közreműködésével és segítségével jött létre.317 A 
magyar cégeket megrendeléshez és üzlethez juttató közvetítők nyilván nem ingyen válallták a 
tevékenységüket. 

A szovjet külkereskedelmi szervek – diplomáciai kapcsolatok hiányában – nem 
mindig voltak hajlandók szóba állni a magyar exportőrökkel, csak azokban az esetekben, 
amikor ezt a szovjet gazdaság érdekei, és ezzel együtt a szovjet importszükségletek 
kifejezetten megkövetelték. 1929. július 9-én Borisz Sztomonjakov, akkor a Külügyi 
Népbiztosság Tanácstestületének tagja, annak apropóján, hogy a következő napra egy 
tanácskozást szerveztek a Külkereskedelmi Népbiztosságban a magyar–szovjet kereskedelmi 
                                                 
315 AWeiss Manfréd Vas-, Acél-, és Fémművek Rt. (WM) levele a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.-nek. 
1925. nov. 19. MOL, Z 402, 2. cs., 33/XLI. t.  
316 A WM levele Bud János pénzügyminiszternek és a MÁV igazgatóságának. 1925. nov. 25. Uo.  
317 Weiss Alfonz levele Ernst Breisachnak, a Breisach Co. igazgatójának. 1925. nov. 30. Uo. 33/XLV. t.  
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viszony megvitatására, közölte Anasztasz Mikojan külkereskedelmi népbiztossal, hogy a 
Külügyi Népbiztosság korábbi álláspontja változatlan, és kategórikusan ellenez bármilyen 
magyarországi megrendelést, kivéve azokat az árukat, amelyeket „csak veszteségesen tudnánk 
vásárolni más államoktól (a magyarországi lóvásárlásokra gondolok)”. Ezen túlmenően 
Sztomonjakov politikai okokból károsnak tartott minden más gazdasági kapcsolatot, például 
egy vegyes társaság alapítását, mivel ez azt a benyomást keltheti külföldön, hogy „ügyes 
politikával” diplomáciai kapcsolat létesítése nélkül is lehet üzleteket kötni a 
Szovjetunióval.318  

Végül meg kell említenünk, hogy a bolsevik propagandaveszélyre hivatkozva a 
magyar belügyi hatóságok is károsnak vélték az üzleti kapcsolatok minden formáját a szovjet 
külkereskedelmi szervek és állami válallatok képviselőivel, és különféle adminisztratív 
akadályokat támasztottak az egyes üzletek megvalósulása elé. Az 1920-as években nem egy 
alkalommal előfordult, hogy a berlini vagy a bécsi szovjet kereskedelmi kirendeltség 
munkatársai Magyarországra látogattak. Ezek általában két vagy három főből álló 
küldöttségek voltak, amelyek a megrendelt áru telephelyének ellenőrzése, a gyártási 
körülmények, illetve az áruminták kivizsgálása céljából, vagy az ipari vásárok megtekintésére 
érkeztek Magyarországra. Egy kereskedelemügyi miniszteri átiratból kiderül, hogy az ország 
területére belépő szovjet állampolgárokat a belügyi rendvédelmi szervek fokozottan 
figyeltették, a megfigyeléssel járó költségeket ugyanakkor az üzletekben érdekelt és a szovjet 
gazdasági szakembereket meghívó magánvállalatokra hárították át, úgy, hogy a megfigyelés 
költségeit a Magyar Királyi Államrendőrség már a küldöttség beutazása előtt letétbe 
helyeztette a bankszámláján.319 Igaz, Sztomonjakov már említett átiratában szintén hibának 
tartotta, hogy akár még ilyen alacsony létszámú keerskedelmi küldöttségek magyarországra 
utazzanak. Kérte Mikojant, hogy adja utasításba a bécsi, berlini és prágai kereskedelmi 
kirendeltségek apparátusának, hogy a Külkereskedelmi Népbiztosság központi szerveinek 
külön engedélye nélkül nem léphetnek kapcsolatba magyar szervekkel vagy cégekkel. Kérte 
továbbá, hogy ezeket a külön kiadandó engedélyeket is minden egyes esetben egyeztessék a 
Külügyi Népbiztossággal.320    

Ifj. Wekerle Sándor pénzügyminiszter a bolsevik agitáció megelőzése érdekében nem 
tartotta elégségesnek a kereskedelmi küldöttségek megfigyelését, ezért 1930-ban még egy 
olyan rendeletet is kiadott, ami a Magyarországgal kereskedelmi szerződést nem kötött 
országokból érkező különféle faáru (főként tüzifa) behozatalát külön a kereskedelemügyi 
tárca által kiállított engedélyhez kötötte. A rendelet célja az volt, hogy elkerüljék 
propagandaanyagok elrejtését az apró darabokból álló, és ezért nehezen ellenőrizhető 
áruküldeményekben.321 Összegzésképpen meg is állapíthatjuk, hogy a kiviteli lehetőségekhez 
jutó magyar cégeket olyan járulékos költségek terhelték meg, amelyek rendkívül 
veszteségessé tették a Szovjetunióba irányuló magyar exportot. Azok az admininsztratív 
rendelkezések, amelyek mind a magyar, mind a szovjet oldalon akadályokat gördítettek a 
kivitel és a behozatal elé egyaránt, a kereskedelmi kapcsolatok túlbürokratizálását 
eredményezték, és nem teremtettek kedvező üzleti atmoszférát.  
 A számadatok segítségével tekintsük át, hogy hogyan alakult a két ország 
kereskedelmi forgalma. A táblázatok összeállításánál a Magyar Királyi Központi Statisztikai 
Hivatal által szerkesztett Magyar Statisztikai Közlemények sorozatát vettük alapul. Ezekből az 
                                                 
318 Sztomonjakov átirata Mikojannak. 1929. júl. 9. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 21.  
319 A kereskedelemügyi miniszter átirata Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek. 1931. nov. 5. MOL, K 
149, 29. d., 6/1933. t., 9015/1933. al. sz., 164.556/1931. sz., (Politikatörténeti Intézettől visszakapott iratok. 651. 
f., 2. csop.), 33. fol.  
320 Sztomonjakov átirata Mikojannak. 1929. júl. 9. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 21.  
321 Bud János kereskedelemügyi miniszter átirata Scitovszky Béla belügyminiszternek. 1931. aug. 10. MOL, K 
149, 29. d., 6/1933. t., 9015/1933. al. sz., 55.565/1931. sz., 32. fol. (Politikatörténeti Intézettől visszakapott 
iratok. 651. f., 2. csop.) 
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összeállításokból ugyanis nemcsak a kereskedelmi forgalom intenzitására, volumenére és 
egyenlegére, hanem áruösszetételére és fajlagos termékszerkezetére is tudunk 
következtetéseket levonni. Az igényes sorozat egyetlen „szépséghibája”, hogy a Szovjetunióra 
lebontva nem közöl külkereskedelmi adatokat 1922-től 1924-ig, azzal a megjegyzéssel, hogy 
erre az országra nem folyt adatgyűjtés. A Statisztikai Közlemények külkereskedelmi 
adatsorának új folyamát 1929-től kezdték el kiadni, ekkor jelentek meg visszamenőleg a 
Magyarország 1922-1926. évi külkereskedelmi forgalmára vonatkozó számadatok. 
Szükségesnek véltük annak érzékeltetését is, hogy a magyar–szovjet árufogalom volumene 
milyen alacsony szinten mozgott. Ennek megfelelően kiválasztottunk két referencia-országot, 
Németországot és Bulgáriát. Előbbire azért esett a választásunk, mert a földrajzi, demográfiai 
paramétereit és gazdasági adottságait tekintve az európai országok sorában egyedül vethető 
össze a Szovjetunióval. Bulgáriát pedig azért tartjuk alkalmasnak egy ilyen kimutatásban való 
szerepeltetésére, mert földrajzi kiterjedését és lakosságszámát tekintve Magyarországgal 
vethető össze, ugyanakkor gazdasági értelemben nem kötődött olyan szervesen 
Magyarországhoz, mint például a szintén Monarchia-utódállam, és szintén Magyarországhoz 
hasonló nagyságú Ausztria. Az általunk szerkesztett táblázatokban az élőállatokat (lovakat) 
nem mennyiségre, hanem – a hivatalos statisztikákhoz igazodva – darabszámra tüntetjük fel, 
hiszen ennek az igen értékes exportcikknek a mennyiségi (tonna érték) kiszámítására nem 
rendelkezünk egységes szabvánnyal.322 

Természetesen szovjet statisztikák is a rendelkezésünkre állnak, amelyek közül kettőt 
emelnénk ki. Az 1939-ben megjelent szovjet külkereskedelmi statisztikai gyűjtemény és egy 
későbbi, már a második világháború után, 1960-ban megjelent külkereskedelmi összesítő 
közli az 1922 és 1924 közötti vérszegény adatokat. A szovjet statisztikák esetében viszont az 
a probléma, hogy a szovjet gazdaságszámítási rendszernek megfelelően, gazdasági évadokban 
számoltak, vagyis az adatokat az egyik év nyarától (július 1-től) a másik év nyaráig (július 1-
ig) összesítik. A szovjet statisztikák csak 1929-től térnek át az Európában is meghonosodott 
rendszerre, ekkor az 1927. július 1-től 1928. július 1-ig tartó időszakot még a hagyományos 
szovjet módszerekkel mutatják ki, majd 1928 második – csonka – félévét egy önálló 
időszakként számolják el. 1929. január 1-től kezdődik meg az európai szabvány szerinti 
gazdaságstatisztikai számítás. Ennél fogva ezek az adatsorok időben keresztezik a releváns 
magyar statisztikákat. Ezekben a kötetekben, számos esetben találkozhatunk hiányos 
adatsorokkal és egymásnak is ellentmondó adatszerkezettel. Megemlítjük például, hogy az 
1939. évi szovjet gyűjtemény nem is közli az egyes országokkal folytatott export–import 
forgalom áruösszetételét. Ráadásul az 1960. évi külkereskedelmi összesítő adataival 
összevetve a kettő adatszerkezete közötti belső ellentmondások miatt nem vállalható egy 
adataikra alapozott megbízható táblázat összeállítása.323  
 

 
 
 
 
 

 
                                                 
322 A 2–7. sz. táblázat saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények sorozata alapján. Saját szerkesztés. 
MSK, 75. köt. Magyarország 1925. és 1926. évi külkereskedelmi forgalma. Budapest, 1929. (MSK, 1929.) I. r. 
109, II. r. 102.; MSK, 77. köt. Magyarország 1927. évi külkereskedelmi forgalma. Budapest, 1929. (MSK, 
1929.) I. r. 104, II. r. 77.; MSK, 78. köt. Magyarország 1928. évi külkereskedelmi forgalma. Budapest, 1930. 
(MSK, 1930.) I. r. 105, II. r. 77.  
323 Vnyesnyjaja torgovlja SZSZSZR za 20 let. Sztatyisztyicseszkij szpravocsnyik. Szoszt. BAKUNYIN, Sz. Ny.–
MISUSZTYIN, D. D. Moszkva, 1939.; Vnyesnyjaja torgovlja SZSZSZR za 1918-1940 gg. Sztatyisztyicseszkij obzor. 
Red. CSISZTOV, A. D. Moszkva, 1960. 
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2. sz. táblázat 
A magyar–szovjet áruforgalom alakulása 1925–1928 között 

 
Év Magyar export a 

Szovjetunióba 
(tonna) 

Magyar export a 
Szovjetunióba 
(ezer pengő) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(tonna) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(ezer pengő) 

1925 806,9+2.635 db 3.681 20.350,5 3.588 
1926 644,1    787 21.174,4 3.539 
1927   35,6+2.947 db 2.250 23.345,9 2.887 
1928     9,1+2.953 db 2.232 23.913,1 2.785 
 

3. sz. táblázat 
A magyar–német és a magyar–bolgár áruforgalom alakulása 1925–1928 között érték (ezer 

pengő) alapján 
 
Év Magyar export 

Németországba 
(ezer pengő) 

Magyar import 
Németországból 
(ezer pengő) 

Magyar export 
Bulgáriába 
(ezer pengő) 

Magyar import 
Bulgáriából 
(ezer pengő) 

1925   88.705 131.672 9.480   8.697 
1926 113.630 157.466 8. 351 12.761 
1927 100.630 215.575 7.793 12.220 
1928   90.374 236. 662 6.782   8.693 

 
4. sz. táblázat 

A Szovjetunióba irányuló magyar export áruösszetétele 1925–1928 között 
(ezer pengő) 

 
 1925 1926 1927 1928 
Lovak 2.292 db - 2.188 db 2.215 db 
Mezőgazdasági gépek     18 193 - - 
Fémmegmunkáló gépek -   40      32      16 
Szivattyúk    191   11 - - 
Villamosipari termékek 
(izzólámpa, stb.) 

   593 122 - - 

Vas- és fémáru 
(zománcedény, hengerelt fémhuzal, stb.) 

   544 421 - 1 

Egyéb (vetőmag, stb.)     43 - - - 
 

5. sz. táblázat 
A Magyarországra irányuló szovjet export áruösszetétele 1925–1928 között 

(ezer pengő) 
 
 1925 1926 1927 1928 
Nyersolaj 2.492 2.739 2.581 2.106 
Azbeszt    189    347    230    511 
Szóda    888    428 - - 
Vasérc - -      54      84 
Egyéb (papír, gumi, stb.)      19      25      22      84 
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6. sz. táblázat 
A Szovjetunióba irányuló magyar export termékszerkezete 1925–1928 között érték (pengő) 

alapján 
 
 1925 1926 1927 1928 
Ipari késztermék 38,06 % 100 %   2,75 %   0,76 % 
Mezőgazdasági termék 61,94 % - 97,25 % 99,24 % 
 

7. sz. táblázat 
A Magyarországra irányuló szovjet export termékszerkezete 1925–1928 között érték (pengő) 

alapján 
 
 1925 1926 1927 1928 
Ipari nyersanyag 99,35 % 99,29 % 99,24 % 96,98 % 
Ipari késztermék   0,65 %   0,71 %   0,76 %   3,02 % 
 
 A fenti táblázatok alapján néhány konzekvenciát levonhatunk. Először is azt, hogy a 
kereskedelmi forgalom nettó egyenlege csak 1925-ben zárult enyhe magyar aktívummal, 
1926-tól kezdődően a szovjet export minden évben jócskán felülmúlja a magyar exportot, így 
a két ország gazdasági kapcsolataiban ezt az időszakot a magyar kivitel passzívuma jellemzi. 
Ezen kívül a kivitel-behozatal áruösszetételét megvizsgálva arra a következtetésre jutunk, 
hogy a magyar export szempontjából kulcsfontosságú lókivitel az 1926. évet leszámítva, 
végig tartja magát, ugyanakkor az egyébként is alacsony értékű magyar mezőgazdasági 
gépkivitel 1927-től teljesen elsorvad.  

Az áruforgalom termékszerkezetét tekintve kirívó, hogy a Magyarországra irányuló 
szovjet export teljesen egyoldalú, az ipari nyersanyagok egyeduralma jellemzi, míg a magyar 
export jóval tagoltabb, igaz, a mezőgazdasági cikkek körét az 1925. évi vetőmagkivitelt 
leszámítva, kizárólag a lovak reprezentálják. Ha az igen értékes árucikket képező lovakat 
kivonnánk a magyar export köréből, akkor szembetűnő lenne az ipari késztermékek (gépek, 
gépi berendezések, villamosipari termékek) dominanciája. Mindez arra enged következtetni, 
hogy a két ország gazdasági termelése, szerkezeti arányaiknál, behozatali szükségleteinél és 
kiviteli adottságainál fogva, elviekben jól kiegészíthette volna egymást. Ezért 
megkockáztatnánk, hogy a magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok elvileg jóval több 
lehetőséget rejtettek magukban, mint amennyinek kiaknázását a kedvezőtlen politikai és 
financiális feltételek (a hitelkérdés) végül megengedték.  

Csak a teljesség kedvéért említjük meg, hogy a felelős szovjet külkereskedelmi vagy 
külügyi tisztviselők többször annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése sokkal inkább a magyarok érdeke lenne.324 Ennek ellenére az 1924. 
évi berlini egyezmények meghiúsulása után rábukkanhatunk a magyar dokumentumokban 
ezzel gyökeresen ellentétes értékelésekre. Így például Jungerth, amikor 1926 őszén 
Budapestre utazott, hosszabb beszélgetést folytatott az őt fogadó Walko Lajos 
külügyminiszterrel. Utóbbi azon meggyőződésének adott hangot, hogy a kereskedelmi 
forgalom fellendítése a két ország között nem járna túl nagy gazdasági haszonnal 
Magyarország számára.325      

 
 

 
                                                 
324 Ld. pl. Sztomonjakov átirata Mikojannak. 1929. júl. 9. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 21.  
325 Jungerth naplóbejegyzése. 1926. nov. 12. PSZL, 972. f., 4. ő. e., 277-281. fol.  



 93

VI. RÁKOSI ELSŐ PERE 
 
 
1925. szeptember 22-én a Budapesti Rendőr Főkapitányság letartóztatta az illegalitásban lévő 
kommunista mozgalom újjászervezésére nem sokkal korábban Magyarországra érkezett 
Rákosi Mátyást. Azt ezt követő események sora széles körben ismert: a rendőri akciók 
nyomán szeptember 24-én estig még több mint negyven személyt tartóztattak le. Rákosit és 
négy társát (Vas Zoltánt, Gőgös Ignácot, Őri Károlyt és Hámán Katót) lázadás bűntettével 
statáriális bíróság elé állították, amely november 14–16. között tárgyalta ügyüket, de azt végül 
rendes bíróság hatáskörébe utalta. Az 1926. július 12.–augusztus 4. között zajló első Rákosi-
perben a Budapesti Királyi Büntető Törvényszék Rákosit a törvényes állami rend 
megváltoztatására irányuló kísérlet vádjával nyolc év és hat hónap fegyház-büntetésre ítélte, 
amit 1927. január 13–15. közötti tárgyalásán a Budapesti Királyi Ítélőtábla is jóváhagyott, így 
az ítélet jogerőre emelkedett.326    
 Rákosi elfogása után, illetőleg rögtönítélő és elsőfokú bírósági perének idején a 
magyar diplomácia kétféle reakcióval szembesült. Egyrészt a külföldi magyar missziókra a 
Rákosival szimpatizáló helyi munkásság személyesen és testületileg (szakszervezetek, 
munkásegyletek) írt tiltakozó levelek tömegét juttatta el, vagy demonstrációkat szervezett az 
illetékes magyar diplomáciai képviseletek előtt. Ilyen tüntetésekre került sor például 1925. 
október 2-án a prágai,327 vagy 1925. október 15-én a berlini magyar követség előtt.328 A 
német fővárosban zajlott megmozdulással egyazon napon a Nemzetközi Vörös Segély is 
tömeggyűlést tartott Moszkvában, a Szovjetek központi székházában. A Moszkvában székelő, 
1922-ben alakult nemzetközi segélyszervezet – orosz nevének közismertebb rövidítésével 
MOPR, német nevén Rote Hilfe – az ellenforradalmi országokban letartóztatott és 
bebörtönzött kommunisták és családtagjaik anyagi szubvencionálását, valamint jogi védelmük 
biztosítását tartotta fő feladatának.329 A gyűlésen Kun Bélán, angol, román és olasz 
kommunistákon kívül felszólalt Szolomon Lozovszkij, a Szakszervezeti Internacionálé 
főtitkára, valamint Rákosi öccse, Rákosi Zoltán is.330 Ezek a demonstrációk szinte azonos 
koreográfia szerint zajlottak: szónokaik elítélték a magyar fehérterrort, majd egy határozatot 
fogadtak el, melyben követelték Rákosi életének megóvását, de előfordult az is, hogy 
megfenyegették a helyi magyar külképviselet vezetőjét. Sokat elárul, hogy a magyar missziók 
elöljárói a Rákosi-perrel összefüggő tiltakozó akciókat (levéldömping, tüntetések, 
felvonulások, újságcikkek) olyan jelzőkkel illették, mint „arcátlan”,331 „kvalifikálatlan”,332 
vagy „fellengzős hangnemű” és „sablonos”.333  
 A magyar kormány az üggyel kapcsolatban végig, egészen 1940-ig, minduntalan a 
magyar igazságszolgáltatás függetlenségét és szuverenitását hangoztatta, s arra 
figyelmeztetett, hogy a tiltakozások csak olajat öntenek a tűzre. A kormánytényezők erről 
                                                 
326 Életrajzi adatait részletesen ld. RÁKOSI Mátyás: Visszaemlékezések1940-1956. 2. köt. Szerk. FEITL István–
GELLÉRINÉ LÁZÁR Márta–SIPOS Levente. Budapest, 1997. (RÁKOSI, 1997.) 1085–1105. Rákosi biográfiai adatait 
a későbbiekben is a Feitl István által összeállított kronológia alapján közöljük.   
327 Nagy László prágai ideiglenes ügyvivő jelentése Walko Lajos külügyminiszternek. 1925. okt. 3. MOL, K 64, 
101. cs., (Politikatörténeti Intézettől visszakapott iratok 1925-1927), 236/1925. res. al. sz., 2963/1925. pol. sz.  
328 Wettstein János berlini ideiglenes ügyvivő jelentése Walkonak. 1925. okt. 16. Uo. 3075/1925. pol. sz.  
329 Tevékenységére ld. FRISS Istvánné: A Vörös Segély történetéről. Párttörténeti Közlemények, XIII. évf. (1967) 
1. sz. 101–120. 
330 Jungerth Mihály revali követ jelentése Walkonak. 1925. okt. 20. Uo. 3315/1925. pol. sz. 
331 Korányi Frigyes párizsi követ jelentése Walkonak. 1925. nov. 10. MOL, K 64, 101. cs., (Politikatörténeti 
Intézettől visszakapott iratok 1925–1927), 482/1925. res. al. sz., 472/1925. res. sz. 
332 Masirevich Szilárd prágai követ jelentése Walkonak. 1925. okt. 17. Uo. 236/1925. res. al. sz., 3148/1925. pol. 
sz.   
333 Utóbbi kettő a szarkazmusáról közismert Kánya Kálmán berlini követtől származik. 1926. júl. 15. Uo. 
2549/1926. pol. sz.  
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alkotott véleményét plasztikusan szemléltette Pelényi János washingtoni követ 1925. október 
15-i számjel-távirata, aki „a Rote Hilfe inspirációjára tiltakozó sürgönyök özönére” javasolta, 
hogy „ne befolyásoltassék emiatt igazságszolgáltatás szabad folyása, mert ezek amúgy is 
támadnak minket […]”.334 A moszkvai nagygyűlésről szóló jelentésében Jungerth arra 
emlékeztetett, hogy annál sokkal nagyobb és országos méretű tiltakozó megnyilvánulások 
hatástalanok maradtak az észt és lett kommunisták elleni statáriális eljárások idején. Úgy 
vélte, hogy a Szovjetunióval határos kisállamokban ezekkel az eszközökkel már nem lehet 
eredményt elérni, de Magyarország esetében ez egy új módszer, ezért azt remélik, hogy 
megfélemlíthetik vele a magyar kormányt.335 Walko Lajos külügyminiszter rögtön a statáriális 
bíróság végzése után egy körtáviratot intézett a tiltakozásoknak leginkább kitett missziókhoz 
(Párizs, Bécs, Berlin, London, Prága, Washington), melyben iránymutatásul közölte, hogy „a 
bíróság szabad mérlegelés alapján, minden külső befolyástól függetlenül döntött így, mivel 
úgy vélte, hogy a fennálló szabályok értelmében statáriális ítéletet nem hozhat”. Utasításba 
adta, hogy amennyiben a külföldi politikusok a bíróság döntését a nemzetközi nyomásra 
vezetnék vissza, ami előtt a magyar kormánynak is meg kellett hajolnia, azt nyomatékosan 
cáfolják meg.336  

A szovjet felső vezetés reakciója ennél jóval kimértebb volt, és az indulatokat 
félretéve, inkább közvetítők igénybevételére alapozott diplomáciai módszerekkel igyekezett 
némi – halvány reményekkel kecsegtető – eredményt elérni legalább annak érdekében, hogy a 
Rákosi és társai elleni eljárást rendes bíróság elé utalják. A magyar–szovjet kapcsolatok teljes 
kontextusában érthető is, hogy Moszkva a Rákosi-ügy kirobbanásakor és eszkalációjakor nem 
kívánt retorziókat foganatosítani Magyarországgal szemben, és nem kívánt nyílt diplomáciai 
lépésekkel beavatkozni a magyar belügyekbe. Presztízskérdéssé vált ugyanakkor, hogy a 
magyarországi Tanácsköztársaság idején kereskedelemügyi népbiztos-helyettesként, majd a 
szociális termelés népbiztosaként a politikai, gazdasági kormányzás terén később is 
kamatoztatható tapasztalatokra szert tevő, rendkívül agilis Rákosit megmentsék a magyar és 
nemzetközi munkásmozgalom számára. A kommunista mozgalom számára személyét 
szimbolikussá tette még, hogy 1919-ben a frontharcok során, majd a Vörös Őrség 
főparancsnokaként a forradalmi küzdelemben is érdemeket szerzett magának, s nemcsak a 
magyar, hanem az osztrák, a csehszlovák és az olasz szélsőbaloldal arculatának markáns 
megformálásában is aktívan kivette a részét. A munkásmozgalmon belüli tekintélyét csak 
növelte, hogy 1922-ben a Komintern IV. kongresszusán a Titkárság póttagjának és a Szervező 
Iroda rendes tagjának választották. 
 A kérdés kezelésének fajsúlyát jelzi, hogy háromszor is (1925. október 15, október 22, 
november 19.) a legfelsőbb állami döntéshozó szerv, az OK(b)P KB Politikai Irodája 
(Politbüro) elé került. Az első ülés szűkszavú jegyzőkönyvi szövege alapján csak annyi derül 
ki, hogy a grémium egy Jakov Davtjannak, a párizsi szovjet misszió tanácsosának, és Jan 
Berzinnek, a bécsi szovjet követség vezetőjének nevére szóló távirat tervezetét véglegesítette. 
Ebben a következők álltak: „Olyan híreket kaptunk, hogy Loucheur befolyásolhatta volna 
Horthyt Rákosi és társai életének megmentése érdekében. Mindkettejüket felhatalmazzuk, 
hogy lépéseiket egyeztetve minden önöktől telhetőt tegyenek meg ezért”.337 A táviratban 
megnevezett Louis Loucheur ismert szocialista politikus volt, aki ugyanis Poincaré második 
kormányában, majd a Briand-kabinetben vezető kereskedelemügyi- és pénzügyminisztériumi 
posztokat foglalt el. A Politikai Iroda ülése után két nappal ő kereste fel Korányi Frigyes 
párizsi követet, s előrebocsátva, hogy eljárása nem hivatalos, és nem a francia kormány 
megbízásából jött el, elmondta, hogy Rákosi összeesküvése nem járt eredménnyel, ezért a 
                                                 
334 Pelényi János washingtoni követ számjel-távirata Walkonak. 1925. okt. 17. Uo. 3064/1925. pol. sz.  
335 Jungerth jelentése Walkonak. 1925. okt. 20. Uo. 3315/1925. pol. sz.  
336 Walko Lajos körtávirata. 1925. nov. 16. Uo. 482. res. al. sz., 477/1925. res. sz.  
337 Az OK(b)P PB ülésének jegyzőkönyve. 1925. okt. 15. RGASZPI, f. 17. op. 162. gy. 2.  
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francia közvéleményre rendkívül kedvezőtlen benyomást gyakorolna, ha kivégeznék. 
Kifejtette továbbá, hogy halálos ítélet esetén a szocialisták a parlamentben is szóvá tennék a 
kérdést, ami veszélyeztetné Magyarország egyre javuló nemzetközi pozícióit. A francia 
politikus végezetül leszögezte: „életfogytiglani fegyházat vagy halálos ítélet kegyelmi 
megváltoztatását nem bánnák, csak a kivégzést perhorreszkálják. […] Mivel Rákosi persona 
grata Moszkvában […] magyar politikai szempontból is célszerűnek tartaná életüket 
kímélni.”338  
 A magyar külügyminiszter azzal hárította el az ellenlépésekkel is fenyegetőző francia 
politikus kérését, hogy kormánya nincs abban a helyzetben, hogy beavatkozzon egy 
jogszolgáltatási folyamatba. Kikötötte párizsi követének, hogy hasonló kísérletek esetén 
Magyarország kizárólagos belügyének nyilvánítsa az eljárást.339 A magyar misszióvezető 
október 21-én felettese instrukcióinak megfelelően tájékoztatta az őt felhívó francia politikust, 
aki erre azzal mentegetőzött, hogy nem kíván Budapest belügyeibe avatkozni, csak 
magánemberként és Magyarország barátjaként igyekezett információt adni.340 Hamarosan 
gyaníthatóvá vált azonban, hogy a Rákosi érdekében tett közbenjárása mögött valójában 
Hrisztyian Rakovszkij párizsi szovjet követ áll. November 10-én ugyanis Anatole Monzie 
közmunkaügyi miniszter is megpróbálta szóba hozni a magyar követ előtt a monstre pert, bár 
bevallotta, hogy ezzel valójában a szovjet követ személyes kérésének tett volna eleget. 
Monzie erélyes fellépésének hatására Korányinak el kellett volna érnie Horthy Miklós 
kormányzónál, hogy halálos ítélet esetén kegyelmezzen meg Rákosinak. Noha a francia 
politikus végül nem kísérelte meg magyar partnerének meggyőzését, homályos magyarázata 
szerint erre eleinte azért hajlott, mert úgy vélte, hogy ezzel a magyar érdekeket szolgálja. A 
magyar diplomata jelentésében megemlítette, hogy Monzie tudott Loucheur közbenjárásáról, 
feltételezése szerint magától Rakovszkijtól.341  
 Bár a statáriális bírósági eljárás másnapján, tehát november 15-én, mindkét francia 
politikus (Loucheur, Monzie) telefonált a magyar diplomatának és ismét emlékeztette arra, 
hogy „nyugati jogérzés szerint” a kivégzést csak a gyilkossági kísérlet effektív megkezdése 
indokolhatja, ami Rákosi esetében nem forog fenn, az addigra már teljesen magabiztos 
magyar kormány nem volt hajlandó eltérni kiinduló álláspontjától.342 Ez részben azzal a 
bíztatással is magyarázható, amit az ügy kipattanása után nem sokkal jobboldali francia 
politikusoktól kapott. Korányi október 17-én, vagyis a Loucheur-ral folytatott első 
megbeszélésének napján egy külön táviratban értesítette a külügyminisztert arról, hogy 
„jobboldali politikai körök örülnének, ha Magyarország erélyesen akadályozná Moszkva 
terjeszkedését”. Elhangzott az is, hogy a francia jobboldal sajnálja, hogy a Rákosi-ügy 
tényeiről nem jelent meg egy figyelemfelkeltő, s a magyar kormány álláspontját bemutató 
cikk a francia sajtóban. Igaz, a párizsi magyar követ ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy a 
nyugati közvéleménynek leginkább az felelne meg, ha a komoly bűnösöket halálra ítélnék, de 
a kormányzó kegyelmet gyakorolna.343 
 Ugyanígy sikertelen maradt a bécsi szovjet követ kísérlete arra, hogy alkalmi 
közvetítők segítségével akadályozza meg a halálos ítélet kiszabását. Október 15-én Ambrózy 
Lajos bécsi magyar követ egy sürgönyben arról értesítette Walkot, hogy az ottani szovjet 
diplomáciai képviselő, Jan Berzin megkérte L. Mandel újságírót, hogy haladéktalanul utazzon 
Budapestre, s adjon át egy üzenetet a magyar kormánynak. Az üzenet lényege abban állt, 

                                                 
338 Korányi számjel-távirata Walkonak. 1925. okt. 17. MOL, K 64, 101. cs., (Politikatörténeti Intézettől 
visszakapott iratok 1925–1927), 482/1925. res. al. sz., 430/1925. res. sz.  
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342 Korányi számjel-távirata Walkonak. 1925. nov. 15. Uo. 477/1925. res. sz.   
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hogy a szovjet kormány egy Magyarország számára kedvező kereskedelmi szerződés 
megkötését ajánlja fel és nagyarányú kereskedelmi megrendeléseket helyez kilátásba, azzal a 
feltétellel, hogy a Rákosi elleni eljárást rendes törvényszék elé utalják. Az osztrák újságíró 
tudatta, hogy közvetítését eleve a magyar kormány hozzájárulásától teszi függővé, de 
elmondásából kitűnt, hogy ezt az intervenciót ő is kilátástalannak tekinti. Ebben a 
véleményében különben a magyar is követ rögtön megerősítette.344 Walko arra utasította a 
diplomatát, hogy világosítsa fel az újságírót, hogy a magyar kormány a pert belügynek tekinti, 
s nem hajlandó semminemű tárgyalásba bocsátkozni.345   
 A bécsi magyar követség későbbi jelentéseiből arra lehet következtetni, hogy a neves 
osztrák személyek bevonása eleve problematikus lehetett, hiszen az osztrák közvélemény 
tekintélyes része, és az osztrák hatóságok nem nézték jó szemmel Rákosi ausztriai 
ténykedését. Johannes Schober egykori kancellár, aki 1925-ben az osztrák rendőrség első 
számú vezetője volt, Rákosi letartóztatása után a készséges közreműködéséről biztosította a 
magyar hatóságokat az emigráns magyar kommunisták ausztriai összeköttetéseinek 
felgöngyölítésében és a bécsi szovjet követség társadalmi kapcsolatrendszerének 
feltérképezésében, és ennek megfelelően közvetlen adatokat szolgáltatott a budapesti 
rendőrfőkapitánynak a magyar kommunisták bécsi tartózkodásáról.346 A bolsevizmussal 
szembeni ellenszenvét nem titkoló rendőrfőnök úgy vélte, hogy a magyar kommunista 
szerveződések anyagi bázisát a bécsi szovjet követség teremtette meg, ezért azt „állandóan 
olyan osztrák detektívek és bizalmi férfiak által figyelteti meg, akik Kun Bélát és társait […] 
jól ismerik”. A magyar követtel folytatott beszélgetései során egyszer nyíltan kifejtette 
nézeteit: „Ha már lehetetlen az összes kommunistát elpusztítani (!) – mert ez volna a világot 
fenyegető méreganyagnak legjobb eltüntetése, – legalább abban kellene összeállniuk az 
államoknak, hogy Szovjet–Oroszországot bojkottálják. Hiába mondják neki azt, hogy Berzin 
úr, az itteni szovjet követ kedves modorú, tisztességes ember. Ez szintén csak azt jelenti, hogy 
Berzin úr ügyesebben leplezi céljait, mint elődje, vagy hogy a célok végrehajtásában mások 
szolgálatait veszi igénybe.”347  

A francia politikusok magánjellegűnek beharangozott, valójában Moszkva által 
inspirált intervenciójának és az osztrák újságíró közvetítési kísérletének kudarca 
nyilvánvalóvá tette, hogy a statáriális eljárás végigviteléhez makacsul ragaszkodó magyar 
vezetés nem befolyásolható a közvetett nyomásgyakorlás révén. A Politikai Iroda már említett 
október 22-i határozatában ezért elismerte, hogy a szovjet külképviseleti szervek 
közbelépésére nincs lehetőség.348 Az éppen Berlinben tartózkodó külügyi népbiztos, Georgij 
Csicserin, és Kresztyinszkij már ezzel a deklarációval összhangban keserítették el a Rákosi 
érdekében náluk interveniáló magyar emigránsokat. Az erről készített jelentés egyedül Varga 
Jenőt említi meg név szerint azok közül, akik a szovjet diplomatákhoz fordultak abból a 
célból, hogy az olasz vagy lengyel követen keresztül gyakoroljanak nyomást Kánya Kálmán 
magyar követre, s értessék meg vele, hogy Rákosi kivégzése súlyos gazdasági és politikai 
következményekkel járhat Magyarország számára. A korabeli szovjet külpolitika két 
meghatározó alakja elmondta, hogy a lengyel kormány nemrég kivégeztetett három 
kommunistát, annak ellenére, hogy ők diplomáciai lépéseket tettek ennek megakadályozására, 
az olasz követ pedig „olyan hivatalnok, aki Mussolini megkérdezése nélkül semmit sem tesz, 
ezért ez legalább annyira hivatalos kérés lenne, mintha közvetlenül a magyar követhez 
fordulnának vele”. A szovjet diplomácia tartózkodó magatartása és az egyre türelmetlenebb 

                                                 
344 Ambrózy Lajos bécsi követ számjel-távirata Walkonak. 1925. okt. 15. Uo. Szám nélkül. 
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magyar emigránsok szándékai közötti disszonanciát mutatja, hogy Varga mégis el akarta érni, 
hogy Kresztyinszkij személyesen keresse fel a magyar követet, akit az azt megelőző évi 
tárgyalások óta nagyon jól ismert. A nagykövet ezt azzal utasította vissza, hogy ez hivatalos 
beavatkozásnak minősülne, s tekintettel arra, hogy Kánya nagyon fél a kommunista 
propagandától, semmilyen eredményre nem vezetne.349  

Kánya személyét a szovjet diplomácia egyébként is nagy becsben tartotta, hiszen 
tudták róla, hogy a külügyi apparátus azon józanabb tagjai közé tartozik, akik a 
Szovjetunióval való diplomáciai viszony kiépítése mellett szálltak síkra. Ráadásul a fajvédő 
párt Szózat című napilapja éppen ekkor olyan hírt röppentett fel, mely szerint a Berlinbe 
frissen dezignált Kánya missziójának fő célja éppen a Szovjetunióval való viszony 
rendezése.350 A lap cikkében Kánya állítólagos missziójára vonatkozó figyelemfelkeltő 
értesülést a Rákosi perrel azokban a napokban sokat foglalkozó hivatalos szovjet 
sajtóorgánum, az Izvesztyija is átvette.351 

Később Kresztyinszkij mégis bevallotta, hogy az ügy statáriális bírósági tárgyalása 
idején maguk is „nagyon nyugtalanok voltak”, ezért a magyar emigránsok ismételt 
sürgetésére felhívta a szociáldemokrata Paul Löbét, aki a Birodalmi Gyűlés elnökeként 
rendkívül befolyásos politikusnak számított. Arra kérte, hogy egy magánbeszélgetés erejéig 
fogadja Vargát. A még aznap létrejövő találkozón a német politikus megígérte, hogy minden 
tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy Rákosit ne ítéljék halálra. Másnap 
telefonon közölte a szovjet diplomatával, hogy egy táviratot küldött Bethlen István magyar 
miniszterelnöknek a saját és más prominens német szociáldemokraták (Otto Wels, Philipp 
Scheidemann, Otto Braun) aláírásával ellátva, amelyben kérte, hogy biztosítsák Rákosi 
számára a védekezés lehetőségét. Megemlítette azt is, hogy megpróbált Kányán keresztül is 
közbelépni. Ezzel a kényszeredett akcióval a szovjet diplomácia – noha elvben nyilván nem 
merítette ki teljesen a lehetőségeit – az adott helyzetben elérte cselekvőkészségének 
maximumát.352 (Megjegyeznénk, hogy a német szociáldemokrata párt orgánumának, a 
Vorwärts című lapnak a munkatársa korábban akként nyilatkozott a berlini magyar követség 
sajtóelőadójának, hogy helyeslik a Rákosi elleni eljárást, de halálos ítélet esetén tiltakozó 
megmozdulásokat fognak szervezni.353)   

A Rákosi elleni eljárás átutalása rendes bíróság hatáskörébe azonban új helyzetet 
teremtett. Az alapvető célkitűzés, a jelszavakban is gyakran hangoztatott „Rákosi életének 
megmentése” egyelőre megvalósulni látszott, a Moszkvában és egyéb európai fővárosokban 
(Berlin, Bécs) tartózkodó, s az internacionalista szervezetek (Komintern, Vörös Segély) 
segítségével a különféle nemzetiségű munkásság kampányát szervező magyar politikai 
emigráció lélegzetvételnyi szünethez jutott, de nyilvánvalóvá vált számára, hogy nem 
folyamodhat nyílt segítségért a szovjet diplomáciához. Olyan megoldást kellett tehát találni, 
ami nem „devalválja” a szovjet külpolitika abbéli törekvését, hogy meghagyja a két ország 
közötti viszony majdani javulásának esélyét, azzal, hogy egyoldalú, a belügyekbe való 
beavatkozás látszatát keltő hivatalos lépések megtételére szorítja. Rákosi személye ebben a 
kontextusban válik alku, csere tárgyává.  

Annak az ötletnek, hogy Rákosi szabadon engedése esetén ellenszolgáltatásként 
valamiféle politikai, gazdasági, katonai, vagy tárgyi kedvezményeket nyújtsanak 
Magyarországnak, voltak korábbi eseményekra utaló emlékeztetőjegyei. Mint említettük, a 
magyar és a szovjet-orosz kormány 1920. május 29-én, Koppenhágában egy egyezményt írt 
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alá a hadifoglyok kölcsönös hazaszállításáról. Az egyezmény értelmében az első hadifogoly-
szállítmányok júniusban meg is indultak Magyarországra, ám nemsokára a magyarországi 
népbiztos per miatt a szovjet fél felfüggesztette az egyezmény teljesítését, s leállította a 
további kontingensek repatriációját. Moszkva tiltakozó jegyzéket is küldött a magyar 
kormánynak, melyben védelme alá helyezte a Tanácsköztársaság tíz egykori népbiztosát, és 
egyúttal elrendelte a magyar tiszti állomány internálását, akik közül tíz főtisztet tússzá 
nyilvánított. Csicserin ezt követően tett ajánlatot a népbiztosok kicserélésére a fogva tartott 
túszokért. Hosszas tárgyalások után, az 1921. július 28-án parafált rigai egyezményben 
Magyarország vállalta a tíz egykori népbiztos, valamint több mint háromszáz fogva tartott 
kommunista és családtagjaik kiadatását, cserébe Szovjet–Oroszország kötelezte magát a 
koppenhágai megállapodás értelmében rá háruló kötelezettségek végrehajtására.354  
 A csere ötletének a rigai egyezményig visszanyúló eredetét az is igazolhatja, hogy a 
Szovjetunióból hazatérni szándékozó egykori magyar hadifoglyok átadásának, átbocsátásának 
folyamata egészen 1925-ig eltartott, tehát a magyar népbiztosok és a tanácshatalom egyes 
szerveiben valamilyen posztot betöltő kommunisták életének ilyetén megóvása és fogságból 
történő kiszabadítása még elevenen élő emlék, realitás lehetett. A külföldi magyar missziók 
birtokába olyan információk jutottak, melyek szerint az emigráns csoportok ismét 
megpróbálkoztak a magyar államot képviselő neves személyek, vagy egyéb magyar 
állampolgárságú „burzsoá” egyének túszul ejtésével. Állítólag a berlini szovjet követség 
részéről is érkezett olyan értelmű jelzés, amely szerint Moszkva kicserélné a Szovjetunióban 
rekedt egykori magyar altiszteket.355 Jungerth pedig arról számolt be, hogy egyes 
híresztelések szerint Moszkvában egy magyar burzsoá összeesküvés nyomaira bukkantak, 
amelynek résztvevői közül számos személyt letartóztattak. „Ha ilyenekre reagálunk, sohasem 
tudjuk Oroszországhoz való viszonyunkat rendezni. Moszkvában meg kell tanulniuk, hogy 
oly szentimentális eszközökkel, hogy elfogtunk ilyen vagy olyan összeköttetéssel bíró 
burzsoát, nem lehet Budapestre hatni. Ha a szovjet kormány látja, hogy nem adunk ilyen 
trükkökre, nem fog engedni a magyar kommunisták vagy a Komintern ez irányú 
követeléseinek” – írta némi malíciával a szovjet viszonyokat kiválóan ismerő diplomata.356 
Hasonló következtetéseket vont le Ambrózy is azon inkább rémhírnek beillő értesülések 
alapján, hogy a magyar és osztrák kommunisták a bécsi szovjet követség épületének 
pincéjében tartott értekezletükön elhatározták, hogy Bécsben elfognak néhány prominens 
magyar személyt, akiket elrejtenek, s túszként használnak majd Rákosi kicserélése végett. 
Noha a követ családja biztonsága érdekében értesítette erről a helyi rendőrséget, leszögezte, 
hogy nem tulajdonít túl nagy jelentőséget ennek az információnak.357  
 Bár a hazai sajtóban is felröppent néhány hasonló „túszdrámáról” szóló információ, 
nem találtunk arra utaló adatot vagy dokumentumot, hogy a szovjet vezetés komolyan számolt 
volna ezzel a lehetőséggel, s hivatalosan értesítette volna valamely magyar külképviseleti 
hatóságot magyar állampolgárok elfogásáról vagy letartóztatásáról. Így például a Szózat 
beszámolt arról, hogy a szovjet hatóságok Leningrádban letartóztatattak két fiatal magyar 
turistát, akiket Rákosi sorsának elintéződéséig akartak fogva tartani. A cikk aláhúzta, hogy 
mivel erről az esetről nem érkezett hivatalos információ, a hír felröppentői nyilván a 
folyamatban lévő nyomozást kívánták befolyásolni.358 Igaz, azt sem lehet kizárni, hogy a 
szovjet katonai szervek „tartalékoltak” erre az esetre a Szovjetunióban rekedt magyar 
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hadifoglyok közül néhányat. Bár 1925-ben a hadifogoly-csere hosszú folyamatának lezárására 
a két állam képviselői Varsóban egy kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá, amely a magyar 
hadifoglyok utolsó kontingenseinek hazaszállításáról rendelkezett, s 1925. augusztus 22-én a 
repatriálni szándékozó hadifoglyok utolsó szerelvénye is elindult, nem tért vissza mindenki a 
szülőföldjére.359 Döntően azok maradtak szovjet földön, akik ott kaptak munkát, ott 
alapítottak családot és letelepedtek, esetleg politikai okokból nem állt szándékukban 
hazatérni, míg elenyésző lehetett azok száma, akiket a szovjet hatóságok akadályoztak meg a 
hazatérésében, vagy annak lehetőségéről nem értesültek időben. Egy 1931-ben készült 
külügyminisztériumi emlékeztető 6000–7000 főben állapította meg a Szovjetunió területén 
élő egykori magyar honosságú hadifoglyok számát. Bár a „túszejtés” lehetősége egyes 
források szerint Rákosi fegyházban töltött éveiben ismét felmerült,360 a cserében leginkább 
bízó magyar politikai emigráció Budapest teljes elzárkózása és Moszkva rezervált álláspontja 
folytán ezzel párhuzamosan más változatokat is keresett. 

A magyarság által nemzeti szimbólumoknak tartott 1848–1849. évi honvédzászlók 
sorsának alakulását a magyar közvélemény igyekezett nyomon követni, bár a dualizmus 
idején hazahozataluk Ferenc József érzékenysége miatt szóba sem kerülhetett. Tudni lehetett, 
hogy a lobogókat a szabadságharc leverése után a hazatérő cári hadsereg a győzelem jeléül 
diadalittasan végighordozta Szent-Pétervár utcáin, majd hosszú ideig az ottani 
Fegyverpalotában őrizték őket. Az 1917. évi októberi forradalom után Moszkvába szállították 
őket, ahol a Forradalmi Múzeumban nyertek elhelyezést.361 Arra, hogy ezek az ereklyék 
valamilyen aspektusban összefüggésbe kerültek az előzetes letartóztatásban lévő Rákosi 
személyével és az ellene folytatott eljárással, egy 1926. január 8-i keltezésű, Kun Béla által 
Landler Jenőnek és Alpári Gyulának írt levél alapján következtethetünk. „[…] Elküldöm a 
napokban egyik wien-i képes lapban a 49-ben zsákmányolt magyar zászlókról írt (Matyival 
kapcsolatos) cikkemet. Valamelyik pesti lapban lehetne elhelyezni” – írta Kun.362 Nem 
sikerült kiderítenünk, hogy melyik bécsi képes magazinról lehet szó, és később megjelent-e 
Kun Béla említett cikke valamelyik magyar sajtóorgánumban. Ez a két mondat mégis arról 
tanúskodik, hogy a kommunista emigráció egyre kétségbeesettebb vezetőinek körében már 
szinte a kezdetektől fogva létezhetett egy ilyen megoldási módozat Rákosi és négy társa 
kiszabadítására.  

A zászlók lehetséges cseretárgyakként való felhasználásának gondolata legközelebb 
Rákosi védője, Lengyel Zoltán által Bethlen István miniszterelnökhöz írott 1927. június 9-i 
levélben bukkan fel. Lengyel akkoriban – a mai fogalmaink szerint – „sztárügyvédnek” 
számított, hiszen rendkívül fiatalon, már 28 éves korában (1901-ben) ügyvédi irodát nyitott 
Budapesten, s még a dualizmus idején egyes szenzációt keltő büntető perek (például a dánosi 
cigányper) révén országos hírnévre tett szert. Ismertségét csak növelte, hogy 1918 előtt 
különféle ellenzéki pártokban (Függetlenségi Párt, Függetlenségi Balpárt, Kossuth Párt) 
politizált, ami lehetővé tette számára, hogy széleskörű politikai kapcsolatrendszert építsen ki. 
Ebben a levelében részletesen kifejtette, hogy a szovjet szervek Rákosi és 3-4 társának 
kicserélése esetén 3–5 millió dollár értékű rendelést és 200 magyar hadizászlót ajánlottak fel, 
amelyeket a „leningrádi hadimúzeumban” őriztek. A miniszterelnök válaszában csak annyit 
közölt vele, hogy a minisztertanácsban előhozta a csere kérdését, de a tárcavezetők 
állásfoglalása alapján elvetették az ötletet.363  

                                                 
359 PETRÁK, 2000. 39.  
360 KOLONTÁRI, 2004. 131.  
361 KEREKES Zoltán: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi zászlói. III. rész. Hadtörténelmi 
Közlemények, XIX. évf. (1972) 4. sz. (KEREKES, 1972.) 664–666.  
362 Kun Béla levele Landler Jenőnek és Alpári Gyulának. 1926. jan. 8. PSZL, 878. fond, 8. csop., 281. ő. e., 8. 
fol. Az iratra hivatkozik: BORSÁNYI György: Kun Béla. Politikai életrajz. Budapest, 1979. 291.  
363 Bethlen István titkos iratai. Szerk. SZINAI Miklós–SZŰCS László. Budapest, 1972. (BETHLEN, 1972.) 285–286.  
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Lengyel levelének a zászlókra vonatkozó pontjával kapcsolatban maga is beismerte, 
hogy „nem volna időszerű, de a jövő elől az utat nem szabad eltorlaszolni”. Saját szkepszise 
ellenére perspektivikusan nem zárhatta ki egy ilyen megoldás lehetőségét, ugyanis különféle 
szaklapokban megjelentek a szabadságharc leverése után a cári Oroszországba hurcolt katonai 
relikviák sorsáról közölt beszámolók, tudósítások. Ilyen volt Szendrei János muzeológusnak, 
már csak a halála után, 1928-ban megjelent ismertetője az ún. Rákóczi-kardokról, amely a 
Hadi Múzeum igazgatója, Aggházy Kamil által szerkesztett Hadimúzeumi Lapokban jelent 
meg. Szendrei az 1896. évi millenniumi kiállítás hadtörténeti anyagának egyik gondozója 
volt, s az országos rendezvény előtt bejárta Európa nagy múzeumait, hogy az ott fellelhető 
magyar vonatkozású hadi relikviákat nyilvántartásba vegye. Cikkében felhívta a figyelmet a 
II. Rákóczi Györgynek tulajdonított, később Józef Bem tábornoknak ajándékozott díszkardra, 
ami a szabadságharc leverése után Oroszországba, a Carszkoje Szelo-i udvari 
fegyvergyűjteménybe került.364  

Úgy látszik azonban, hogy az 1920-as évek második felében egyelőre még nagyobb 
reménnyel kecsegtetett, hogy Rákosiért gazdasági előnyöket kínáljanak fel, amit először 
éppen a Szovjetunió bécsi követe vetett fel. A magyar emigráns kommunisták, levonva a 
következtetéseket abból, hogy a magyar üzleti szféra milyen szerepet játszott a Szovjetunió és 
Magyarország közti kapcsolatok kezdeti kiépítésében, úgy vélték, hogy ezt a feszítő erőt 
ismét kihasználhatják Rákosi érdekében. A Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) 
Titkárságának levelezése alapján ennek az elképzelésnek a lényege abban állt, hogy a nem kis 
gazdasági haszonnal kecsegtető szovjet megrendelések beígérésével a magyar kormányt 
közvetlenül, vagy az egyes üzletekben részvevő magyar partnerek (exportcégek, bankok) 
segítségével közvetetten rábírják, hogy engedje szabadon az 1927-ben már törvényesen elítélt 
kommunista politikai foglyokat. Egy jóval az események után, 1940-ben keletkezett szovjet 
dokumentum arra vonatkozó utalást tartalmaz, hogy magyar üzletemberekkel ilyen jellegű 
alkudozások már 1927-ben folytak,365 de Lengyelnek a Bethlenhez írt, már idézett levele is 
erre enged következtetni.366  

Ezek a tárgyalások azonban egyelőre ismeretlen okból, talán éppen a minisztertanács 
elzárkózó magatartása miatt félbeszakadtak, majd feltehetőleg 1930-ban indultak újra. A 
legnagyobb bizalommal kezelt megbeszélések főszereplői az illegalitásban működő KMP 
egyik vezető testülete, a Külföldi Bizottság, illetve az Angol–Magyar Bank képviselői voltak. 
Az előző fejezetekben láttuk, hogy az AMB hogyan próbálkozott azzal, hogy piaci 
részesedést szerezzen a Szovjetunióval folytatott külkereskedelemből. A két fél közötti 
megállapodás mibenlétéről az előbbinek egy 1930. június 9-i keltezésű feljegyzése tudósít. 
Eszerint a „tárgyaló elvtársak” elérték, hogy az áruszállítások és a csereakció között junktim 
álljon fenn, de az üzleti és a diplomáciai tárgyalások külön történjenek. Az Angol–Magyar 
Bank vezetősége (a dokumentum Kálmán Henrik igazgatót nevezi meg név szerint) a berlini 
szovjet kereskedelmi kirendeltséggel tárgyal majd a konkrét szállításokról, s amint a magyar 
export lehetősége tisztázódik, gondoskodni fog a Rákosi kicserélésére irányuló diplomáciai 
tárgyalások megkezdéséről. Kikötötték ugyanakkor, hogy: „végleges üzletkötés csak abban az 
esetben történhetne természetesen, ha már a csereakció biztosítva van”. Ez az irat beszámol 
arról is, hogy a Vörös Segély megtette a megfelelő lépéseket az illetékes felső szovjet 
szerveknél a magyarországi megrendelések beindítására, bár nem sokkal később a MOPR KB 

                                                 
364 SZENDREI János: A Rákóczy-kardok. Hadimúzeumi Lapok. (A História melléklete) I. köt. (1928. nov.) 2. füz. 
56–65.  
365 Alekszandr Alekszandrovnak, a Külügyi Népbiztosság Közép-Európai osztálya vezetőjének és Grigorij 
Barulinnak, a Külügyi Népbiztosság magyar referensének feljegyzése Vlagyimir Gyekanazov külügyi népbiztos-
helyettes számára. 1940. máj. 17. AVP RF, f. 077. op. 20. p. 109. gy. 4. l. 18–20.  
366 BETHLEN, 1972. 285–286.  
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elnöke, Jelena Sztaszova arról értesítette a magyar kommunistákat, hogy a szovjet állami 
vezetés nem kívánja gazdasági áldozatok árán lebonyolítani a cserét.367  

A Komintern ezután egy szűk körű bizottságot alakított a politikai foglyok 
kicserélésének koordinálására, amelynek első ülésén Kun Bélán kívül részt vett Otto 
Kuusinen, a Komintern Végrehajtó Bizottságának (VB) titkára és Szergej Guszev, a 
Komintern VB póttagja. A grémium elhatározta, hogy a KMP megbíz egy befolyásos 
ügyvédet a cserére irányuló tárgyalások vezetésére, a MOPR pedig további anyagi dotációban 
részesíti a KMP-t, részben a kijelölendő ügyvéd honoráriumának biztosítása céljából. 
Döntöttek arról is, hogy Rákosi Zoltán írjon magánlevelet az illetékes magyar politikusoknak 
azzal a javaslattal, hogy a Szovjetunióban lévő magyar hadifoglyok hazavitelét 
megkönnyítenék egyes Magyarországon bebörtönzött politikai foglyokért cserébe.368 Sajnos 
sem a bizottság további működéséről, sem a KMP és az AMB közti megállapodás 
teljesítéséről nem tudunk további részleteket. Ennek a megállapodásnak nem lehetett túl nagy 
realitása, hiszen ahogy említettük, a szovjet külügyi és külkereskedelmi vezetés minden olyan 
kezdeményezést elutasított, amely egy intenzívebb és számszerűleg kimutatható kereskedelmi 
forgalom kialakítását célozta Magyarországgal. 
 A magyar katonai ereklyék visszaadása és a szovjet külkereskedelmi szervek 
magyarországi megrendelései mellett nem szabad említetlenül hagynunk, hogy létezett egy 
harmadik elképzelés is Rákosi kicserélésére, amelynek lényegi elemeit sokkal nagyobb 
homály fedi, mint a másik kettőét, hiszen kizárólag Lengyel Zoltán egyes saját emlékezetére 
hagyatkozó, későbbi kijelentései alapján rekonstruálhatók. Az ügyvéd egy Lázár Andor 
igazságügyi miniszterrel folytatott későbbi eszmecseréje során előadta, hogy 1925-ben, 
amikor a védelmet elvállalta, „megbízás alapján” felkereste a miniszterelnököt, s felsorolta, 
hogy a magyar kormány milyen kedvezményekre számíthat, ha „szabad utat enged” 
Rákosinak a Szovjetunióba. Ezek között szerepelt egy meghökkentő ajánlat: „[…] a szovjet 
kormány Erdély visszaszerzésében hajlandó volna Magyarországot támogatásban részesíteni, 
oly módon, hogy ez az Oroszország által Románia ellen (az 1929. esztendőre) tervezett 
támadásba belekapcsolódhatik, s ennek lehetővé tétele céljából a szovjet kormány 
Magyarországot a Dunán (vízi úton át) fegyverrel és munícióval fogja ellátni”.369 Más 
alkalommal szovjet diplomaták előtt azt állította, hogy ő még 1925-ben felvetette, hogy a 
Szovjetunió rendeljen 50 millió pengő értékű lőszert Rákosi elengedéséért, jóllehet „Moszkva 
nem válaszolt ajánlatára”.370 Minden jel arra utal, hogy a katonai kooperáció gondolata ekkor 
csak Lengyel fejében fordult meg, igaz, talán nem alaptalanul apellálhatott erre, hiszen mint 
említettük, 1922-ben, Genovában és Berlinben a magyar diplomácia nem zárkózott el az erről 
folytatott puhatolózó megbeszélések elől, és még az 1924. évi tárgyalásokra készített magyar 
tervezet is megemlítette ennek lehetőségét.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
367 A KMP Külföldi Bizottságának levele Bergmann Józsefhez (?). 1930. jún. 9. PSZL, 878. fond, 8. csop., 150. 
ő. e., 1–2. fol.  
368 A Komintern magyar politikai foglyok kicserélésére létrehozott bizottsága ülésének német nyelvű 
jegyzőkönyve. 1930. aug. 4. előtt. Uo. 5. fol. 
369 Lázár Andor igazságügyi miniszter feljegyzése a Lengyel Zoltánnal folytatott beszélgetéséről. 1934. jún. 5. 
MOL, K 578, 102. d., 1925–1944 (741–1420. sz.), Bi 1101/1934. sz., 9–10. fol.  
370 Szemjon Mirnij, a budapesti szovjet követség első titkárának feljegyzése a Lengyellel folytatott 
beszélgetéséről. 1934. dec. 27. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 33. l. 8–10.  
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VII. A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK FELVÉTELÉNEK KÉRDÉSE  
1925–1934 KÖZÖTT 

 
 

VII/1. TÖRÖK ÉS NÉMET KÖZVETÍTÉSI KÍSÉRLETEK 
 
Az általunk fellelt magyar és orosz források egyaránt arról tanúskodnak, hogy az 1924. évi 
berlini egyezmények életbelépésének meghiúsulása után a Magyarország és a Szovjetunió 
közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdése nem került le véglegesen az európai 
politika napirendjéről. A nemzetközi konstelláció hullámzásait figyelembe véve a Kreml 
részéről mindenképpen egy megfontolatlan diplomáciai lépés lett volna, ha nyíltan feladja a 
kiegyensúlyozott, a közeledés lehetséges csatornáinak szabadon hagyására törekvő, s 
kivárásra berendezkedő politikai vonalvezetését. Meglátásunk szerint Bethlen István 
miniszterelnök 1926. július 27-i sajtóinterjúja is arra szolgáltat bizonyítékot, hogy – attól 
függetlenül, hogy milyen taktikai megfontolások vezérelték, – a kormányfőt ekkor még 
foglalkoztatta ez a gondolat, és a hosszútávú külpolitikai terveiben nem kívánta kizárni ennek 
lehetőségét.  
 Már az 1926. évi sajtóvitában is az egyik fő érvként hangzott el, hogy 
Magyarországnak közvetlen információt kell szereznie a Kelet- és Közép-Európa jövőbeni 
sorsát minden bizonnyal befolyásoló Szovjetunió külpolitikai törekvéseiről és belpolitikai 
mozgásairól.371 Az információszerzésre mind a magyar, mind a szovjet diplomácia nagy 
figyelmet fordított. A „megfigyelési pont” a magyar külügyi apparátus számára a Baltikum, 
majd Helsinki lett, ahol Jungerth képviselte Magyarországot. Ugyanúgy, ahogy a magyar 
diplomácia számára Tallinn, majd Helsinki, a szovjet diplomácia számára az osztrák főváros 
vált a másik állam „megfigyelési bázisává”, információszerzési csatornává. Egészen 1934-ig 
itt működött a Magyarországhoz legközelebb eső szovjet misszió. Innen látták el a Külügyi 
Népbiztosságot különféle tájékoztató anyagokkal (jelentések és sajtókivonatok) a 
magyarországi politikai eseményekről. Ehhez hozzájárult az is, hogy a szovjet távirati 
ügynökség, a ROSZTA (majd 1925-től TASZSZ) már a kezdetektől önálló irodát nyitott 
Bécsben, amelynek illetékességi köre egész Közép-Európára és a Balkán-félszigetre is 
kiterjedt, s amelynek működtetésében mindvégig jelentős szerepet vállaltak a helyi 
viszonyokat kiválóan ismerő, Magyarországról származó kommunista emigránsok.372  
 A diplomáciai kapcsolatok felvétele körüli bonyodalmak már rögtön a berlini 
egyezmények „elejtésének” évében, azaz 1925 nyarán ismét szóba kerültek. Az első erre utaló 
adat 1925 júliusából származik. Ekkor egy Tallinnba látogató dán cirkáló fedélzetén, majd az 
ottani olasz követ fogadásán rövidebb beszélgetést folytatott egymással Jungerth magyar és 
Notovics észországi szovjet ügyvivő. Mindkét fél a másiknak tulajdonította a 
kezdeményezést, és mindketten úgy vélték, hogy a beszélgetés csak látszólag volt informális 
jellegű, és valójában mindketten felletteseik utasítására jártak el. A szovjet diplomata verziója 
szerint Jungerth azt mondta, hogy az egyezmények ratifikációját egy alkalmasabb pillanatra 
kellett volna hagyni, míg Notovics rámutatott, hogy ők ezt a lehetőséget nem vették el a 
magyar kormánytól. A szovjet diplomata meglepő módon közölte, hogy az egyezményt 
egyáltalán nem annulálták, az érvényben van, csak kivették belőle a legnagyobb kedvezmény 
elvére vonatkozó cikkelyt, mire magyar partnere felvilágosította, hogy enélkül a húsbavágó 
cikkely nélkül még kisebb az esélye a parlamenti jóváhagyásnak. Notovics erre azt a 
kijózanító kijelentést tette, hogy a Szovjetunió gazdasági szempontból érdektelen az 
egyezmények megkötésében, míg a magyarok sok mindent exportálhatnának országába, a 
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haszon tehát mindenképpen az ő oldalukon lenne, így a ratifikáció is elsősorban az ő érdekük 
lett volna.373  

Jungerth verziója szerint Notovics sajnálatának adott kifejezést amiatt, hogy a magyar 
kormány „ejtette” az egyezményeket, mivel a két országnak annyi közös érdeke van, hogy 
előbb-utóbb találkozniuk kell egymással. Jungerth erre „személyes benyomásként” kifejtette, 
hogy az egyezmények meghiúsulásának oka nem Budapesten, hanem Moszkvában keresendő, 
hiszen a szovjet kormányt megfelelően informálták a magyar közvélemény és parlament 
hangulatáról, ezért hozzá kellett volna járulniuk a ratifikáció újbóli elhalasztásába. A 
legnagyobb kedvezmény elvének visszavonása ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy a 
szovjet kormány meg akarta hiúsítani az egyezményeket, holott ezt a nemzetközi viszonyok 
sem indokolták. „Míg az egyezmény megkötésekor kezükben volt az angol szerződés, és nagy 
reményeket fűztek a francia tárgyalásokhoz, addig az egyezmény elejtése alkalmával az angol 
szerződés meg volt semmisítve, s a francia tárgyalások be voltak fagyva” – érvelt a magyar 
diplomata. Szerinte Budapesten nem tudták a szovjet kormány eljárását megmagyarázni, ezért 
Moszkvának kellene felvilágosítással szolgálnia, hogy mi vezette az egyezmény 
meghiúsítására, hiszen a magyar kormány annak idején komoly szándékát nyilvánította az 
egyezmények fenntartására. Jungerth már csak a jelentéséhez fűzte hozzá, hogy ha „privát 
alapon” is, de Walko intenciójának megfelelően cselekszik, ha az egyezmények 
meghiúsításának okát Moszkvára hárítja, mivel ezzel a tárgyalások esetleges újrafelvételénél 
megkönnyíti Budapest helyzetét.374 
 Természetesen a szovjet diplomácia ezzel homlokegyenest ellenkező módon értékelte 
a két állam kapcsolataiban kialakult nem mindennapi helyzetet. Szerinte éppen a magyar 
kormány volt az, amelynek hibájából nem sikerült életbe léptetni az egyezményeket, ezért egy 
esetleges iniciatívának is a magyar fél részéről kell majd kiindulnia. Mindezt hivatalos és nem 
hivatalos csatornákon keresztül igyekeztek is félreérthetetlenül a magyar kormánnyal 
megértetni. A berlini egyezmények életbelépésének elmaradása képezte a beszédtémát 
Berlinben Kánya Kálmán magyar követ és Kresztyinszkij szovjet nagykövet között. A 
kettejük közötti egyeztetések egyedülálló jellegét az adta, hogy ők voltak felhatalmazva a 
berlini tárgyalások keresztülvitelével, így az események minden egyes apró részletét ismerték. 
Tudható, hogy 1926. november 1-én, a török nagykövet estélyén találkoztak egymással. 
Kánya szerint szovjet partnere nagy érdeklődést mutatott a magyar-szovjet diplomáciai 
kapcsolatok esetleges újrafelvétele iránt, amit az is alátámasztott, hogy Kresztyinszkij 
elmondása szerint figyelemmel kísérte a júliusban kibontakozó nagyszabású magyarországi 
sajtóvitát. Kresztyinszkij egyáltalán nem titkolta azon aggályát, hogy tekintettel a magyar 
közvélemény egy részében még mutatkozó ellenzésre, „még hónapokig, talán évekig fog 
tartani”, amíg a rendes diplomáciai viszony a két ország között ismét helyreáll. Kánya szovjet 
partnere fejtegetéseiből azt szűrte le, hogy a szovjet kormány a tárgyalások folytatására 
„nemcsak hajlandó, hanem azt egyenesen óhajtja”. Kánya ezt a nemzetközi viszonyok 
megváltozásával magyarázta, hiszen a „moszkvai urak izolálva érzik magukat”, Németország 
Locarno után „egészen nyugati vizeken evez, és Anglia Lengyelországgal szemben 
barátságosabb húrokat kezd pengetni”.375  
 Az orosz levéltári forrásokból ugyanakkor kiviláglik, hogy Kánya helyzetértékelése 
távol állt a valóságtól. Hindenburg elnök 1927. évi újévi fogadásán a két diplomata ismét egy 
rövid eszmecserét folytatott egymással. Kresztyinszkij jelentése alapján rekonstruálható, hogy 
ekkor mindössze annyit mondott, hogy Budapesten „nincs végleges döntés a magyar-szovjet 
kapcsolatok ügyében”. Január 4-én ugyanakkor egyes német sajtóorgánumok olyan értesülést 
                                                 
373 Notovics jelentése Litvinovnak. 1925. júl. 2-3. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 67. gy. 938. l. 106.  
374 Jungerth jelentése Walkónak. 1925. júl. 8. MOL, K 63, 222. cs., 1929-24/7. t., 75/1925. al. sz., 2193/1925. 
pol. sz.  
375 Kánya jelentése Walkónak. 1926. nov. 1. MOL, K 63, 222. cs., 1929-24/7. t., 3873/1926. pol. sz.  
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jelentettek meg, hogy a szovjet diplomácia tárgyalásokat folytat Kányával, s alá is írtak két 
egyezményt, amelyek Bethlen asztalán hevernek, mivel a „parlament megakadályozta a 
ratifikációjukat”. Kresztyinszkijnek feltűnt, hogy itt az 1924. évi helyzet visszaidézéséről van 
szó, anélkül azonban, hogy megemlítették volna az események időpontját. A szovjet 
diplomata első ijedtségében azt sem zárta ki, hogy Bethlen most akarja ratifikáltatni a két 
évvel korábbi okmányokat. Azt javasolta Litvinovnak, értesítsék Kányát, hogy ezek az 
egyezmények már érvényüket vesztették, és a Szovjetunió a jelenlegi helyzetben már nem 
írna alá ilyen egyezményeket, ezért hasztalan a ratifikációjuk. A szovjet diplomata emellett 
úgy vélte, voltaképpen nem is ártana, ha a magyar kormány becikkelyeztetné őket, majd a 
szovjetek közölnék, hogy ők ezeket az egyezményeket már nem fogják ratifikálni, de szívesen 
jegyzéket cserélnek a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. „Bethlen ebben az esetben már 
nem tudna meghátrálni, és könnyebben beleegyezne egy egyszerű és feltétlen 
jegyzékcserébe”.376  

Kresztyinszkij szándéka ezzel nyilvánvaló volt. Egy ilyen sakkhúzással eliminálni 
lehetett volna a szovjet diplomácia számára kényelmetlen, sőt, sértő rendelkezéseket 
tartalmazó egyezményeket, és a magyar–szovjet diplomáciai viszony a szovjet presztízs 
sérelme nélkül valósulhatott volna meg. Litvinov ugyanakkor nem értett egyet berlini 
képviselőjével, sőt, arra hivatkozva, hogy Kánya időközben cáfolta a német sajtó 
híreszteléseit, kifejezetten kérte tőle, hogy ha a beszélgetés kettejük között erre a témára 
terelődne, egyáltalán ne tegyen célzásokat az 1924. évi egyezmények érvényességére vagy 
érvénytelenségére.377 Litvinov álláspontja tehát világossá vált: nem kezdeményezni, de 
kezdeményezni hagyni, s magyar iniciatíva esetén az adott helyzet függvényében megvitatni a 
továbbiakat és úgy döntést hozni.  
 A helyzet azonban két év leforgása alatt gyökeresen megváltozott, s kezdeményezővé 
éppen Litvinov lépett elő. 1928. december 31-én egy előterjesztést intézett Joszif Sztálinhoz, 
az OK(b)P KB főtitkárához, melyben javasolta, hogy a Kreml, ha kell, akkor akár nagyobb 
engedmények árán is rendezze a politikai kapcsolatait Magyarországgal. Arra hivatkozott, 
hogy a két állam közti kapcsolatok normalizálásának fő akadálya az, hogy egyes magyar 
körök a kommunista propagandától tartva elutasítják a szovjet misszió megtelepedését 
Budapesten. Feltételezése szerint az „állandó politikai kontaktus felvétele Magyarországgal 
lehetséges lenne anélkül is, hogy kölcsönösen külképviseleteket állítsunk fel, elég lenne a 
magyar kormány mellé akkreditálnunk bécsi követünket, s elég lenne, ha valamely közeli 
országban állomásozó magyar követet akkreditálnák kormányunk mellé”. Litvinov javasolta, 
hogy nevezzék ki Budapestre a bécsi szovjet követet kettős megbízatással. Ennek 
célszerűségét azzal indokolta, hogy az osztrák és a magyar főváros közötti rövid távolság 
miatt a bécsi követ könnyen Budapestre utazhatna. Hozzáfűzte még: „a Külügyi Népbiztosság 
nem kételkedik abban, hogy a közeljövőben, a kapcsolatok felvétele után el lehetne érni, hogy 
egy konzulátust és egy kereskedelmi kirendeltséget állítsunk fel Budapesten”. A diplomáciai 
viszony lehetséges mértéke korántsem követeli meg, hogy a szovjet követ állandóan 
Budapesten állomásozzon.378  

Az OK(b)P KB Politikai Irodája ezt követően rohamtempóban, már 1929. január 10-
én egyhangúlag elfogadta a Külügyi Népbiztosság előterjesztését.379 Sem a magyar, sem a 
szovjet forrásokban nincs azonban nyoma annak, hogy a szovjet külügyi irányítás ezek után 
bármilyen erre irányuló hivatalos vagy akár nem hivatalos javaslatot tett volna a magyar 
kormánynak, vagy egyáltalán egyeztetések folytak volna a bécsi szovjet követ magyarországi 
akkreditálásáról. 
                                                 
376 Kresztyinszkij jelentése Litvinovnak. 1927. jan. 4. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 15–16.  
377 Litvinov távirata Kresztyinszkijnek. 1927. jan. 8. Uo. l. 17.  
378 Litvinov előterjesztése Sztálinnak. 1928. dec. 31. AVP RF, f. 04. op. 11. p. 68. gy. 946. l. 20. 
379 Az OK(b)P KB Politikai Irodája ülésének jegyzőkönyve. 1929. jan. 10. RGASZPI, f. 17. op. 3. gy. 721.  
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A szovjet külügyi vezetés indítványának kiváltó oka nyilván Moszkva 1927 óta egyre 
súlyosbodó nemzetközi helyzete volt. Mindenek előtt meg kell említeni az ekkor kiéleződő 
szovjet–angol viszonyt, ami ismert és alaposan feldolgozott a történeti irodalomban. A 
konfliktus gyökerei valójában még az 1926. évi angliai bányásztrájkokig nyúltak vissza, 
amelyeket Moszkvából is megpróbáltak anyagilag támogatni. Ráadásul mind a Politikai Iroda, 
mind a Komintern Végrehajtó Bizottsága olyan határozatot is hozott, melynek értelmében az 
angol kommunista pártnak a sztrájkot politikai vonalra kellett volna terelnie. A Moszkva 
lépései által gerjesztett konfliktus végül a londoni szovjet kereskedelmi kirendeltség ellen 
foganatosított rendőri akciókban csúcsosodtak ki, ugyanis az angol rendőrség 1927. május 12-
én, megsértve az exterritoriális jogot, megszállta a képviseletet, és négy napig ellenőrzése 
alatt tartotta. Május 23-án végül is Anglia kereskedelmi kirendeltség illegális propagandájára 
hivatkozva megszakította a diplomáciai kapcsolatait a Szovjetunióval. A két állam közötti 
konfliktus rendezésére csak 1929-ben került sor.380  

Ugyancsak egy jelentős incidens következtében rendkívüli mértékben megromlott az 
addig sem problémamentes szovjet–lengyel viszony is. 1927. június 7-én ugyanis egy orosz 
fehér emigráns meggyilkolta Pjotr Vojkov varsói szovjet követet. Noha a merénylőt 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, és a lengyel kormány jegyzékben kért bocsánatot a 
történtekért, a szovjet–lengyel viszonyt még bizalmatlanabbá vált.381 Csak tovább 
súlyosbította a helyzetet, hogy Anglia részben Lengyelország bevonásával tett kísérletet egy 
szovjetellenes blokk létrehozására. Sztálin egyébként a varsói szovjet követ meggyilkolásában 
is angol konzervatív körök felelősségét hangsúlyozta, s a gyilkosságot horderejében a 
szarajevói merénylethez hasonlította. Azt hangoztatta, hogy Anglia célja ezzel a gyilkossággal 
is a Szovjetunió elleni intervenció előkészítése.382 Litvinov egyébként az 1928. december 31-i 
előterjesztésében hivatkozott az ekkoriban megfigyelhető magyar–lengyel közeledésre és a 
magyar-román kapcsolatok javítására tett lengyel közvetítésre is, melynek megakadályozása a 
polgárháború időszaka óta a szovjet diplomácia egyik kulcskérdésének bizonyult, hiszen egy 
lehetséges magyar–lengyel–román hármas kisállami szövetség kialakulása minduntalan az 
intervenció rémképét idézte fel számára. 

Valószínűleg az angol–szovjet viszony elhidegülésével magyarázható, hogy 1927 
márciusában a magyar miniszterelnök, aki korábbi nyilatkozataiban mindig is a bolsevik 
propaganda veszély felerősödésével szemben érvelt, s a diplomáciai elismeréssel várható 
politikai, gazdasági előnyöket a belpolitikai aggályok elé helyezte, egy alkalommal feltűnően 
kihangsúlyozta a Komintern szerepét. A Képviselőház pénzügyi bizottságának 1927. március 
3-i ülésén megvitatták a külügyi tárca költségvetését is. A vitához a miniszterelnök is 
hozzászólt, s elismerte, hogy a magyar és az orosz nép között a világháború előtt fennálló 
ellentétek megszűntek, legalább is abban a formában, ahogy akkor léteztek, a magyar–szovjet 
diplomáciai viszony rendezése mégis lehetetlen. Ennek egyetlen okául a Komintern 
propaganda tevékenységét nevezte meg, s ismételten megerősítve, hogy a két ország között 
nincsenek politikai és gazdasági alapú ellentétek, leszögezte, hogy csak akkor jöhet létre a két 
állam között „megértőbb” viszony, ha megszűnik a Magyarország forradalmasítására irányuló 
törekvés.383 Ezzel nem igazán csengett össze az, amit Bethlen a Mussolinivel folytatott 1927. 
áprilisi római tárgyalásain hangoztatott. Ezeken a megbeszéléseken is előkerült a „szovjet 
kártya”, s mindketten olyan tényezőnek tekintették a Szovjetuniót, amelynek közép-európai 
megjelenése a pánszláv tendenciák felerősödéséhez vezettne a térségben. Csehszlovákia és a 
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383 Két miniszteri beszéd külpolitikai helyzetünkről. Magyar Külpolitika, 1927. márc. 16. 2–3.  



 106

balkáni szláv népek orosz vezetéssel megvalósuló együttműködése pedig sértené mind a 
magyar, mind az olasz érdekeket.384 

A Magyarország és a Szovjetunió közötti viszony rendezését ugyanakkor elviekben 
elősegíthette, hogy ez más, az európai politikában jelentős szerepet játszó államok külpolitikai 
törekvéseibe is beleillett. Ezek közül mindenek előtt Törökországot kell megemlíteni, amely 
az 1920-as évek végén több alkalommal is megpróbált közvetíteni Budapest és Moszkva 
között, és aktív szerepet vállalt a két ország politikai irányvonalának összehangolásában. 
Törökország a versailles-i békerendszer létrehozásától egészen az 1930-as évek közepéig 
tartó, majdnem másfél évtizedet felölelő időszakban a Szovjetunió szövetségesének számított. 
A két állam képviselői még 1921. március 16-án Moszkvában egy „barátsági és testvériségi” 
egyezményt írtak alá. A nemzetközi porondon később is manifesztált együttműködésük 
alapját közös geopolitikai érdekeik képezték. Mind Ankara, mind Moszkva annak 
elkerülésére törekedett, hogy a tengerszorosok mentén túlzottan megerősödjön egyik vagy 
másik nagyhatalom hegemóniája, illetve a kollektív nemzetközi protektorátus ne sértse 
túlzottan Törökország szuverenitását. Ugyancsak egybeestek az érdekeik a közös kaukázusi 
határaikon, ahol a belső stabilitásuk megőrzése végett mindketten a nemzeti mozgalmak 
(örmény, azerbajdzsán) elfojtására törekedtek.385   

Az 1920-as évek második felében a magyar külpolitikai vezetés is igyekezett jó 
kapcsolatokat kialakítani a török diplomáciával. Törökország, akárcsak Magyarország, az első 
világháború vesztes államai közé tartozott, de a Musztafa Kemal vezette török nemzeti 
mozgalomnak a saját fegyveres erejére támaszkodva sikerült kiharcolnia a sévres-i 
békeszerződés kedvezőtlen feltételeinek módosítását. Úgy tűnt, hogy ennek folytán a 
nemzetközi tekintélyét egyre erősítő Törökország lesz az a regionális középhatalom, 
amelynek politikája döntő mértékben befolyást gyakorolhat az európai nagyhatalmak 
versengésére a Balkán-félsziget feletti diszpozíció megszerzésére. A török kormány 
érdekeivel ellentétben állt az is, hogy egy olyan szövetségi rendszer jöjjön létre a Balkánon – 
bármely nagyhatalom égisze alatt is, – amelyben Ankara nem játszik aktív szerepet. 
Tekintettel Törökország korábbi konfliktusára az Antanton belül domináns szerepet játszó 
Angliával és Franciaországgal, a török kormány nem zárkózott el attól, hogy inkább 
Olaszország, mint a Közép-Kelet-Európát bekerítő Franciaország felé közeledjen, ha 
biztosítékokat kap az olasz kormánytól, hogy Rómának nincsenek expanzív szándékai a 
Földközi-tenger keleti medencéjében. A Dísz tér szemszögéből kifejezetten előnyösnek 
minősült egy esetleges olasz–török együttműködés, hiszen erre támaszkodva a magyar 
külpolitika ellensúlyozhatta a kisantant két balkáni tagállama, Jugoszlávia és Románia által 
követett politikát. A török diplomácia a Magyarországgal ápolt pozitív töltetű viszonyt 
igyekezett kihasználni arra, hogy a magyar vezetést a Szovjetunió elismerésére késztesse. Ez 
1927–1928-ban mind Törökország, mind a Szovjetunió érdekeinek megfelelt. Ekkor a szovjet 
állam ismételt izolálódására utaló tendenciák, és a lengyel–magyar közeledésre vonatkozó 
hírek miatt felértékelődött Magyarország szerepe a szovjet külpolitikában. Ugyanígy, a török 
diplomácia számára is úgy tűnhetett, hogy növekszik a mozgástere, ha két olyan országot 
kapcsol össze, amelyek támogatják politikáját a balkáni status quo kérdésében.  

Igaz, az 1927. április 5-i magyar–olasz barátsági egyezmény megkötésére éppen abban 
az időben került sor, amikor az olasz külpolitika lépései aggodalmat váltottak ki Ankarában, 
hiszen Olaszország közeledése Magyarország mellett Albániához és Romániához is a balkáni 
egyensúly felbomlásával fenyegetett.386 A török külpolitika első dokumentálható közvetítő 
kísérlete Magyarország és a Szovjetunió között is éppen azzal állt összefüggésben, hogy 
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Olaszország 1927 márciusának elején ratifikálta az 1920. október 28-i „párizsi 
jegyzőkönyvet”. Tevfik Rüştü bej külügyminiszter a Tahy László isztambuli (majd ankarai) 
magyar követtel folytatott beszélgetései során éppen erre a ratifikációra hivatkozott, s 
kifejtette, hogy annak következményei Törökországot a török–szovjet szövetségre való 
tekintettel erősen érintik. Az 1927. március 19-én, tehát még az április 5-i magyar–olasz 
barátsági egyezmény megszületése előtt keletkezett jelentésében a követ összefoglalta a török 
külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseit a török–szovjet együttműködésről. Rüştü bej 
utalt az angol–szovjet feszültségre is, és ebből fakadóan Anglia abbéli törekvésére, hogy az 
olaszokkal együtt egy lengyel–román–bolgár „védőfalat” húzzon a Szovjetunió elé, ami 
fenyegető a török-szovjet szövetségre nézve. A török külügyminiszter egy török- vagy 
szovjetellenes balkáni blokkban való részvételtől óvta Magyarországot, és aggodalmának 
adott hangot a magyar–olasz közeledés miatt, mivel Olaszország balkáni terjeszkedése sértette 
Ankara érdekeit. Rüştü javasolta, hogy Magyarország vállaljon semlegességet Olaszországgal 
szemben, illetve „haladéktalanul és titkosan” vállaljon kötelezettséget a Szovjetunió 
elismerésére.  

A török külügyminiszter a kommunista agitációval kapcsolatos magyar beidegződések 
oldása érdekében megnyugtatólag közölte, hogy Csicserin biztosította afelől, hogy 
„Oroszország oly államokban, melyekkel szemben Törökország közvetítő, minden aktív 
bolseviki propagandától tartózkodni fog”. Végül a fejtegetéseit így fejezte be: „Magyarország 
nemzetközi súlya a diplomáciai viszonynak a szovjetekkel való felvétele után rendkívüli 
módon növekednék, mint Törökország példája is bizonyítja, mert úgy a nagyhatalmak, mint a 
minket környező kisebb államok a magyar–szovjet viszony elmélyedésétől tartva, mindenben 
kedvünket keresnék”. A magyar követ azt a következtetést vonta le a szerinte a háttérből 
Jakov Szuric ankarai szovjet követ által inspirált török közvetítési kísérletből, hogy 
Magyarországnak nem szabadna véglegesen lekötnie magát egy angol–olasz hatalmi tömb 
támaszával összekovácsolódó kisállami szövetség mellett, mert az a Szovjetunió 
ellenségeskedését, s ennek nyomán a propaganda felerősödését, esetleg egy szovjet-román 
megegyezést eredményezne, ráadásul Törökország is teljesen hátat fordítana 
Magyarországnak.387   

Walko Lajos külügyminiszter válaszában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nem volna 
üdvös” a magyar külpolitika függetlenségét „feláldozni egy olyan alakulat kedvéért, melynek 
központját az orosz–török szövetség képezi”. Kifejtette továbbá, hogy Magyarország 
helyzetében lehetetlen, hogy egy olyan hatalmi csoporthoz csatlakozzon, amelynek érdekei 
túlságosan messze vannak az övéitől.388 Tahy, aki egyébként maga is jelentős politikai súlyt 
tulajdonított a török–szovjet összefogásnak, az 1927. december 20-i jelentésében arról 
tájékoztatta Dísz téri feletteseit, hogy a török diplomácia célja egy esetleg Németországra 
támaszkodó török–szovjet–magyar keleti hatalmi csoportosulás létesítése lehet, amely a 
„nyugati hatalmak imperializmusával szemben” a legyőzött államok koalícióját testesítené 
meg. A török külügyminiszter ennek megfelelően javasolta, hogy Magyarország kössön 
országával a magyar–olasz barátsági egyezményhez hasonló megállapodást, mert ily módon 
Budapest – Ankarán keresztül – legalább közvetve a szovjetekkel is politikai viszonyba 
kerülne, a súlya Bukaresben is emelkedne, ahogy az olaszokkal megkötött szerződés után 
Belgrádban történt.389  
 A lengyel–magyar közeledés és Walko Lajos külügyminiszter tervezett varsói útja 
valóságos pánikot keltett a szovjet diplomáciai körökben. Emiatt 1928 decemberében Szuric 
ankarai már személyesen kereste fel Tahyt, és egy hosszú beszélgetés keretén belül közölte 
vele az aggályait. Figyelmeztette magyar kollégáját, hogy egy magyar–lengyel–román 
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háromoldalú szövetség megalakulása esetén a Szovjetunió nyílt ellenségei közé fogja sorolni 
Magyarországot. Szuric burkoltan megfenyegette a magyar diplomáciát, hogy egy ilyen 
kombináció létrejötte esetén Moszkva meg fogja akadályozni, vagy el fogja halasztatni a 
magyar–török semlegességi szerződés aláírását addig az időpontig, amíg a szovjet fél nem 
lesz teljesen tájékozott Walko varsói útjának célja és eredményei felől. Tahy érveit, hogy a 
magyar külügyminiszter látogatásának nincs szovjetellenes éle, hanem az tisztán egy 
udvariassági aktus, illetve Lengyelország leválasztását célozza a kisantantról, és a magyar–
román ellentétek továbbra is változatlanok, a szovjet követ nem akceptálta. Tahy ezért kérte a 
külügyminisztert, hogy tegyen egy nyilatkozatot varsói útjával kapcsolatban, ami 
megnyugtathatná a szovjeteket, különben számolni kell a magyar–szovjet, s ezzel együtt a 
magyar–török viszony romlásával.390 

A Tahy felvetéseire reagáló Khuen-Héderváry Sándor meglehetősen kategorikusan 
fogalmazott, mivel leszögezte, hogy a magyar külpolitika a Szovjetunió kívánságaira 
egyáltalán nem lehet tekintettel. Sőt, a Külügyminisztérium még a meglévő kontaktus 
leépítésére utasította külföldön szolgáló diplomatáit: „azon külföldi állomáshelyeken, hol 
magyar követek szovjet követekkel együtt vannak akkreditálva, az utóbbiakkal való 
érintkezés az elkerülhetetlen minimumra csökkentessék, mely elvi felfogáshoz minden 
tekintetbe jövő állomáshelyen szigorúan ragaszkodni kell”. Tahyt külön megkérték arra, hogy 
tartózkodjon a szovjet követtel folytatott beszélgetésektől.391 Nemsokára azonban már a 
budapesti török követ interveniált ebben az ügyben, és sürgette, hogy Walko adjon 
nyilatkozatot arról, hogy a lengyel fővárosban semmiféle kötelezettséget nem vállalt a 
Szovjetunióval szemben, és nem is áll szándékában ilyen kötelezettséget vállalni. A magyar 
külügyminiszter december 24-én elmondta a török követnek, hogy Varsóban nem vállalt 
semmilyen kötelezettséget a Szovjetunióval szemben, ilyen irányú tárgyalások nincsenek 
folyamatban, és a török diplomata belátására bízza, hogy ezt továbbadja-e a szovjeteknek. 
Hozzátette, hogy el akarja kerülni annak látszatát, hogy török közvetítéssel közvetett 
érintkezés áll fenn Budapest és Moszkva között.  

Ez akár meglepő is lehetett a török követ számára, hiszen két nappal korábban, a 
Bethlennél tett látogatása alkalmával éppen a magyar miniszterelnök vetette fel, hogy „a török 
kormány nagyon jó szolgálatokat tehet, ha az orosz szovjet kormánnyal valamely ügyben 
érintkezést kellene keresnünk”. Ennek előzménye az ankarai magyar követség december 22-i 
távirata volt, amelyben arról értesítették a Külügyminisztériumot, hogy a török 
külügyminiszter közlése szerint Moszkva kész felvenni a diplomáciai viszonyt Budapesttel. A 
magyar külügyi vezetés azonban ismét elutasítóan reagált. A december 22-i ankarai követségi 
táviratban az is benne foglaltatott, hogy az újabb török intervenció ezúttal már az olasz 
diplomácia egyetértésével történt. Ennek megfelelően Wodianer Andor római ügyvivőt is 
utasították, hogy közölje a Palazzo Chigivel: „a magyar kormány semmilyen körülmények 
között sem hajlandó Szovjet–Oroszországgal a török kormány által szuggerált érintkezést 
felvenni”.392 Ez az újabb magyar „kikosarazás” mégsem érintette érzékenyen a Magyarország 
és Törökország közötti bilaterális kapcsolatokat. A kulisszák mögött folytatott egyezkedések 
után a két állam 1929. január 5-én semlegességi és békéltető eljárási szerződést írt alá, 
amelyben a szerződő felek kötelezték magukat arra, hogy nem lépnek olyan politikai vagy 
gazdasági szövetségbe, amely a másik fél ellen irányul, és semlegességet vállalnak, ha 
valamelyiküket nem provokált támadás érné.393  

A török–magyar egyeztetések, és a magyar visszautasítások tükrében érthető is, hogy 
Litvinov 1928. december 31-i előterjesztése kudarcra lett ítélve. Valószínűleg a szovjet 
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diplomácia megismerve a kérlelhetetlen magyar álláspontot, meg sem kísérelte hivatalos 
csatornákon keresztül felvetni bécsi követének magyarországi akkreditációját. Ehhez az is 
hozzájárult, hogy 1929 elejére csökkent az a nemzetközi feszültség, amelyet az angol 
kormány szovjetellenes politikája érlelt már 1927 eleje óta. 1929. február 9-én Moszkvában 
Lengyelország, Románia, Lettország és Észtország aláírták az ún. „Litvinov-jegyzőkönyvet” a 
Briand-Kellog paktum azonnali hatálybaléptetéséről. Az egyezményhez később Litvánia, 
Törökország és Irán is csatlakozott. Ezt követően a szovjet politika már nem állíthatta be a 
szomszédos országokat – így Lengyelországot és Romániát, – olyan hídfőállásként, ahonnan 
az Anglia által vezérelt koalíció intervenciós hadjáratot indíthat. Az „enyhülés” részeként 
1929-ben normalizálták az angol–szovjet viszonyt is.394  

Az 1930-as évek első harmadában a török diplomácia közvetítői szerepkörét 
Magyarország és a Szovjetunió között a német diplomácia vette át. Ismeretes, hogy az 1922. 
évi rapallói egyezmény mind Németország, mind a Szovjetunió számára gyümölcsöző 
együttműködést eredményezett külpolitikai, gazdasági és katonai téren egyaránt. Egészen a 
német nemzetiszocialisták 1933. évi hatalomra kerüléséig – kisebb hullámvölgyektől 
eltekintve – ez az egyezmény alkotta a Szovjetunió európai politikájának alappillérét.395 A 
magyar diplomáciai apparátus ugyancsak fajsúlyos tényezőként tekintett a Weimari 
Köztársasággal történő együttműködésre, hiszen hosszú távon a versailles-i békerendszer által 
teremtett európai status quo megváltoztatását a szintén vesztes német állam gazdasági 
megizmosodásától, politikai befolyásának erőteljes növekedésétől, s általában véve a német 
hatalmi pozíciók visszanyerésétől remélte.396 Nem tudjuk pontosan, hogy az 1930-as évek 
legelején mi késztette a német diplomáciát arra, hogy a Szovjetunió elismerésére ösztökélje 
Budapestet. Valószínű, hogy a motivációja elvi alapon ugyanaz lehetett, mint Törökország 
esetében, vagyis abban bízott, hogy a számára előnyös magyar és a szovjet politikai kurzus 
összehangolásával növelheti befolyását az európai politika színpadán. Ez az elvi jelentőségű 
meglátás az idők folyamán konkrét elemekkel is kibővülhetett, így lehetett akár a szovjet 
külpolitikában mutatkozó lavírozási kísérletek (például a feszültség enyhítése 
Franciaországgal 1932-ben) visszafogása is.  
 A közvetítésre utaló első adatok 1930 márciusából származnak. Ekkor Kurt Freiherr 
Hammerstein tábornok, vezérkari főnök a Sztójay Döme berlini magyar katonai attaséval 
folytatott megbeszélésén felajánlotta a német vezérkar ebbéli szolgálatait.397 Sztójay egy 
későbbi, 1931. évi jelentéséből kiderül, hogy szintén német kezdeményezésre szóba került az 
is, hogy egy magyar katonai megbízottat a Szovjetunióba küldjenek, aki a moszkvai német 
katonai attasé mellett tevékenykedett volna.398 1931 elején Kánya arról értesítette Károlyi 
Gyula miniszterelnököt, egyben külügyminisztert, hogy Gerhard Köpke, a német 
külügyminisztérium politikai osztályának vezetője szovjet vezető diplomaták ajánlatát 
tolmácsolta neki. Ennek lényege abban állt, hogy a magyar külügy küldjön ki egy 
kormánymegbízottat a Szovjetunióba az ott rekedt magyar hadifoglyok érdekeinek 
képviseletére, s cserébe a szovjet vezetés is egy delegátust nevezne ki Magyarországra, aki a 
gazdasági kapcsolatok kibővítésén munkálkodna. A miniszterelnök azonban arra hivatkozva, 
hogy a hivatalos kapcsolatok kiépítése a Szovjetunióval nem aktuális, kategorikusan 
visszautasította ezt a javaslatot.399   
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A kérdés hosszú szünet után, 1932 decemberében került ismét terítékre, amikor 
Hammerstein Kánya és Sztójay előtt egyenesen kijelentette, hogy Magyarország és 
Németország közötti politikai kapcsolatokat szorosabbra lehetne fűzni, ha a magyar 
kormánynak sikerülne felvennie a kontaktust a szovjetekkel. Ennek segítségével 
lefektethetnék egy német–olasz–magyar–szovjet négyoldalú együttműködés alapjait. Talán 
kissé meglepő, hogy Hammerstein 1933 februárjában, még Hitler hatalomra jutása után is 
sürgette Sztójaynál a kérdés eldöntését.400 Nyilván ezzel állt összefüggésben, hogy nem 
sokkal később, 1933 áprilisában Hans von Schoen budapesti német követ ugyanebben az 
ügyben interveniált Khuen-Héderváry Sándornál, a külügyminiszter állandó helyettesénél. A 
magyar diplomata kijelentette, hogy a kapcsolatok felvételét kizártnak tartja, és felhívta német 
partnere figyelmét arra, hogy évekkel azelőtt a kormányzó és a kormánypárt többsége is 
határozottan állást foglalt ellene.401 

 
VII/2. A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK FELVÉTELÉNEK 

GAZDASÁGPOLITIKAI ELŐZMÉNYEI 
 
Az 1929–1933. évi gazdasági világválság idején egyre erőteljesebben éreztették a hatásukat 
azok a spontán piaci folyamatok, amelyek megkövetelték a magyar gazdaság mozgásterének 
bővítését, s így az összeköttetés megteremtését a Szovjetunióval, legalább gazdasági téren. A 
gazdasági világválság idején a nyugati tőkés államokban több politikus és közgazdász is a 
„szovjet dömpingben” látta a válság elmélyülésének egyik okát, s a gabona, fa, szén 
világpiaci árának zuhanásáért az olcsó szovjet exportot tette felelőssé, azt hangoztatva, hogy a 
Szovjetunió ezzel akarja aláásni a tőkés gazdasági rendszert. A szovjet exportcikkek 
beözönlésének megakadályozására számos országban ellenintézkedéseket léptettek életbe, 
korlátozták a behozatalt, s magas vámokat vetettek ki a szovjet árukra.402 Magyarországon a 
tiltakozó akcióknak nemcsak egyes kormánypárti politikusok lettek a hívei, hanem maga a 
kormányzó, Horthy Miklós is, aki 1932 októberében egy emlékiratot állított össze, amelyben 
világméretű összefogásra hívta fel 23 ország államfőjét az emberiség létét fenyegető bolsevik 
állam ellen.403   

A mértékadó politikai körökben és a független gazdasági szervezetekben mégsem 
találtak visszhangra azok az inkább politikai indíttatású követelések, amelyek a szankciókhoz 
való csatlakozást erőltették. Éppen ellenkezőleg, a fennmaradt levéltári források és a magyar 
sajtó tudósításai arra engednek következtetni, hogy a gazdasági kormányzat az egyre inkább 
elhúzódó válságból való kilábalás egyik eszközét a magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok 
regenerálásában látta. Ennek szükségességét hangoztatta például Teleszky János 
pénzügyminiszter, Kóródi Sándor, a Külkereskedelmi Intézet vezérigazgatója, a GYOSZ, az 
Országos Ipartestület, valamint számos vállalat és pénzintézet vezetése. A leggyakrabban 
elhangzó érvük az volt, hogy az áruforgalom előmozdítása és intenzívebbé tétele némileg 
enyhíthetne a magyar ipar, s elsősorban a gép- és villamosipar kihelyezési gondjain, s 
nagymértékben javítaná a hazai termelőegységek nyersanyagellátását, s közvetve még a 
magyarországi foglalkoztatási problémákat is orvosolhatná.404   

A magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok élénkítésének programját Kóródi 
fogalmazta meg először nyilvánosan a Pesti Tőzsde című hetilap 1931. augusztus 12-i 
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számában. A gazdasági szakember kifejtette, hogy a világban uralkodó ökonómiai 
viszonyokat figyelembe véve, a Szovjetunió az egyetlen olyan piaci terület, amely lehetőséget 
biztosítana a magyar ipari és mezőgazdasági termékek felvételére. A konzekvenciák a 
következőképpen hangzottak: „Bármennyire népszerűtlen is az Oroszországgal való 
kapcsolatnak a propagálása, Magyarország nem zárkózhat el akkor, amikor azt látjuk, hogy 
amerikai és hatalmas nyugati államok versengenek az orosz kiviteli lehetőségekért. Ha 
Magyarország nem alkalmazkodik azokhoz az üzletkötési módokhoz, amelyeket ezek a 
hatalmas külföldi államok már elfogadtak, annak következményei termelésünk 
foglalkoztatásának hiányában fognak jelentkezni, mert […] volna mit exportálnunk 
Oroszországba, amely nagy piaca lehetne számos magyar ipari és mezőgazdasági cikknek”.405 
A Külkereskedelmi Intézet annyira sürgetőnek ítélte meg a helyzetet, hogy 1931 
szeptemberében egy beadványt intézett Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszterhez, melyben 
a kiviteli nehézségekre és a szovjet fél érdeklődésére hivatkozva, a tárca támogatását kérte 
ahhoz, hogy a magyar export áttörést érhessen el a szovjet piacon. Nyilván ennek a 
beadványnak a hatására született meg 1931. október 16-án az a minisztertanácsi határozat, 
amely felhatalmazta Kóródit, hogy egy delegáció élén utazzon Berlinbe, és tárgyaljon az 
ottani szovjet kereskedelmi szervekkel. 

A tárgyalások 1932 januárjában kezdődtek. A szovjet fél két alapvető feltételt, egy 
politikai jellegűt és egy üzletpolitikai indíttatásút támasztott a nagyarányú magyarországi 
megrendelések elé. Az egyik az volt, hogy a külkereskedelemre bevezetett állami 
monopóliumra való tekintettel, a vele kereskedelmi szerződéses viszonyban lévő európai 
államokhoz hasonlóan, a Szovjetunió egy kereskedelmi kirendeltséget állíthasson fel a 
magyar fővárosban, amely központi állami szervként közvetlenül tárgyalhatna a magyar 
érdekeltségekkel. Egy ilyen engedmény magyar részről egyenértékű lett volna a szovjet állam 
de facto elismerésével. A másik feltétel is megfelelt a szovjet kereskedelempolitikában addig 
követett gyakorlatnak: a szovjet területre exportálni óhajtó magyar cégeknek hitelt kellett 
volna nyújtaniuk az áru ellenértékének kiegyenlítéséhez.406 A szovjet üzletpolitikai 
célkitűzésekkel szemben ezért Kóródi azt javasolta, hogy inkább kössenek kompenzációs 
üzleteket. Ennek lényege abban állt, hogy évkezdetkor, a költségvetés véglegesítése idején, 
előre meghatározták volna azoknak az áruknak a típusát és mennyiségét, amelyeket az egyik 
vagy másik fél exportálni, illetve importálni kívánt. Az exportált magyar áru ellenértékéért 
vagy annak egy részéért a magyar fél köteles lett volna szovjet árut vásárolni. A magyar 
tárgyalófél a behozatali listán elsősorban nyersanyagokat tüntetett fel, úgymint nyersolajat, 
azbesztet, nyersfát, feketeszenet, vegyi árukat. A szovjet partnerek figyelmébe elsősorban 
mezőgazdasági gépeket és berendezéseket, villamosipari termékeket (lámpák, kapcsolók), 
illetve egyes mezőgazdasági termékeket, élőállatot (sertés, tehén, ló), sertészsírt, 
takarmánynövényeket és vetőmagokat ajánlottak. A magyar kormány nem járult hozzá a 
kereskedelmi kirendeltség felállításához sem, ugyanakkor jóváhagyta, hogy a konkrét üzletek 
megkötésére egy három főből álló „tanulmányi bizottság” érkezzen Magyarországra hat 
hónapos időtartamra.407    

Mivel a német fővárosban nem sikerült megállapodást elérni, a tárgyalások 
folytatására 1932 májusában Budapestre érkezett a berlini szovjet kereskedelmi kirendeltség 
két vezető beosztású tisztviselője. A tárgyalásaik pontos menetéről a megfelelő források híján 
semmit nem tudunk, csupán a sajtó közléseire szorítkozhatunk, amelyek szerint a főbb 

                                                 
405 KÓRÓDI Sándor: A szovjet-oroszországi export megindítása és egyéb kiviteli célkitűzések. Pesti Tőzsde, 1931. 
aug. 12. 4. 
406 Kóródi Sándor, a Külkereskedelmi Intézet vezérigazgatójának jelentése Kenéz Béla kereskedelemügyi 
miniszternek. 1932. jan. 4. MOL, K 149, 29. d., 1933/6. t., 9015/1933. sz. (Politikatörténeti Intézet, 651. f. 2. 
csop.) 36–41. fol. 
407 Kóródi beszámolója Kenéznek. 1932. ápr. 18. Uo. 49–51. fol. 
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üzletpolitikai elképzelésekben rejlő ellentéteket (a kompenzáció, a finanszírozás, hitelezés 
kérdésében) ezúttal sem sikerült áthidalni. 408 A hivatalos tárgyalások így hosszú időre 
megszakadtak, ugyanakkor egy jóval későbbi keltezésű dokumentumból kiderül, hogy a 
Kereskedelemügyi Minisztérium olyannyira fontosnak ítélte meg az összeköttetés fenntartását 
a szovjet kereskedelmi szervekkel, hogy még 1932 tavaszán egy egyszemélyes ügynökséget 
hozott létre Berlinben, állandó jelleggel, melynek feladata a Szovjetunióba exportálni kívánó 
magyar cégek támogatása, gyakorlati üzleti feladatok megvalósítása lett. Az ügynökség 
vezetésére Csató Andrást kapott megbízást.409 A két ország kereskedelmi forgalmának 
alacsony volumene önmagában indokolttá tehette, hogy a magyar gazdasági érdekek 
érvényesüléséhez kedvező politikai hátteret teremtsenek, s elfogadják a szovjet vezetés 
követeléseit a kereskedelmi kirendeltség felállítására.  
 

8. sz. táblázat 
A magyar-szovjet áruforgalom alakulása 1929–1933 között410   

 
Év Magyar export a 

Szovjetunióba 
(tonna) 

Magyar export a 
Szovjetunióba 
(ezer pengő) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(tonna) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(ezer pengő) 

1929        7,0+1.108 db    798 16.285,1 1.904 
1930     114,4     246  21.854,3 3.089  
1931 13.032,1 2.424   8.347,5     154 
1932        99,3     121 13.049,1 1.521 
1933      125,2    178   1.105,2    366 
 

A magyar–szovjet áruforgalom volumenének érzékeltetésére a diplomáciai 
kapcsolatok felvételét megelőző öt évet választottuk ki, hiszen öt évet felölelő intervallumban 
már a markánsabb tendenciákat rajzolódhatnak ki. Ez az időszak egybeesik a nagy gazdasági 
világválság éveivel. A táblázat alapján jól látható, hogy az áruforgalom egyenlege csak 1931-
ben végződött magyar aktívummal. Sajnos az erre vonatkozó statisztikák híján nem tudtuk 
megállapítani, hogy mekkora lehetett a magyar részesedés a szovjet importon belül. Búzás 
József számításai szerint a szovjet részesedés a teljes magyar importon belül 1931-ben 
mindössze 0,1 %-t, 1932-ben 0,5 %-t, s 1933-ban ismét csak 0,1 %-t tett ki.411 Persze 
figyelembe kell venni, hogy a nagy gazdasági világválság időszakában a külgazdasági 
feltételek eleve rosszabbak voltak, és az 1920-as évek végéhez képest nem jelentéktelen 
visszaesés tapasztalható Magyarország külkereskedelmi forgalmában mind mennyiség, mind 
érték tekintetében. Meglepő ugyanakkor, hogy a szovjet iratokban a kereskedelmi forgalom 
egyenlegének ezzel éppen ellentétes megítélésére, s a magyar aktívumot feltételező állításokra 
bukkanhatunk.412 Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a szovjet külkereskedelmi 
statisztikák a magyarokhoz képest eleve eltérő számadatokkal operálnak. A szovjet 
külkereskedelmi statisztikák közül a legrészletesebb a már említett 1939. évi gyűjtemény, és 
az 1960-ban publikált összesítő. Az adatok összevetése végett az 1960. évi, részletesebb és 
                                                 
408 A magyar-orosz kereskedelmi tárgyalások sikere. Pesti Tőzsde, 1932. máj. 19. 2. 
409 Csató András levele a Földművelésügyi Népbiztosságnak. 1933. dec. 6. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 518. l. 16–
17.  
410 Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények sorozatának adatai alapján. Magyarország 1929. évi 
külkereskedelmi forgalma. Magyar Statisztikai Közlemények. 80. köt. Budapest, 1931. (MSK) 94–95.; MSK, 
1930. 81. köt. 85.; MSK, 1933. 82. köt. 88-89.; MSK, 1933. 84. köt. 58.; MSK, 1934. 85. köt. 58. 
411 BUZÁS, 1955. 612.  
412 Ld. pl. Borisz Rozenblumnak, a Külügyi Népbiztosság Gazdasági osztálya vezetőjének távirata 
Bekzadjannak. 1934. dec. 7. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 99–100. Kresztyinszkij távirata 
Bekzadjannak. 1935. febr. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 12.  
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megbízhatóbbnak tűnő statisztika alapján lábjegyzetben közöljük az erre az időszakra 
vonatkozó, a magyartól eltérő szovjet adatokat.413  

Ahogy az 1920-as évek, és az 1930-as évek elejének tapasztalata megmutatta, az 
önmagában is gyér, és leggyakrabban magyar passzívummal záródó kereskedelmi forgalom 
fejlesztése inkább a magyar gazdaság érdekét szolgálta volna. Az 1932 májusában 
megszakadt tárgyalások felvételére 1933 őszén Berlinbe utazott Winchkler István, a 
Külkereskedelmi Hivatal vezetője. Mivel ezekre a tárgyalásokra vonatkozóan sem találtunk 
primer forrásanyagot, kénytelenek vagyunk arra az interjúra hagyatkozni, amit a gazdasági 
szakember adott a Pesti Naplónak a hazaérkezése után. Ebben két figyelemreméltó kijelentést 
is tett. Egyrészt elmondta, hogy a magyar–szovjet kereskedelmi forgalom fellendítésének 
egyik áthidalhatatlan akadálya a kifizetések rendszerében rejlik. Míg a Szovjetunió az általa 
eladott termékek megtérítését azonnal megköveteli, addig a területére behozott cikkekért 
rendszerint váltókkal fizet. Állítása szerint a miniszterelnök és a „többi illetékes” nem 
zárkózott el attól, hogy megvitassák az állami kezesség kérdését. Ehhez hozzáfűzve elismerte, 
hogy Moszkva eddig mindig eleget tett a fizetési kötelezettségeinek. Kifejtette, hogy a 
finanszírozási nehézségek leküzdésével és az állami garancia kérdésének tisztázásával 
Magyarország 4–5 millió pengős többletet érhetne el a Szovjetunióval szemben az 
áruforgalmi egyenlegben. Másrészt leszögezte, hogy a Szovjetunió diplomáciai elismerését 
nem látják elháríthatatlanul sürgős és szükséges intézkedésnek, mert a gazdasági 
kapcsolatokat a berlini szovjet kereskedelmi kirendeltséggel a Külkereskedelmi Hivatal útján 
addig is fenntartotta Magyarország, s nincs akadálya annak, hogy magyar–szovjet 
kereskedelmi kapcsolatok továbbra is ebben a mederben folytatódjanak. A kijelentéseiben azt 
sugallta ugyanakkor, hogy a kereskedelmi forgalom fejlesztésének alapja egy később 
megkötendő kereskedelmi megállapodás lehet, ami a két ország közti viszony jogi 
rendezettségét feltételezte.414     

A kereskedelmi viszony politikai vetületeit igyekezett dezavuálni Khuen-Héderváry 
Sándor is, a külügyminiszter állandó helyettese, amikor a budapesti olasz követ szóvá tette 
nála a berlini magyar–szovjet kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó értesüléseit. „Üzleti 
tárgyalások szovjet megbízottakkal minduntalan fordulnak elő, miután nálunk már évek óta 
csinálnak üzleteket velük. Így lehet, hogy Winchkler is tárgyalt valamilyen üzletről, bár 
nekem erről nincs tudomásom, ami azonban nem jelent semmit, mert sokszor folynak ily 
üzleti tárgyalások, amelyekről én nem tudok. Rámutattam arra a külföldön, de részben nálunk 
is fennforgó tévedésre, hogy mi Szovjet–Oroszországgal fennálló diplomáciai összeköttetés 
hiánya folytán nem csinálunk üzleteket velük” – közölte a magyar diplomata.415 Látható tehát, 
hogy Winchkler berlini tárgyalásait Khuen-Héderváry egyszerű üzleti tájékozódásként 
állította be, és nyilatkozatában Winchkler is igyekezett szétválasztani a kereskedelmi 

                                                 
413 A táblázatban csak az áruforgalom mennyiségi mutatóit adjuk meg, tekintettel arra, hogy a szovjet statisztikák 
általában aranyrubelben közlik a forgalom értékét. Uo. 22, 515–517.  
 

Év Magyar export a 
Szovjetunióba 
(tonna) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(tonna) 

1929 531 432 
1930 128 163 
1931 7.946 5.957  
1932 271 - 
1933 873 352 

 
414 Winchkler István Berlinben tárgyalt a szovjet külkereskedelmi képviselettel. Pesti Napló, 1933. nov. 12. 9. 
415 Feljegyzés Khuen-Héderváry Sándor, a külügyminiszter állandó helyettese, és Ascanio Colonna budapesti 
olasz követ közti megbeszélésről. 1933. nov. 13. MOL, K 63, 223. cs., 1933/24. t., 5824/1933. pol. sz. 
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kapcsolatok kérdéskörét a diplomáciai kapcsolatokétól. Mégis óriási előrelépésnek számított, 
hogy a magyar vezetés egyáltalán fontolóra vette az állami garancia vállalását.  

A magyar sajtó később úgy interpretálta a gazdasági szakember berlini tárgyalásait, 
hogy valamiféle – talán szóbeli – megállapodás is született az export-import műveletek 
kifizetésének módjáról. Eszerint a magyar exportárukért a szovjetek devizával fizetnek, akár 
készpénzben, akár váltóval. A szovjetek által fizetett devizának a Magyar Nemzeti Bank csak 
50%-át lesz köteles a szovjet áruk ellenértékének kiegyenlítésére fordítani, ami azt jelentette, 
hogy a magyar érdekek függvényében Magyarország kétszer annyi árut exportálhatott, mint 
amennyit adott esetben importált.416 Sajnos primer forrásokkal nem tudjuk alátámasztani a 
megállapodás mibenlétét, hiszen nem bukkantunk erre utaló írásbeli okmányra. Az 
mindenesetre biztos, hogy a kereskedelmi egyezmény 1936–1937. évi tárgyalására vonatkozó 
magyar és orosz levéltári iratok azt érzékeltetik, hogy az 1934–1935-ben megkötött üzleteknél 
a kompenzációs arány egyes eseteken lehetett 1: 2 Magyarország javára. Ha így van, felmerül 
a kérdés, hogy a szovjet fél miért tette lehetővé, hogy egyes üzleteknél a kompenzációs 
arányok kedvezőtlenebbül alakuljanak számára? Persze amikor az 1936–1937. évi tárgyalások 
során az egyezményes keretek kialakításáról volt szó, akkor ezt egységesen 1: 1-ben igyekszik 
rögzíteni. Valószínűnek tartjuk, hogy 1933 őszén a szovjet kereskedelmi szervek, tekintettel a 
két állam politikai kapcsolatainak elégtelenségére, nem számoltak a vérszegény magyar-
szovjet áruforgalom számottevő emelkedésével. 1935 őszén a magyar szaksajtóban be is 
ismerték, hogy a Magyarország számára – a feltehetőleg csak egyes üzletekre – engedélyezett 
kedvező arányt az ország gazdasága az áruforgalom csökkenése miatt nem tudta 
kihasználni.417  
 

VII/3. A NEMZETKÖZI KÖRNYEZET MEGVÁLTOZÁSA 1933-BAN ÉS A 
MAGYAR–SZOVJET DIPLOMÁCIAI TÁRGYALÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
A Magyarország és a Szovjetunió közötti viszonyban az áttörést a nemzetközi környezet 
gyökeres megváltozása érlelte meg 1933-ban. A diplomáciai kapcsolatok felvételének 
genezisét vizsgálva azt kell a legfontosabb kiinduló pontnak tekintenünk, hogy 1933 
folyamán ismét romlott a Szovjetunió geopolitikai helyzete. A keleti szovjet határoknál, 
Mandzsúriában 1931 ősze óta húzódó fegyveres konfliktus, és Moszkva európai 
kapcsolataiban addig a legfőbb támasznak számító Németország belpolitikai életében 1933 
elején lezajlott jobboldali fordulat nyomán jelentős elmozdulások mentek végbe a szovjet 
külpolitikában. Noha a mandzsúriai harcokat 1933. május 31-én egy japán–kínai 
fegyverszüneti egyezmény ideiglenesen lezárta, a terület nagy részét, így a Szovjetunióval 
határos övezeteket is, Japánnak sikerült pacifikálnia. A szovjet vezetés számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy a Szovjetunió keleti határainál még sokáig nem lehet nyugalomra számítani, és nem 
lehet szavatolni ennek a határszakasznak a biztonságát. Figyelmeztető jel volt például, hogy 
1933 októberében a japánok egy autonóm kormányt hoztak létre Belső-Mongóliában.418 
Mindezekkel szinte párhuzamosan, 1933 első felében úgy tűnt, hogy Moszkva mozgástere az 
európai politika színpadán is szűkülni fog.  

Hitler hatalomra kerülése Németországban ugyanis alapvetően megváltoztatta a 
szovjet–német viszony jellegét. Az 1922. évi rapallói szerződéssel fémjelzett addigi 
                                                 
416 Mi van az orosz-magyar fizetési megállapodásban, melyet Winchkler István hozott létre? Pesti Tőzsde, 1934. 
febr. 8. 2. Vö. Feljegyzés a Külügyminisztérium külkereskedelmi bizottságának tárgyalásáról. 1934. febr. 21. 
MOL, K 69, 756. cs., 1934-I/c. dosszié, 162–164. fol.   
417 Orosz szovjet kiküldöttek budapesti tárgyalásai új orosz–magyar áruegyezmény ügyében. Pesti Tőzsde, 1935. 
júl. 25. 4.  
418 A szovjet–japán kapcsolatokra az 1930-as évek elején és a mandzsúriai konfliktusra részletesen ld. 
SZLAVINSZKIJ, Dmitrij Boriszovics: SZSZSZR i Kitaj. Isztorija diplomatyicseszkih otnosenyij 1917–1937 gg. 
Moszkva, 2003. 203–235.  
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együttműködést fokozatosan az elhidegülés, majd a szovjet és német külpolitika teljes 
ellentéte váltotta fel. Hitler rögtön kancellári kinevezése után, 1933. február 3-án a legfelsőbb 
német katonai vezetés képviselői előtt kijelentette, hogy az általa vezetett kormány egyik célja 
az „új keleti élettér” elfoglalására való felkészülés lesz.419 A német gazdasági miniszter, 
Alfred Hugenberg 1933. június 16-án a londoni nemzetközi gazdasági konferencián egy 
memorandumot terjesztett be, amelyben a német politikus követelte, hogy a Szovjetunió 
rovására új „kolonizációs területeket” biztosítsanak Németország számára. Ez már mindenki 
számára jelezte, hogy nincs visszaút a „rapallói együttműködéshez”. Nem sokkal ezután 
német kezdeményezésre bezárták a szovjet területen működő, a két állam közötti katonai 
kooperációt megjelenítő katonai kiképző bázisokat.420  
 A szovjet diplomácia szemszögéből a Németország túlzott megerősödésétől tartó 
Franciaországgal való kapcsolatok elmélyítése bizonyult a leginkább alkalmasnak arra, hogy 
Moszkva ellensúlyozza a Németországban bekövetkezett belpolitikai fordulatnak a szovjet–
német külkapcsolatokra gyakorolt negatív hatását. A szovjet–francia közeledés nem volt 
előzmények nélküli folyamat, Párizsban egyes politikai csoportok körében már korábban, az 
1930-as évek elején is komoly támogatottságot élvezett. A „baloldali blokk” győzelme az 
1932. májusi választásokon lehetővé tette a kapcsolatok kiszélesítését, amelynek egyértelmű 
jele volt az 1932. november 29-én parafált megnemtámadási egyezmény.421 A két állam 
közötti politikai közeledés megindulása nyomán élénkülni kezdtek a katonai és gazdasági 
kapcsolataik is. Mint azt Villani Frigyes párizsi magyar követ egy jelentésében megemlítette, 
Moszkva megrendeléseket adott egy francia konzorcium számára ágyú és géppuska 
vásárlására 25 millió frank értékben.422  

Ebben a helyzetben a francia diplomáciára hárult az a feladat is, hogy meggyőzze 
Moszkvát arról, hogy a Benito Mussolini olasz miniszterelnök által kezdeményezett, de angol, 
és hallgatólagos francia jóváhagyással létrejövő, 1933 júniusában aláírt négyhatalmi paktum – 
amelyet egyébként a francia parlament nem is ratifikált – nem irányul a Szovjetunió ellen.423 
A négy hatalom (Anglia, Franciaország, Olaszország, Németország) megegyezésével 
szemben Moszkva bizalmatlansága mégsem csökkent, ugyanakkor – részben francia 
közvetítéssel – sikerült elérnie, hogy a világháború utáni területi status quo fenntartása 
érdekében a legnagyobb igyekezetet mutató kelet-európai kisállamok, Lengyelország és a 
kisantant tagállamai, aláírják az eredetileg a szovjet külügyi népbiztostól származó 
konvenciókat az agresszor fogalmának meghatározásáról. Az első ilyen egyezményt július 3-
án írták alá a Szovjetunió és a vele szomszédos államok (Lengyelország, Románia, 
Észtország, Lettország, Törökország, Irán és Afganisztán) képviselői, a másodikat július 4-én 
a Szovjetunió, Törökország és a kisantant tagállamai, a harmadikat július 5-én a Szovjetunió 
és Litvánia. Az egyezmények jelentősége abban rejlett, hogy a szovjet kormány első ízben 
foglalt állást a fennálló helyzet, a biztonság, a területi sérthetetlenség és az egyes államok 
belügyeibe való be nem avatkozás mellett.424  
                                                 
419 KULKOV, E. Ny.: Szovjetszkij Szojuz v voenno-polityicseszkih planah nacisztszkoj Germanyii (1933–1941 
gg.). In: Rosszija i Germanyija. Vipuszk 1. Otv. red. TUPOLJEV, B. M. Moszkva, 1998. 294–296.  
420 Uo. 305–306. 
421 Erre részletesen ld. REO, Elizabet: Franko-szovjetszkie otnosenyija v nacsale 30-h godov. Kursz na 
szblizsenyije dvuh goszudarsztv? (1930–1933). In: Objegyinyenyije Jevropi i Szovjetszkij Szojuz 1919–1932. 
Matyeriali mezsdunarodnovo kollokviuma „Objegyinyenyie Jevropi i SZSZSZR”. Otv. red. NARINSZKIJ, M. M. 
Moszkva, 1999. 194–210. 
422 Villani jelentése Kánya Kálmán külügyminiszternek. 1933. ápr. 5. MOL, K 63, 91. cs., 1933-11/28. t., 
1032/1933. 
423 BELOUSZOVA, Z. Sz.: SZSZSZR v konteksztye mezsdunarodnih otnosenyij 30-h godov. In: Szovjetszkaja 
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A korabeli magyar diplomáciai forrásokban „keleti paktumként” vagy „Ost-paktként” 
emlegetett nemzetközi szerződés-rendszer a nácik hatalomra kerülése után alig fél évvel 
nyilvánvalóvá tette a szovjet külpolitikai célok látványos módosulását, ami rendkívül 
előnytelennek bizonyult a magyar revízió szempontjából, hiszen ezzel kezdetét vette a 
Szovjetunió és a kisantant két állama, Csehszlovákia és Románia közötti lassú közeledés 
folyamata, illetve a Szovjetunió fokozatos átállása a versailles-i rendszer konzerválásában 
érdekelt erők oldalára. Jellemző, hogy a magyar diplomácia – nem alaptalanul – úgy vélte, 
hogy a kisantant államai Párizs ösztönzésére reagáltak kedvezően Moszkva megkeresésére. 
„Franciaországnak a paktumok létesítése körül döntő szerepe volt, minden eszközt 
megragadott, hogy kis szövetségeseit, különösen Romániát az azokhoz való hozzájárulásra 
bírja, mivel igyekezete arra irányul, hogy az újonnan szerzett barátaival [a Szovjetunióval – S. 
A.] létesített jó viszonyt kiterjessze a régi szövetségeseire is” – írta Villani Frigyes párizsi 
magyar követ.425  

A Párizshoz vezető csatornák kitisztítása mellett a szovjet külpolitika másik 
sarokkövét az Olaszországhoz fűződő szálak megerősítése jelentette. Annak ellenére, hogy a 
négyhatalmi paktum létrehozásában játszott kezdeményező szerepe miatt a szovjet diplomácia 
gyanakvással tekintett Mussolinira, az addig hullámzó kétoldalú kapcsolatok fejlesztését 1933 
tavaszától két tényező is motiválta. Egyrészt a kereskedelmi forgalom élénkítését, s ezzel 
együtt a szovjet import növelését sürgették az olasz ipar és a belső piac szükségletei, amelyek 
ellátása szovjet gabonával, s főleg nyersanyagokkal (szénnel és olajjal) kulcsfontosságúvá 
vált.426 A két állam képviselői május 7-én az olasz fővárosban parafálták a kereskedelmi 
forgalmuk szabályozására hivatott három egyezményt.427 Másrészt Moszkva megváltozott 
politikai kurzusába kiválóan beleillett volna, ha kihasználhatja a náci Németországgal 
szemben fokozott óvatosságot tanúsító, majd 1934-ben erődemonstrációtól sem visszariadó 
Mussolini és az Ausztriával kapcsolatos affinitásait nem titkoló Hitler közötti ellentéteket. A 
Szovjetunióval fennálló politikai kapcsolatok megszilárdítása olasz szempontból sem volt 
közömbös, hiszen ezzel Mussolini semlegesíthette volna a Szovjetunió és Franciaország 
szövetségeseinek közeledését.428 A modus vivendi megkerülhetetlensége mellett érvelt 
Bernardo Attolico moszkvai olasz követ is, aki leszögezte, hogy a Berlin által elvesztett 
„orosz kártya” még Rómánál van, s nem szabad hagyni, hogy átcsússzon Párizs kezei közé. 
Úgy vélte, hogy ha nem születik meg egy politikai jellegű egyezmény Róma és Moszkva 
között, akkor a szovjet külpolitika hangsúlya a Franciaországgal és a kisantanttal való további 
együttműködés felé fog eltolódni.429 A hosszas tárgyalások után 1933. szeptember 2-án 
megszületett végleges egyezmény megnevezésére végül a „barátsági, megnemtámadási és 
semlegességi” formulát választották, amely megfelelőképpen demonstrálhatta a két fél 
kölcsönös érdekeit.430  

Moszkva szövetségi körének vizsgálatakor nem szabad megfeledkeznünk 
Törökországról sem, amely az 1920-as években Németország mellett a szovjet külpolitika 
másik hagyományos támpontját képezte. Míg az 1922-től érvényes német–szovjet 
együttműködésre az a szerep hárult, hogy kitörési pontot biztosítson a Szovjetunió számára az 
európai politikában és ellehetetlenítse az Antant egykori hatalmainak törekvését Moszkva 
elszigetelésére, addig Törökország – mint utaltunk rá – 1921-től kezdődően a hagyományos 
orosz külpolitika szempontjából prioritást élvező balkáni, és ezzel együtt tengerszorosok 
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menti, illetve kaukázusi területek stabilitását biztosította Moszkva hátországában. A két 
ország közt az 1930-as évek elején is kitartó szoros együttműködés egyik jele volt, hogy 1932 
tavaszán egy magas rangú török delegáció utazott a Szovjetunióba a miniszterelnök és a 
külügyminiszter vezetésével. Itt a kölcsönös érdekek ismét megerősítést nyertek, s a szovjet 
kormány rendkívül kedvező kondíciók mellett, nyolcmillió dollár értékű kölcsönt biztosított a 
török kormány részére, amelyből Ankara gazdasági beruházásokat (iparvállalatok fejlesztése, 
vízerőművek építése) finanszírozhatott.431 

Az olasz vezetés hamarosan meggyőződhetett arról, hogy nemhogy a négyhatalmi 
paktum legfőbb kimondott célja, az európai hatalmak egységes politikai irányvonalának 
kialakítása sem valósult meg, a szerződés okán kedvezőtlen átrendeződések mentek végbe a 
balkáni államok közti kapcsolatok rendszerében is. A legfontosabb módosulás Törökország 
külpolitikájában következett be, Ankara ugyanis felülvizsgálta a kisantanttal szembeni 
semlegességét és feladta Olaszországgal ápolt kiegyensúlyozott viszonyát. A török kormány 
úgy vélte, hogy a négyhatalmi paktum magvát az olasz–francia összefogás alkotja, amely 
felboríthatja a Földközi-tenger keleti medencéjében a lausanne-i békeszerződés óta kialakult 
kényes európai egyensúlyt. A török politikusok előtt ismét országuk felosztásának rémképe 
lebegett, amit a győztes nagyhatalmak egyszer már megkíséreltek a sévres-i békében, de 
akkor a török nemzeti mozgalomnak sikerült azt elhárítania. Jellemző, hogy Hory András 
római magyar követ például akként vélekedett, hogy a török szembefordulás Mussolini 
négyhatalmi együttműködési tervével a Szovjetuniónak a török külpolitikára gyakorolt 
befolyására vezethető vissza.432   

Ankarában az olasz hegemónia kiküszöbölésére abban látták a garanciát, ha egyrészt a 
Balkán-félsziget kisállamai rendezik a viszonyukat a négyhatalmi paktumból kirekesztett 
Szovjetunióval, másrészt a Törökországgal kötendő bilaterális politikai szerződések révén 
lefektetik egy regionális multilaterális együttműködés alapjait. A török diplomácia törekvéseit 
részben siker koronázta: 1933. október 17-én megkötötték a török–román barátsági, 
megnemtámadási és döntőbírósági egyezményt, majd 1933. november 27-én a török–
jugoszláv barátsági és megnemtámadási egyezményt. A két szerződéssel szinte egyazon 
időben, október–november fordulóján Kliment Vorosilov hadügyi népbiztos vezetésével 
magas rangú szovjet politikusokból és katonatisztekből álló delegáció látogatott 
Törökországba.433   

A bilaterális balkáni egyezmények aláírásával párhuzamosan a török diplomácia 
minden befolyását igyekezett latba vetni annak érdekében, hogy Románia és a Szovjetunió 
valamilyen elfogadható konszenzust találjon a Besszarábia miatt a kapcsolataikat végletekig 
megterhelő feszültség enyhítésére. Nem véletlen, hogy Hory ebben a nemzetközi 
konstellációban, már 1933. május 4-én felvetette egy magyar–szovjet politikai töltetű 
egyezmény tervét, elsősorban Románia és a Szovjetunió közeledésének, és egy török 
közvetítéssel létrejövő román–szovjet megnemtámadási egyezmény ellensúlyozása végett. 
Elképzeléseinek a lényege abban állt, hogy Titulescu román külügyminiszter „manőverének 
kijátszása” céljából, „esetleg a németek útján”, akik már megpróbáltak közvetíteni a magyar 
és a szovjet kormány között, „meg kellene csillogtatni Moszkvában” egy magyar–szovjet 
megnemtámadási egyezmény tervét. Hory lehetségesnek vélte, hogy az egyezmény 
megkötésére irányuló tárgyalásokkal, ha nem is vezetnének eredményre, legalább nyomást 
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lehetne gyakorolni Romániára: „Egy ilyen egyezmény ugyan implicite magában foglalná 
Szovjet–Oroszországnak Magyarország részéről való elismerését, de nem jelentené 
szükségképpen a diplomáciai viszony felvételét. Egyébként is a megbeszélések során, 
amelyeket Titulescu úr utazásáig [Ankarába – S. A.] könnyen ki lehetne húzni, mindig elég 
lehetőség nyílna a visszavonulásra”434  

A magyar–szovjet viszony normalizálása – bár éppen egymással ellentétes eredményre 
számítva, – mind Olaszország, mind Törökország külpolitikai terveibe beleillett. Noha Fulvio 
Szuvich olasz külügyi államtitkár egyik feljegyzésében azt a következtetést vonta le, hogy az 
olasz–szovjet politikai egyezmény nem fogja tudni feltartóztatni a francia–szovjet közeledést, 
és Moszkva kibontakozó új külpolitikai kurzusának eltérítésére csak akkor lesz lehetőség, ha 
Németország megváltoztatja a Szovjetunióval szembeni pozícióját,435 az olasz diplomácia 
mindent megtett azért, hogy a Duna-medencében a legfontosabb partnereként kezelt 
Magyarországot megegyezésre késztesse a Szovjetunióval. Az olasz vezetés közvetlenül azt 
várta ettől, hogy a bábáskodása mellett létrejövő diplomáciai kapcsolatfelvétellel egy újabb 
demonstratív lépést tehet az olasz–szovjet viszony további erősítése felé, s közvetve 
elősegítheti az olasz ráhatás erőteljesebb érvényesítését Moszkva még nem egyértelműen 
elkötelezett külpolitikai orientációjának alakításában. Ankarában ugyanakkor arra 
számítottak, hogy a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételére a török diplomácia 
közvetítésével kerül majd sor. Magyarország és a Szovjetunió kapcsolatainak rendezését már 
az 1920-as évek második felétől folyamatosan sürgető török diplomácia a két ország 
kapcsolatainak élénkülését, s ezzel Magyarországnak a török–szovjet együttes politika 
érdekkörébe való bevonását kívánta elérni.  

Kánya Kálmán külügyminiszter már 1933 nyarának végén, az előkészítés alatt álló 
török–román és török–jugoszláv kölcsönös barátsági és megnemtámadási szerződés kapcsán 
emlékeztetett arra, hogy a Budapest és Ankara közti együttműködés alapját jelentette, hogy 
megakadályozzák egy olyan kisállami blokk létrejöttét az Isztambul földrajzi előterének 
számító Balkánon, amelyben központi szerepet játszanak a kisantant balkáni tagállamai. A 
vezető magyar külügyér hozzáfűzte, hogy ez „a legkevésbé sem ellenkezett a Szovjetunió és 
Törökország közt fennálló szoros baráti viszonnyal, hanem ellenkezőleg, a kettő igen jól 
megfért egymással, hiszen a Szovjetuniót és minket külpolitikai ellentétek semmi tekintetben 
nem választanak el egymástól, és a szovjet–magyar kapcsolatoknak a hiánya kizárólag 
magyar belpolitikai okoknak következménye”. Kánya arra figyelmeztette Tevfik Rüştü török 
külügyminisztert, hogy Törökország közeledése a kisantant felé, illetve egy Ankara által 
összekovácsolt, s Bulgária bevonásával létrejövő balkáni szövetség óhatatlanul a Szovjetunió 
érdekkörébe kerülne, s ezzel felerősödhetne a Törökország integritását is fenyegető 
pánszlávizmus veszélye.436  

A magyar diplomácia tett még egy kétségbeesett kísérletet arra, hogy befolyásolja a 
Magyarország számára egyre kedvezőtlenebbül alakuló török külpolitikai kurzust. Gömbös 
Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter 1933 októberében Törökországba és 
Bulgáriába utaztak. Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter október 
20. és 25. közötti ankarai tárgyalásain megpróbálta elérni, hogy a török külügyi vezetés 
eltérjen új irányvonalától, és a kisantant felé történő közeledése, illetve a kisantant és a 
Szovjetunió közötti kapcsolatok egyengetése helyett inkább küszöbölje ki az ellentéteit 
Bulgáriával. Rüştü ugyanakkor a magyar vezetők értésére adta, hogy a kisantant és a 
Szovjetunió közti jó viszony török érdek, és a török kormány Magyarország ellenkezése miatt 
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sem fog ezzel ellentétes politikát folytatni.437 A keleti útjáról a magyar külügyminiszter azzal 
a meggyőződéssel tért haza, hogy a török külpolitika irányváltásának okait nem csupán a 
Balkánon, hanem távolabb, a Szovjetunióban kell keresni. Kánya azt a következtetést vonta 
le, hogy a távol-keleti japán expanzió miatt Moszkva a török külpolitika segítségével próbálja 
biztosítani a nyugalmat a balkáni térségben, annak érdekében, hogy elkerüljön egy esetleges 
kétfrontos konfliktust. A kisantant és a Szovjetunió közti kapcsolatok lefektetése, s ezzel 
együtt a román–szovjet viszonyban a „viszály magvának” tekintett besszarábiai kérdés békés 
úton történő rendezése, illetve rajta keresztül a balkáni status quo stabilizálása súlyos csapást 
mérhetett volna a balkáni erőviszonyok megosztottságában érdekelt magyar külpolitikára. A 
magyar külpolitikai törekvések szempontjából hosszú távon csak egy török–bolgár és román–
jugoszláv ellentétpárral leírható antagonizmus fenntartása lehetett előnyös. Mivel Kánya a 
kisantant felé elmozduló Törökország és a Szovjetunió politikája között némi összhangot vélt 
felfedezni, a balkáni erőegyensúly eltolódását a magyar–szovjet viszony rendezésével 
megpróbálhatta legalább némileg mérsékelni.438  
 Az olasz diplomácia értesülve a magyar kormányfő és külügyminiszter ankarai útjának 
előkészületeiről, igyekezett minél hamarabb kiragadni a kezdeményezést a török diplomácia 
kezéből. Királdy-Lukács György ideiglenes római ügyvivő még jóval Gömbös és Kánya 
törökországi útja előtt, szeptember 13-án értesítette Dísz téri feletteseit arról, hogy előzetes 
jelzések szerint az olasz diplomácia nyomást fog gyakorolni a magyar kormányra annak 
érdekében, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalásokat a római szovjet 
nagykövetséggel folytassák le. A Palazzo Chigi indoklásul az Ankarában eluralkodott 
„szerződés lázt” és az olasz külügy régi tapasztalatait említette meg.439 Gömbös és Kánya 
ankarai tárgyalásainak kezdetén a magyar–szovjet megállapodást a török közreműködéstől 
óvó olasz kormány ismét kifejtette ebbéli kívánságát a római magyar követnek, sőt, hasonló 
tartalmú intervencióra utasította az ankarai követét is.440 Ascanio Colonna budapesti követ 
november 13-án meg is kérdezte Khuen-Héderváry Sándortól, a külügyminiszter állandó 
helyettesétől, hogy Ankarában folytak-e magyar részről megbeszélések a szovjetekkel. A 
magyar diplomata erre egyértelmű nemleges választ adott.441 

A diplomáciai kapcsolatok felvételének szükségességét csak nyomatékosította, hogy 
1933. november 16-án az Egyesült Államok elismerte a Szovjetuniót.442 November 28-án 
Kánya már arra utasította Horyt, hogy tájékozódjon az olasz fővárosban, hogy az 
Olaszországgal jó viszonyban lévő államok segítségével meg lehet-e őrizni a közép-európai és 
balkáni hatalmi egyensúlyt, és meg lehet-e akadályozni a revízióellenes erők, köztük a 
kisantant térnyerését. Kérte Mussolinit, hogy a washingtoni tartózkodásáról hajóval hazafelé 
tartó, s egy kisebb európai kitérőt tervező szovjet külügyi népbiztost majdani római 
tárgyalásai során „szondáztassa meg” a magyar–szovjet diplomáciai viszony felvételének 
feltételeiről. „Ha a Litvinovval folytatott konverzációból olasz kormány azt a meggyőződést 
merítené, hogy szovjet kormány hajlandó volna fent jelzett irányban haladni, s ennek csak a 
magyar–orosz diplomáciai összeköttetés szünetelése képezi akadályát, úgy a magyar kormány 
a közös olasz–magyar cél érdekében hajlandó volna odahatni, hogy azon tisztán belpolitikai 
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olasz követ közti megbeszélésről. 1933. nov. 13. MOL, K 63, 223. cs., 1933/24. t., 5824/1933. pol. sz. 
442 SZEVOSZTYJANOV, Grigorij Nyikolajevics: Moszkva–Washington. Diplomatyicseszkie otnosenyija 1933–1936. 
Moszkva, 2002. 11–15. 
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okok, melyek eddig a szovjet–magyar diplomáciai összeköttetés útját állták, 
megszüntettessenek” – írta Kánya.443  

Ennek megfelelően a Washingtonból hazafelé tartó Litvinovnál Mussolini december 3-
án igyekezett kipuhatolni, hogy a szovjet kormány hajlandó lenne-e a Magyarországgal való 
viszony rendezésére. A szovjet külügyi népbiztos jelezte, hogy bármikor kész megkezdeni az 
erre vonatkozó hivatalos tárgyalásokat a magyar kormánnyal.444 A kezdeményező lépések 
megtételét Budapest részéről nyilván az is kiváltotta, hogy 1933–1934 fordulóján olyan hírek 
érkeztek a Külügyminisztériumba, melyek szerint a kisantant államai is a Szovjetunió 
elismerésére készülnek. Különösen nagy riadalmat kelthetett Budapesten, ha erre az 
elismerésre esetleg a kisantant három tagállama részéről kollektív módon és egyidejűleg kerül 
sor, hiszen ezzel a magyar külpolitika szinte helyrehozhatatlan lépéshátrányba kerülhetett. 
Különösen tanulságos volt ebben a tekintetben a Szovjetunió külpolitikájának alakulását és 
belpolitikai viszonyait figyelni hivatott helsinki követség december 7-én kelt jelentése. Ebben 
a moszkvai rádió adásaira hivatkozva azt sem zárták ki, hogy a kisantant államai közös 
követséget fognak felállítani Moszkvában, mindenesetre bizonyosnak vélték, hogy 
Csehszlovákiával és Romániával már rögtön Litvinov hazaérkezése után megkezdődnek a 
tárgyalások, esetleg a román és a csehszlovák külügyminiszter a szovjet fővárosba is utaznak 
szándékaik véglegesítése végett.445 
 A Khuen-Héderváry Sándort december 9-én felkereső budapesti olasz követ 
ugyancsak hangsúlyozta, hogy Mussolini sürgősnek tartja a diplomáciai viszony felvételét a 
Szovjetunióval, mivel megbízható információi szerint Csehszlovákia is erre készül, és fontos 
lenne, ha Magyarország megelőzné őt ebben.446 Már csak egy apró, de nem elhanyagolható, 
sőt, egyenesen sorsdöntő mozzanat maradt hátra: Horthy Miklós kormányzó meggyőzése a 
magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének indokoltságáról. Horthy negatív 
állásfoglalása ugyanis – mint utaltunk rá – 1924-ben döntő tényező volt abban, hogy a már 
parafált egyezményeket Bethlen István kormányfő nem vitte a parlament elé ratifikáció 
végett. Erről később még részletesen szólunk, egyelőre csak annyit említenénk, hogy az 
események ezután rendkívül gyorsan peregtek: Kánya még ugyanazon a napon közölte 
Colonnával, hogy Horthy nem ragaszkodik tovább ellenvéleményéhez a magyar–szovjet 
diplomáciai viszony tekintetében.447 Egy néhány nappal ezután keletkezett külügyminiszteri 
utasítás már a tárgyalások helyszínére és személyi kérdéseire vonatkozó döntéseket is 
előirányzott. Eszerint a magyar fél a tárgyalások lefolytatásával Jungerth-Arnóthy Mihály 
frissen kinevezett ankarai követet bízza meg, aki az indoklás szerint „a legjobban ismeri az 
anyagot” és éveken át összeköttetésben volt szovjet diplomatákkal, illetőleg a tárgyalások 
helyét és idejét tekintve a magyar fél alkalmazkodik a szovjetek kívánságához, de azt szeretné 
a legjobban, ha a tárgyalások Rómában folynának.448  
 Noha ezek után az olasz diplomácia azonnal értesítette Moszkvát a magyar tárgyalási 
hajlandóságról, a kapcsolatfelvétel helyszínének kiválasztásakor Róma mellett Ankara is 
szóba került. A tárgyalások színhelye szimbolikus üzenetet is hordozott magában, hiszen 
ezzel a világ közvéleménye előtt akár az olasz, akár a török diplomácia jobban 
kidomboríthatta a bábáskodását ennek a nem mindennapi diplomáciai aktusnak a 
megszületésében. Amikor az olasz külügyi vezetés közölte a magyar kormány római 
                                                 
443 Kánya utasítása Horynak. 1933. nov. 28. MOL, K 64, 57. cs., 1933/41. t., 505/1933. res. pol. sz. 
444 RÉTI, 2003. 129.; DVP SZSZSZR, 1970. 714, 721. 
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képviselőjével, hogy a szovjet kormány kész megkezdeni Magyarországgal a diplomáciai 
viszony rendezésére irányuló tárgyalásokat, kiderült, hogy a szovjet fél korábban akár 
Ankarát is alkalmasnak tartotta volna a tárgyalások folytatására, de meghajolt az olasz 
kívánságok előtt.449 1934. január 12-én Kánya arra utasította Jungerthet, hogy a török 
fővárosból Budapesten keresztül haladéktalanul utazzon Rómába, a magyar–szovjet 
tárgyalások vezetésére. A külügyminiszter kikötötte, hogy utazásának célját feltétlenül tartsa 
titokban a hivatalos körök és a diplomáciai testület tagjai előtt.450 Az elutazás oka és célja 
azonban kiszivárgott Ankarában is, ezért a magyar követ kénytelen volt magyarázkodni, és az 
olasz kormány kifejezett kívánságával indokolni a tárgyalási színhely kiválasztását az emiatt 
neheztelő török külügyminiszter előtt.451  
 

VII/4. A RÓMAI TÁRGYALÁSOK 1934-BEN 
 
A szovjet fél már jóval Jungerth Budapestre érkezése előtt megkezdte tárgyalási 
stratégiájának kidolgozását. 1933. december 28-án a Külügyi Népbiztosság kompetens 
szervezeti egységeinek vezetői tanácskozást tartottak, amelyen megvitatták a két ország 
közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdését. Az értekezleten David Stern, a Külügyi 
Népbiztosság 2. Nyugati Osztályának vezetője elnökölt, s azon részt vett még Borisz 
Rozenblum, a Gazdasági Osztály vezetője és Andrej Szabanyin, a Jogi Osztály vezetője. Az 
1924. évi egyezményeket tüzetesen „átvilágították”, és ezek cikkelyeiben javasoltak tartalmi 
vagy stilisztikai módosításokat, kihagyásokat. A diplomáciai kapcsolatok felvételét kimondó 
szerződés utolsó pontjában rögzíteni kívánták, hogy a ratifikációs okmányokat a szerződő 
feleknek legkésőbb az egyezmény aláírása után egy hónappal ki kell cserélniük. Ezen kívül 
egy hetedik, kiegészítő pontban kívántak rendelkezni arról, hogy a követségeket a szerződés 
életbe lépésétől számított egy hónapon belül fel kell állítani a két fővárosban. Lényegesen 
több változtatást tartottak szükségesnek a kapcsolatfelvétel módozatait szabályozó 
egyezményben. Teljesen magától értetődőnek, ezért kihagyandónak minősítették azt a 
cikkelyt, amelynek alapján a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy egy előre 
megállapítandó bérösszeg ellenében megfelelő épületet bocsátanak a másik rendelkezésére, 
amelyben a képviselet irodái, és a személyzet lakásai elhelyezhetők. Szintén törlésre szánták 
azt a cikkelyt, amely a másik ország volt vagy jelenlegi állampolgárainak alkalmazási tilalmát 
mondta ki az adott ország követségén. Mint említettük, ez a tilalom nem terjedt ki a 
tartózkodási ország területén felvett – szovjet esetben három főben megállapított – 
diplomáciai előjogokkal nem felruházott segédszemélyzetre (tolmács, sajtóreferens, 
gépírónő). Kifogásolták továbbá az 1924. évi egyezmény azon kitételét, amely a diplomáciai 
képviseletek alkalmazottait arra kötelezte volna, hogy tartózkodjanak a másik állam kormánya 
és társadalmi berendezkedése elleni propagandától.452 Az értekezletről felvett jegyzőkönyvet 
megküldék a Külügyi Népbiztosság Tanácstestületének is, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
1924. évi egyezmény a szovjet fél számára több elfogadhatatlan cikkelyt tartalmaz.453 
 A Külügyi Népbiztosság Tanácstestületének határozatai alapján Nyikolaj 
Kresztyinszkij külügyi népbiztos-helyettes 1934. január 13-án levélben látta el a szükséges 
utasításokkal Vlagyimir Patyomkint, a tárgyalásokkal felhatalmazott római nagykövetet. 
Ennek értelmében a szovjet diplomatának a diplomáciai kapcsolatfelvétel kevésbé időt rabló 
formáját, az egyszerű jegyzékcserét kellett volna preferálnia és szorgalmaznia. Minden más 

                                                 
449 Királdy-Lukács számjel-távirata Kányának. 1934. jan. 11. Uo. 9/1934. res. pol. sz. 
450 Kánya számjel-távirata Jungerthnek. 1934. jan. 12. Uo. 
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gyakorlati kérdés rendezését el kell halasztani addig, amíg a felek Moszkvában és Budapesten 
felállítják a képviseleteket, mert ezzel a gyakorlati kérdéséket a „normális diplomáciai 
rendnek megfelelően” lehet tisztázni. A Külügyi Népbiztosság Jogi Osztálya és 2. Nyugati 
Osztálya által megszövegezett jegyzékek kimondták, hogy a diplomáciai és konzuli 
kapcsolatok a jegyzékek kicserélésének napjától felvettnek tekintendők. Kresztyinszkij arra az 
esetre, ha a magyarok mégis ragaszkodnának egyes kérdések eldöntéséhez a jegyzékcserével 
egyidejűleg, felhatalmazta a római nagykövetet, hogy aláírjon egy négy általános cikkelyből 
álló jegyzőkönyvet a külképviseletek diplomáciai előjogairól, illetve a konzuli feladatok 
ellátásának jellegéről a konzuli konvenció megkötéséig. Ugyanígy, ha a magyarok az 1924. 
évi tárgyalásokhoz hasonlóan előállnának a külképviseletek személyi létszámának 
korlátozásával, a jegyzőkönyvet ki lehet egészíteni egy bizalmas levélváltással, melynek 
során felek a lakásínség miatt a budapesti szovjet képviseletek személyi létszámát 20 főben 
állapítják meg. Kresztyinszkij nem is az 1924-ben aláírt végleges példány másolatát juttatta el 
Patyomkinhoz, hanem egy korábbi változatot, amiben még ez a 20 fős magasabb létszám 
szerepelt.454 

Jungerth január 18-án érkezett Budapestre, ahol még aznap fogadta Kánya Kálmán 
külügyminiszter a tárgyalásokon követendő a magyar tervezet megszövegezése és a 
tárgyalásokon követendő stratégia egyeztetése céljából. A megbeszélésen jelen volt Apor 
Gábor, a Külügyminisztérium Politikai Osztályának vezetője és Danilovics Pál, a tárca 
Nemzetközi Jogi Osztályának felügyelője. Az itt elhangzottakat Jungerth rögzítette 
naplójában. Apor azt az álláspontot képviselte, hogy a majdani római tárgyalásokon teljes 
egészében az 1924. évi egyezményeket vegyék alapul. Jungerth ezt a megoldást nem fogadta 
el, s azt hangsúlyozta, hogy a két ország jegyzékváltás útján vegye fel a diplomáciai viszonyt. 
Emellett egy jegyzőkönyv aláírásával rendezzék a diplomáciai viszony modalitásaival 
kapcsolatos kérdéseket, amelyhez kiindulási alapnak ő is az 1924. évi egyezményeket 
tekintette. A két fél ezen kívül egy másik jegyzékváltással vállaljon kötelezettséget arra, hogy 
a követek kinevezése után haladéktalanul megkezdik a kereskedelmi tárgyalásokat. Ezen az 
előkészítő megbeszélésen foglalkoztak a parlamenti ratifikáció elkerülésének lehetőségével is. 
Jungerth az 1924. évi megállapodásokból ki akart hagyni mindent, ami a „parlament 
approbatióját involválná”, vagyis, ami a törvényi szentesítés kötelezettségét vonná maga után. 
Az 1924. évi tárgyalásokon is résztvevő diplomata érvelése a következőképpen hangzott: „A 
jelenlegi tárgyalások nem fognak mást tartalmazni, mint a diplomáciai viszony felvételét, és 
az avval kapcsolatos határozványokat, nincs szükség a parlament ratifikációjára, mert a 
kormány bármely állammal felveheti a diplomáciai kapcsolatokat anélkül, hogy a parlamentet 
megkérdezné”. Bár Jungerth még így is elképzelhetőnek tartotta, hogy a kormány politikai 
jelentősége miatt a törvényhozás elé viszi az egész ügyet, ezt Apor teljesen kizártnak tartotta. 
A kereskedelmi kapcsolatok ideiglenes rendezését érintő cikkelyeket kihagyták a tervezetből. 
Külön nyomatékkal kellett képviselnie Jungerthnek a küszöbönálló tárgyalásokon a magyar 
kormány azon kívánságát, hogy egyelőre ne állítsanak fel állandó jelleggel követségeket a két 
fővárosban, mert csak így lehetett elérni Horthy beleegyezését, hogy hivatalos rangra emeljék 
a kapcsolatokat a Szovjetunóval. Jungerth ekként közvetíti a külügyminiszter szavait: „[…] 
Kánya súlyt helyez arra, hogy ne küldjenek hozzánk követséget, de még kereskedelmi 
delegációt se. Ehhez ragaszkodik, csinálják üzleteiket, mint eddig. Jöjjenek ide az embereik, 
kössék meg üzleteiket és menjenek”.455 Kánya ezt a továbbiakban is fenntartotta, s a szovjet 
diplomácia budapesti megjelenésével kapcsolatban még a római tárgyalások ideje alatt, január 
29-én is úgy fogalmazott, hogy „remélem, erre nem fog sor kerülni”.456 

                                                 
454 Kresztyinszkij levele Patyomkinnak. 1934. jan. 13. Uo. l. 11-13.  
455 JUNGERTH, 1989. 59–62.  
456 Kánya számjeltávirata Jungerthnek. 1934. jan. 29. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 32/1934. res. pol. sz.  



 123

Az előkészítő megbeszéléseken végül három, egymással összefüggő magyar okmány 
szövegtervezete született meg. Az első két darab diplomáciai jegyzék volt, amelyek a 
diplomácia formanyelvén, ünnepélyesen megfogalmazva deklarálták a diplomáciai és konzuli 
kapcsolatok felvételét, illetve a két kormány abbéli bizonyosságát, hogy a népeik közt 
létesített kapcsolatok hozzájárulnak a barátságuk és az általános béke megőrzéséhez. Jungerth 
három napos budapesti egyeztetései során öntötték végső formába az ezt kiegészítő, 11 
cikkelyből álló jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyv preambuluma hivatkozott az 1924. 
szeptember 5-én és 12-én aláírt, de nem ratifikált egyezményekre. Az első cikkely tartalmazta 
azt a magyar igényt, hogy amíg Magyarország költségvetési okokból nem tudja felállítani 
moszkvai képviseletét, mindkét kormány egy harmadik országban állomásozó diplomatáját 
akkreditálja a másik fővárosába. A második cikkely rendelkezett a budapesti szovjet 
kereskedelmi kirendeltség felállításáról, és arról, hogy személyi létszámát három főben 
limitálják. Az ezt követő cikkelyek a diplomáciai jogokról, a posta és távíróforgalom 
megindításáról, a követségi épületek biztosításáról, illetve azok berendezésének és 
felszerelésének vámmentes behozataláról. Az utolsó három cikkely átemelte az 1924. évi 
egyezményből a kommunista propaganda elhárítását szavatoló cikkelyeket, így a diplomáciai 
futárok személyének kijelölését és az általuk felvehető csomag maximális súlyát, a 
belügyekbe való benemavatkozást, illetve egykori és jelenlegi állampolgárok felvételének 
tilalmát, kivéve a segéd- és irodai állományt. Végül a két darab bizalmas levél szövege szó 
szerint ugyanazt az intézkedést tartalmazta, mint az 1924. évi levélváltások, vagyis a 
követségek apparátusának behatárolását a moszkvai magyar követség esetében nyolc–tíz 
főben, míg a budapesti szovjet képviseletek esetében 14 főben.457  
 Jungerth január 21-én utazott el Budapestről Rómába, s mindjárt a következő két 
napon megkezdte a tárgyalásokat Lev Gelfanddal, a római szovjet nagykövetség első 
titkárával. Rögtön az első napon kiütköztek a két tárgyalófél közötti koncepcionális, tartalmi 
és formai ellentétek. Gelfand, meglátva a Jungerth dossziéjából előhúzott egyezménytervezet 
szövegét, rögtön kijelentette, hogy utasításainak megfelelően ő csak egy rendkívül rövid 
procedúrára, egyszerű jegyzékcsére számított. Ezzel szemben a magyar diplomata 
ragaszkodott mindhárom okmány (jegyzékek, jegyzőkönyv, bizalmas levelek) megvitatásához 
és elfogadásához. A szovjet diplomata szükségesnek vélte, hogy distinkciót tegyen az 1934. 
évi és a tíz évvel korábbi viszonyok között, amiatt, hogy a Szovjetunió az akkoriakhoz képest 
sokkal inkább beágyazódott a nemzetközi közösségbe, ezért semmiféle feltételt nem fogad el. 
Az csak Jungerth jelentéséből derül ki, hogy Gelfand „elszólta magát”, vagyis bevallotta, 
hogy például amikor a Szovjetunió rendezte a viszonyát az Egyesült Államokkal, az egyszerű 
jegyzékcsere mellett még más kérdésekről is megállapodtak. Gelfand alapjában véve 
feleslegesnek tartotta a jegyzőkönyv összes rendelkezését, de utasításának megfelelően nem 
zárta ki, hogy a magyar egyezménytervezet azon cikkelyeinek írásban való rögzítését később 
még megfontolják, amelyek általános érvényű diplomáciai szokásjogokat említenek. Jungerth 
szerint Gelfand nem reagált arra a felvetésre, hogy a követségeket egyelőre ne állítsák fel.458 
Ezzel szemben Gelfand, aki elvben elfogadhatónak vélte a magyar javaslatot, elmondta, hogy 
nem világos, miért kell írásba foglalni Magyarország pénzügyi nehézségeit és harmadik 
országban állomásozó követek ideiglenes akkreditációjának rendjét, hiszen erről egy 
gentleman’s agreement típusú megállapodásban is meg lehetne egyezni. A szovjet diplomata 
ezen túlmenően értelmetlennek nevezte a tervezet azon cikkelyeit, amelyek a posta- és 
távíróforgalom felvételére és szabad használatára, illetve a képviseletek felállításával 
kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzésére utaltak. Gelfand egy logikai ellentmondásra is 
rámutatott a tervezet szövegében, mégpedig arra, hogy ha a magyar kormány, egyelőre – 
költségvetési okokra hivatkozva – nem is kívánja felállítani a moszkvai követségét, s ezért 
                                                 
457 Az egyezménytervezeteket ld. Uo. 133–139. fol.  
458 Jungerth jelentése Kányának. 1934. jan. 23. Uo. 32/1934. res. sz.  
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cserébe elvárja a budapesti szovjet képviseletek felállításának prolongálását, akkor miért van 
szükség a követségek felállításával kapcsolatos technikai teendők (épület rendelkezésre 
bocsátása, anyagi eszközök beszerzése, a képviseletek szabad posta- és távíróhasználata) 
külön cikkelyekben való megemlítésére. A futárszolgálat korlátozását, az egykori és jelenlegi 
állampolgárok felvételének tilalmát, illetve a belügyekbe való benemavatkozást előíró 
cikkelyeket egyenesen sértőnek nevezte. Gelfand arra hivatkozott, hogy semmilyen gyakorlati 
jelentőségük nincs, mivel a magyar kormány bárkitől megtagadhatja a beutazóvízumot, illetve 
a két ország között már a kezdetek-kezdetétől a bizalmatlanság magvát hintik el, s végül ilyen 
sértő cikkelyek sehol nem szerepelnek a szovjet állam által kötött szerződésekben. A 
levélváltást pedig egyszerűen elhagyandónak ítélte. Állítása szerint Jungerth beleegyezett a 
sértő cikkelyek szövegének átszerkesztésére, ugyanakkor kikötötte, hogy „instrukciói szerint 
kötelező a cikkelyekben kifejtett rendelkezések elvi jellegének megőrzése”.459 
 Éppen a szigorúan titkosnak nyilvánított a római tárgyalások első napján, azaz január 
22-én, a kisantant-államok külügyminiszterei soros konferenciájukon Zágrábban egy 
nyilatkozatot fogadtak el, amely szerint elérkezettnek látják az időt a diplomáciai viszony 
felvételét célzó tárgyalások megkezdésére a Szovjetunióval. A deklarációban olyan kikötést 
tettek, mely szerint a csehszlovák és a jugoszláv kormány megteszi az előkészületeket a 
tárgyalások megindítására, de csak akkor lépnek kapcsolatba a szovjet állam képviselőivel, ha 
a szovjet és román tárgyalófelek előzetesen megtalálják azt a megfelelő formulát, amely 
kielégíti Romániát a besszarábiai kérdésben. A kelet-európai politikai tömb addigi habozó 
magatartását mégiscsak a határozottság váltotta fel, amit Eduard Beneš csehszlovák 
külügyminiszter külön megjegyzése tett érzékelhetővé, mely szerint Csehszlovákia 
mindenféle különösebb ünnepi aktus nélkül, egyszerű követcserével szeretné megvalósítani 
ezt a diplomáciai aktust.460  

Noha a tárgyalások során a kisantant elismerésének kérdése nem került szóba, nyilván 
ez az esemény is megerősíthette a szovjet fél abbéli szándékait, hogy ha lehet, ne engedjen a 
magyaroknak, és nagyobb engedékenységre kényszerítse őket. A szovjet diplomácia nyilván 
már a kezdetektől informálta a tárgyalások menetéről az olaszokat, akik a megállapodás sikere 
érdekében végig nyomást gyakoroltak a magyar tárgyalókra. Királdy-Lukács György római 
ügyvivő január 24-én közölte Jungerthtel, hogy értesülései szerint Mussolini utasítani fogja a 
budapesti olasz követet, Ascanio Colonna herceget, hogy interveniáljon Gömbösnél a 
követségek mielőbbi felállítása érdekében. Ez már előrevetítette, hogy a tárgyalások további 
menete során a legélesebb vita nem is a szovjet követség mozgásszabadságát korlátozó 
cikkelyek körül fog kibontakozni, hanem a követségek felállításának időpontját illetőleg, 
amely fölött Gelfand az első megbeszélés pillanatában elsiklani látszott. Jungerth még 24-én 
találkozott Gino Butival, az olasz külügyminisztérium politikai osztályának vezetőjével, és 
elmondta azokat az indokokat, amelyek a magyar kormányt a követségek felállításának 
elhalasztására késztették a következő költségvetési évre. Jungerth a kormány pénzügyi 
nehézségeivel, belpolitikai okokkal, így a közvélemény és a parlamenti pártok várható 
ellenállásával, illetve Horthy kívánságával érvelt, amire a kormányzatnak tekintettel kellett 
lennie. Buti mindezeket csak ürügynek tartotta: „[…] ha egy kormány tényleg fel akarja venni 
valamely állammal a diplomáciai kapcsolatokat, akkor elő is tudja teremteni a hozzávaló 
pénzt, és el tudja hárítani a belpolitikai nehézségeket”. Az olasz diplomata azt is firtatta, hogy 
ebben az esetben miért nem rögzítették a jegyzőkönyvtervezetben új költségvetési év 
kezdetét, mint a képviseletek felállításának határidejét. Jungerth szerint ezt azért nem vették 
fel terminusnak, mert akkor a költségek megszavazása végett a parlament elé kellett volna 
vinni a megállapodást.  

                                                 
459 Gelfand jelentése Kresztyinszkijnek. 1934. jan. 25. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. l. 32–37.  
460 SZRO, 2000. T. I. 415. 
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Az olasz nyomásgyakorlás hátterében Jungerth a szovjeteket sejtette, s úgy vélte, hogy 
ebben az ügyben Róma inkább Moszkva pártjára fog állni. Ezt a következőkkel magyarázta: 
„Avval, hogy minket Moszkvába hoznak, eltekintve, hogy ez nekünk is érdekünk, 
pozíciójukat erősíteni akarják ott, nemcsak azáltal, hogy nagykövetüknek mindenben 
szekundáló partnert biztosítanak, hanem azzal is, hogy a szovjetek egyik legrezerváltabb 
ellenfelét megszelidítve Moszkvába bevezetik”.461 Patyomkin jelentéséből ugyanakkor 
kiderül, hogy ők nem „panszkodtak” a magyarokra, ahogy azt Jungerth megfogalmazta, 
hanem a Palazzo Chigi saját jól felfogott érdekei által vezéreltetve igyekezett pressziót 
gyakorolni Budapestre: „Semmi kétségem afelől, hogy az olaszok érdekeltek abban, hogy 
minél hamarabb megállapodjunk a magyarokkal. Nem kizárt, hogy ennek érdekében 
megpróbálnak majd hatni Jungerthre és az itteni magyar misszióra annak érdekében, hogy 
nagyobb engedékenységre bírják őket”.462 Január 26-án Colonna a Mussolinitől kapott 
utasítása értelmében felkereste Kányát, és közölte vele, hogy a követségek tényleges 
felállítása nélkül elvesznének azok az előnyök, amelyekez a magyar kormány a diplomáciai 
kapcsolatok felvételétől remél. A magyar külügyminiszter ugyanakkor nem osztotta ezeket az 
aggodalmakat, mivel szerinte Jungerth Ankarában majd szorosan együtt tud működni az 
ottani szovjet követtel, Szuriccal.463 

Január 27-én már az időközben betegségéből felépülő Patyomkin fogadta Jungerthtet. 
Közben Moszkvából is megérkezett a válasz a magyar javaslatokra, amelyben feltűnő 
engedményeket tettek a magyar kormánynak. Persze utólag, a szovjet források ismeretében, 
ez egyáltalán nem meglepő, hiszen Kresztyinszkij január 13-i levele sem zárta ki, hogy 
legvégső esetben, ha a magyarok nem tanúsítanának különösebb engedékenységet, a 
diplomáciai jegyzékcsere mellett aláírjanak egy általános jegyzőkönyvet és egy bizalmas 
levélváltás soán megállapítsák a külképviseletek személyi létszámát. A diplomáciai 
kapcsolatok felvételét kimondó jegyzékeket kisebb sitáliris módosításokkal, például a konzuli 
kapcsolatok felvételére történő utalással, jóváhagyták. Hozzájárultak ahhoz is, hogy a 
képviseletek alkalmazottainak létszámát bizalmas levélváltás útján szabják meg, egyúttal 
kérték a keretszám felemelését az ő esetükben 14-ről 20 főre. Ez elől viszont Jungerth 
határozottan elzárkózott. Litvinov ugyancsak áldását adta a magyar jegyzőkönyv-tervezet 
általános, a diplomáciai előjogokat rögzítő, illetve a képviseletek mozgászszabadságát 
korlátozó utolsó három cikkelyére. Továbbra is kérték ugyanakkor, hogy hagyják el a 
jegyzőkönyvből az általuk feleslegesnek minősített cikkelyeket, tehát a követségi épület 
biztosítását, bérleti díját, illetve a működési feltételeit érintő cikkelyeket. Ugyanígy kevés 
megértést tanúsítottak a tervezet első cikkelye iránt, ami a követségek felállításának 
meghatározatlan idejű elhalasztását, és harmadik államban állomásozó diplomaták ideiglenes 
akkreditációját proponálta.464  

Január utolsó napjaira mégis úgy tűnt ugyanakkor, hogy elhárulnak az akadályok a 
megegyezés útjából a legkényesebb kérdés, a követségek felállításának időpontja tekintetében 
is. A külképviseletek azonnali megnyitása helyett Moszkva megelégedett volna azzal a 
kompromisszummal, ha a követségek megnyitásának határidejét az új költségvetési év 
elejéhez, azaz július elsejéhez igazítják, és ezt rögzítik is a jegyzőkönyv első pontjában.465 
Kánya a január 29-i számjeltáviratában engedélyezte, hogy a legvégső esetben, ha a magyar 
makacsság felborítaná a megegyezés lehetőségét, Jungerth megígérje a követségek július 1-i 
határidejű felállítását.466 Január 31-én a magyar diplomata mindössze annyit közölt 

                                                 
461 Jungerth jelentése Kányának. 1934. jan. 27. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 32/1934. res. sz.  
462 Patyomkin jelentése Kresztyinszkijnek. 1934. jan. 25. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. l. 47–49.  
463 PUSKAS, 1995. 265. 
464 JUNGERTH, 1989. 76–78.  
465 PUSKAS, 1995. 266–267.  
466 Kánya számjeltávirata Jungerthnek. 1934. jan. 29. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 32/1934. res. pol. sz. 
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Patyomkinnal, hogy Moszkva aggodalmainak eloszlatása érdekében őt és a bécsi szovjet 
követet azonnal kinevezhetnék, s így ideiglenesen lehetővé válna a hivatalos kapcsolattartás 
anélkül, hogy a követségeket felállítanák.467 

A tárgyalások ezzel a végpontjukhoz érkeztek, hiszen minden kompromisszumos 
lehetőséget kimerítettek, ezért Moszkva álláspontja megmerevedett. Február 1-én Gelfand 
közölte a Palazzo Chigivel, hogy a szovjet fél a tárgyalásokon a maximális engedékenységet 
és kompromisszumkészséget tanúsította, és a magyar kormány összes követelésébe 
beleegyezett, még akkor is, ha azokra korábban nem volt precedens és „kevés szimpátiát 
mutatnak a Szovjetunió iránt”. A szovjet kormány ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja 
Budapest azon igényét, hogy a követségek felállítása csak akkor valósuljon meg, ha a magyar 
állami büdzsé ezt lehetővé teszi. A szovjet diplomata nyomatékosította, hogy ha ez nem 
megy, akkor kormányának egyáltalán nem áll érdekében a tárgyalások további folytatása.468 
Február 3-án Patyomkin közölte Jungerthtel, hogy a szovjet fél a július 1-i határidőt a 
legvégső engedménynek tekinti, s a magyar követelések teljesítése nem kívánatos precedenst 
teremtene, mivel erre hivatkozva a jövőben az európai államok nem küldenének diplomáciai 
képviselőt Moszkvába, ami veszélyeztetné a szovjet diplomáciai gépezet működésének 
zavartalanságát. A külföldi országok azt látnák, hogy Moszkvával a diplomáciai viszony 
alapvető nemzetközi kritériumainak betartása nélkül is lehet kapcsolatokat építeni. Jungerth 
ezek után a következőkről értesítette Dísz téri feletteseit: „Benyomásom az, hogy elértük a 
maximumát annak, amit ebben a kérdésben ma a szovjettel szemben elérni lehet”.469 Mivel a 
magyar kormány nem akarta veszélyzetetni a megállapodás sikerét, Kánya két nappal később 
felhatalmazta Jungerthet a jegyzékek cseréjére és a jegyzőkönyv aláírására a szovjetekkel 
kialkudott feltételek mellett. 470  

Másnap, déli 12 órakor Jungerth és Patyomkin parafálta azt a három dokumentumot, 
amelynek segítségével végre pontot tehettek a két ország viszonyában régóta, több mint tíz 
éve húzódó ügy végére. Aláírták a február 4-re datált ünnepélyes hangvételű jegyzékeket a 
diplomáciai kapcsolatok felvételéről. Február 6-i dátum alatt hagyták meg a hét cikkelyre 
zsugorodott jegyzőkönyvet a diplomáciai kapcsolatok szabályozásáról. Az első cikkely 
tartalmazta az ominózus rendelkezést a külképviseletek felállításáról, amely szó szerint így 
hangzott: „Tekintve, hogy Magyarország költségvetési okokból 1934. július 1. előtt nem tudja 
moszkvai képviseletét felállítani, mindkét kormány egy külföldön tartókodó diplomatáját 
bízza meg azzal, hogy ez idő alatt a másik országban képviselje”. A második és harmadik 
cikkely határozott a budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség felállításáról és annak három 
diplomáciai immunitást élvező tagjának kinevezéséről, illetve általában a diplomáciai 
privilégiumokról. A negyedik pont a kereskedelmi tárgyalások megindításáról szólt a 
diplomáciai képviselők kinevezése után. Az ezt követő cikkelyek tartalmazták a már sokat 
említett megszorító rendelkezéseket: a diplomáciai futárok személyének és az általuk 
felvehető csomag maximális súlyának megállapítását, egykori és jelenlegi állampolgárok 
alkalmazásának tilalmát a külképviseletek diplomáciai állományában, illetve a belügyekbe 
való benemavatkozást. Az 1924. évivel teljesen azonos szövegezéssel a szintén február 6-i 
bizalmas levelekben megállapodtak a moszkvai magyar követség maximum tíz fős 
létszámában, illetve a budapesti szovjet külképviseletek (a követség és a kereskedelmi 
kirendeltség együttesen) 14 fős személyi keretszámában, beleértve a helyben felvett 
segédszemélyzetet is. 471  

                                                 
467 JUNGERTH, 1989. 82–83.  
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Néhány dokumentum alapján rekonstruálhatjuk azt is, hogy milyen volt a nemzetközi 
közvélemény reakciója a Magyarország és a Szovjetunió diplomáciai kapcsolatainak 
felvételéről. Paradox módon ez ellen nem emelt kifogást a német–szovjet viszony mélypontra 
kerülésének előidézésében főszerepet játszó német politika. Konstantin von Neurath báró 
német külügyminiszter már február 9-én kifejtette Masirevich Szilárd berlini magyar 
követnek, hogy „német részről a magyar–orosz kapcsolatok felvételét örvendetes jelenségnek 
tekintik”. Gerhard Köpke, a külügyi tárca nyugat-európai osztályának vezetője ezzel teljesen 
összecsengő módon azt mondta, hogy „ezt a lépésünket Németország szívesen fogadja és 
egyben emlékeztetett arra, hogy Nagyméltóságod [Kánya – S. A.] berlini működése idején 
német részről is ajánlották a szovjet–magyar kapcsolatok felvételét, mihelyt ezt a magyar 
belpolitikai helyzet megengedi”.472 Az Ankarába visszatérő Jungerthnek a török 
külügyminiszter, aki korábban az olasz diplomáciával versenyre kelt a magyar–szovjet 
viszony egyengetésében, nem látszott sértődöttnek, hanem éppen ellenkezőleg: „Örömének 
adott kifejezést [Tevfik Rüştü – S. A.], hogy Moszkvába megyek, s hogy a mi relációink 
Oroszországgal javulnak, mert ez megkönnyíti szerinte a mi baráti kapcsolataink fejlesztését. 
Amit az egyik oldalon Rómában vesztettük, azt Moszkvában megtalálhatjuk viszonyunk 
fejlesztése tekintetében”.473  

Az olasz diplomácia szerepét és reakcióit a sikeres befejezésre már Patyomkin is 
ismertette a Kresztyinszkijnek írott, a tárgyalásokat értékelő jelentésében. Szerinte nem lehet 
kétséges, hogy a tárgyalások sikeres befejezésében érdekelt olaszok végig nyomást 
gyakoroltak Budapestre és a képviseletében tárgyaló Jungerthre. „Felesleges bizonygatni, 
hogy ebben az egész ügyben az olaszokat saját politikai érdekeik vezérelték. De objektíven 
megvizsgálva a kérdést, közvetítésük korántsem bizonyult haszontalannak számunkra. Hozzá 
kell tenni, hogy az olaszok ezt a szerepüket tolakodás és a külvilág előtti különösebb 
hivalkodás nélkül játszották el” – állította Patyomkin. A diplomácia kapcsolatok felvételét 
élénk figyelem övezte Rómában a diplomáciai testület berkeiben. Az ottani török követ 
nyíltan örült neki, a német és az osztrák követ politikai érdekeik szemszögéből helyeselte, 
ugyanakkor Franciaország és a kisantant képviselői ezt keserű szájízzel vették tudomásul. A 
szovjet érdekek szempontjából a következőképpen összegezte a tárgyalások tanulságait: 
„Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió egy újabb diplomáciai győzelmet aratott. 
De mindenki számára világos az is, hogy az olasz–szovjet együttműködés nem a fantázia 
szüleménye, hanem kézzelfogható eredményeket szül, és Európa politikai életének fontos 
tényezőjévé válhat. Természetesen Magyarország súlya már nem annyira jelentős. De a 
Szovjetunió egyre szélesedő nemzetközi kapcsolatainak kontextusában ez is egy olyan 
nyereség, amelynek jelentőségét nem szabad alábecsülni”.474  

A tárgyalások menetének felvázolása után indokoltnak tartjuk annak a kérdésnek a 
megválaszolását, hogy ez az esemény hogyan illeszkedett a szovjet külpolitika törekvéseibe, 
és szovjet szemüvegen keresztül nézve, miben rejlett a Magyarországgal létrehozott 
megállapodás jelentősége? A magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt a szovjet 
külpolitika lehetséges perspektíváit, alternatíváit két nyilvános állásfoglalás világította meg a 
mind a szovjet közvélemény, mind a világ számára. Az első, a külpolitika alakításában 
mérvadónak számító Makszim Litvinov beszéde, amely a kollektív államfői testület, a 
Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának ülésén hangzott el 1933. december 29-én. A 
külügyi népbiztos az addigi bilaterális megnemtámadási egyezmények (az 1932. évi szovjet–
francia és szovjet–lengyel, majd az 1933. évi szovjet–olasz), illetve az agresszor fogalmának 
meghatározásáról szóló multilaterális konvenciók kiszélesítésével egy „kollektív európai 
biztonsági rendszer” kiépítésére tett javaslatot, amely szavatolhatta az ország 
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473 Jungerth jelentése Kányának. 1934. ápr. 10. MOL, K 63, 289. cs., 1934-32/7. t., 1182/1934. pol. sz.   
474 Patyomkin jelentése Kresztyinszkijnek. 1934. febr. 15. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. l. 59–62.  
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szuverenitásának védelmét nyugati irányból. A vezető szovjet diplomata kódoltan fogalmazva 
kiemelte, hogy Németország a revízió jelszava alatt a szovjet államot fenyegeti, holott az nem 
is vett részt a háború utáni területi rendezésben.475 A második Sztálinnak a beszéde, amely 
1934. január 27-én hangzott el, a párt XVII. kongresszusán. Sztálin azzal a történeti 
irodalomban is sokszor emlegetett tézisével, hogy „a Szovjetunió csak önmaga felé 
orientálódik”, a szovjet külpolitika el nem kötelezettségét, és egy egyértelmű orientáció 
elvetését hangsúlyozta, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ha az érdekei megkívánják, kész 
közeledni a „béke fenntartásában” érdekelt országok felé.476 

A Hitler hatalomra jutása és Litvinov beszéde között eltelt időszak egy meglehetősen 
képlékeny periódusnak bizonyult a szovjet külpolitika szempontjából, amelyet a 
prognosztizált fegyveres konfrontáció elkerülése érdekében egyfajta kiútkeresés, s a 
potenciális szövetségesek felkutatása, a Franciaország és kisállami szövetségesei felé történő 
közeledés, az Olaszországhoz fűződő szálak újravarrása, valamint a hagyományos török 
együttműködés megerősítése jellemzett. Noha 1934 tavaszára végleg kikristályosodott, hogy a 
szovjet külpolitika inkább a revízióellenes erők táborát vezető Franciaországhoz kezd húzni, a 
fentebb vázolt törékeny helyzetnek a továbbélését jelezte, hogy az egykoron Franciaország 
egyik legfontosabb kelet-európai szövetségesének számító Lengyelország 1934. január 26-án 
egy közös megnemtámadási deklarációt írt alá Németországgal. Ezzel megszűnt Varsó 
érdekeltsége egy olyan biztonsági rendszerben, amely Németországot kelet felől korlátozhatta 
volna, s amelynek kiépítését a francia vezetés a Szovjetunió bevonásával döntően 
Lengyelországra alapozta.477   

Véleményünk szerint ilyen nemzetközi körülmények között, figyelembe véve a 
potenciális katonai fenyegetettséget nyugati és keleti irányból egyaránt, a szovjet vezetés 
számára minden egyes olyan megállapodás vagy egyezség, amely elősegíthette a Szovjetunió 
nemzetközi helyzetének konszolidálását, jelentőségteljesnek tűnt. Nyilván ennek köszönhető, 
hogy a szovjet diplomácia, és személyesen Patyomkin, a római tárgyalásokat szovjet részről 
vezető nagykövet nyereségesnek vélte, ha Moszkva normalizálja a politikai kapcsolatait 
Magyarországgal,478 s ezzel magyarázható az is, hogy több engedményt tett a magyar félnek. 
Mindezek egy nagyhatalom szempontjából akár sértőnek is mondható feltételeket, kikötéseket 
tartalmaztak. Ezzel szemben Moszkvának csupán azt – a diplomáciai kapcsolatok meglétének 
egyébként magától értetődő velejáróját – sikerült „elérnie”, hogy állítsák fel a követségeket 
egymás fővárosában, igaz, itt is hozzájárult azok július 1-i határidejének kitolásába. Persze 
hozzátennénk, hogy sem a jegyzőkönyv, sem a titkos levélváltás elvileg nem lehetett volna 
publikus a két ország és a világ közvéleménye előtt. Ezért bármennyire is sértőnek tűntek 
ezek a korlátozások, joggal lehetett arra számítani, hogy nem fognak kiszivárogni a sajtóba, s 
elfedésük miatt a nemzetközi diplomácia nem traktálhatta őket a szovjet diplomácia 
vereségeként vagy egy nagyhatalom önbecsülésének feladásaként.  
 

 
 
 

 

                                                 
475 Litvinov beszédét ld. DVP SZSZSZR, 1970. 781–797. 
476 Otcsotnij doklad tov. Sztalina XVII-omu szjezdu partyii o rabotye CK VKB(b). Izvesztyija, 1934. jan. 28. 1–
5. 
477 GREGOROVICS, Sz.: Meszto i rol SZSZSZR v polityike Polsi v 30-e godi. In: Szovjetszko-polszkie otnosenyija 
v polityicseszkih uszlovijah Jevropi 30-h godov XX sztoletyija. Zbornyik sztatyjej. Otv. red. DURCSANSZKI, E.–
SZAHAROV, A. Ny. Moszkva, 2001. 46.  
478 Patyomkin jelentése Kresztyinszkijnek. 1934. febr. 15. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. l. 59–62.  
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VIII. A DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK FELVÉTELÉNEK 
FOGADTATÁSA MAGYARORSZÁGON 

 
 

VIII/1. A POLITIKAI PÁRTOK REAKCIÓI 
 
A Rómában zajló tárgyalásokat a magyar kormány mindvégig titokban tartotta, s gondosan 
ügyelt arra, hogy a hazai közvélemény csak utólag, kormányzati forrásból és lehetőleg 
ellenőrzött formában értesüljön az ott tető alá hozott megegyezésről, és a diplomáciai 
kapcsolatok felvételéről. A magyar külügyi vezetés súlyt helyezett arra is, hogy a 
megállapodásról kiadandó kommünikét a római szovjet nagykövettel együtt szövegezzék 
meg, nehogy a szovjet fél „önállóan cselekedjen”, s a magyar kívánalmaktól eltérő tartalmú 
közleményt adjon ki a szovjet sajtóban.479 Eleinte felmerült, hogy a kommüniké szövegében 
legyen aláhúzva az olaszok közvetítő szerepe a két állam közötti kapcsolatok rendezésében, 
de ezt később Moszkva javaslatára kivették belőle. Az olasz diplomácia megelégedett azzal, 
hogy a kommünikét az aláírás napján, tehát február 6-án, egyszerre adták ki Budapesten, 
Moszkvában és Rómában.480   
 Noha Patyomkin nem tartotta célszerűnek, Jungerth javaslata alapján a kommüniké 
szövegébe bekerült az a hivatkozás, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia az 1918. évi breszt-
litovszki békében már elismerte a szovjet kormányt, Magyarország mégsem állott vele 
diplomáciai összeköttetésben. A közlemény kiemelte, hogy a hivatalos összeköttetés hiánya 
tisztán belpolitikai okok következménye volt, amelyet külpolitikai érdekek nem indokoltak, 
hiszen a két állam között nem voltak ellentétek vagy vitás kérdések, sőt, nemzetközi 
törekvéseik több területen összhangban voltak egymással. A magyar kormány ezekre a 
tényezőkre volt tekintettel, amikor elhatározta a diplomáciai kapcsolatok felvételét a 
Szovjetunióval. Az 1924. évi berlini és az 1934. évi római tárgyalások közötti „folytonosság” 
hangsúlyozása azt a képzetet erősíthette, hogy a magyar diplomáciának ez a lépése nem 
újszerű fejlemény, s alkalmasnak tűnhetett arra, hogy kisebbítse a hír szenzációs jellegét a 
magyar közvélemény előtt. Szintén a várható ellenállás leszerelését célozta a diplomáciai 
viszony létrejöttével remélt kereskedelmi előnyök nyomatékos említése. A magyarországi 
napilapok a kommüniké szövegét másnap, 1934. február 7-én tették közzé.481 
 A kommüniké révén bejelentett hír a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok 
felvételéről megosztotta a politikai közvéleményt, amely a tárgyalások titkossága folytán csak 
utólag, és kész tényként értesülhetett róla. Február 8-án a Nemzeti Egység Pártjának (NEP) 
szűk vezető köre a párt klubhelyiségében értekezletet tartott, azzal a céllal, hogy a kormányt 
támogató egységes elvi álláspontot foglaljanak el ebben a kérdésben. Az ülésen a kormány 
részéről Gömbös Gyula miniszterelnökön kívül részt vett Kánya Kálmán külügyminiszter, 
Imrédy Béla pénzügyminiszter, Kállay Miklós földművelésügyi miniszter, Fabinyi Tihamér 
kereskedelemügyi miniszter, Lázár Andor igazságügyi miniszter, továbbá Darányi Kálmán 
akkori miniszterelnökségi államtitkár, és Vargha Imre pénzügyminisztériumi államtitkár. 
Mivel jelenlegi ismereteink szerint az értekezleten történtekről nem maradt fenn primer forrás 

                                                 
479 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1934. jan. 25. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 28/1934. res. pol. sz.  
480 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1934. febr. 4. Uo. 43/1934. res. pol. sz. A kommüniké szövegében az 
olasz közvetítésre végül mindössze annyi utalt, hogy a két fél a „Berlinben megszakadt tárgyalások fonalát 
Rómában vette fel”, illetve a kérdés szóba került Litvinov 1933. decemberi római látogatása során is. Az olasz 
diplomácia magatartására ld. Jungerth jelentése Kányának. 1934. jan. 27. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 
32/1934. res. sz.  
481 Ld. pld. Helyreállt a diplomáciai viszony Magyarország és Oroszország között. Pesti Napló, 1934. febr. 7. 3–
4. A kommüniké szövegét ld. még: Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932-1936. Antal István 
sajtófőnök emlékiratai. Szerk. GERGELY Jenő. Budapest, 2004. (ANTAL, 2004.) 242–243. 
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(jegyzőkönyv, feljegyzés),482 csak a sajtóba kiszivárgott információk, az egyes napilapok 
tudósításai alapján konstatálható, hogy Kánya és Gömbös kifejtették azokat az indokokat, 
amelyek a kormányt arra az elhatározásra ösztönözték, hogy elismerje a Szovjetuniót. Rajtuk 
kívül csak Keglevich Gyula, a párt parlamenti képviselője mondta el véleményét, de sajnos az 
ő észrevételeinek jellege és tartalma sem ismert. Az értekezlet végén Sztranyavszky Sándor 
pártelnök mondta ki a határozatot, amely szerint a párt a külügyminiszter bejelentéseit 
helyesléssel tudomásul veszi.483 
 Sztranyavszky a Budapesti Hírlap munkatársának adott interjújában összegezte az 
értekezleten elhangzottakat és ezzel együtt a kormány érveit. Kifejtette, hogy elhibázott 
politikát folytat az a kormány, amely érzelmi szempontokra alapítja külpolitikáját. Az egyes 
nemzetek boldogulását ugyanis szerinte sosem az érzelmi megközelítés tudta biztosítani, 
hanem mindig a „hideg, előrelátó, és számító józan ész.” A pártelnök egyenesen kijelentette: 
„Gömbös Gyula és kormánya az orosz megállapodás létesítésével bizonyítékát szolgáltatta 
annak, hogy a látszatot alá tudja rendelni a lényegnek és van bátorsága felelősséget vállalni 
meggyőződése és hite szerint a nemzetre előnyös külpolitikai elhatározásokért.” A 
Sztranyavszky által hangoztatott, és később többször előkerülő fő érv az volt, hogy a magyar 
kormánynak szélesítenie kell azon államok körét, amelyek a határrevízió kérdésének esetleges 
nemzetközi rendezése során megértően viszonyulnak a magyar érdekek iránt. Végül 
elmondta, hogy a két állam diplomáciai kapcsolatainak felvételének helyességét gazdasági 
szempontok is alátámasztják.484 
 A váratlanul bejelentett eseménnyel kapcsolatban több neves politikai közszereplő és 
gazdasági szakember is elmondta a véleményét. Így Bethlen István, aki 1924-ben, akkori 
kormányfőként, egészen eltérő európai konstellációban már megkísérelte a Szovjetunióval 
való viszony normalizálását. A keresztény pártok és a fajvédők erőteljes parlamenti 
ellenállása, Horthy merev elzárkózása, illetve az akkori angol–szovjet viszony elhidegülése 
miatt azonban – biztos parlamenti többsége ellenére – visszakozott. Bár az 1924. szeptember 
12-i berlini egyezmények ratifikációjára szabott – ráadásul egyszer meghosszabbított – 
határidő letelte, így a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének meghiúsulása után 
is azt vallotta, hogy Magyarországnak kiegyensúlyozott viszonyra kellene törekednie a 
Szovjetunióval.485 Az 1930-as évek elején úgy látta, hogy a Szovjetunió a világpolitika egyre 
befolyásosabb tényezőjévé válik, ezért a képviselőház külügyi bizottságának 1933. november 
10-i ülésén javaslatot tett arra, hogy Magyarország legalább gazdasági vonalon közeledjen a 
földrésznyi országhoz.486 A diplomáciai kapcsolatok felvételének hírére reagálva kifejtette, 
hogy mind politikai, mind gazdasági megfontolásokból helyesli a döntést. Rámutatott, hogy 
az 1932 óta érlelődő szovjet–francia közeledés, valamint a kisantant-államokkal közösen 
aláírt 1933. évi londoni konvenció az agresszor fogalmának definiálásáról, nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a Szovjetunió sikeres diplomáciai tevékenységet fejt ki az európai porondon. A 
genfi leszerelési konferencián tanúsított magatartása ugyancsak arra utal, hogy előbb-utóbb a 
népszövetségi politikában is nagyobb szerephez fog jutni. „Mindezeknek a körülményeknek a 
tárgyilagos mérlegelése lehetetlenné teszi számunkra azt, hogy mi ignoráljuk a 
világpolitikának ezt a most már számításon kívül nem hagyható faktorát, és azt a szerepet, 
                                                 
482 A Nemzeti Egység Pártjának (NEP) megjelent iratanyagában nem található erre az értekezletre vonatkozó 
dokumentum vagy utalás. A NEP iratait ld. Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának 
dokumentumai (1932-1939). Szerk. VONYÓ József. Budapest–Pécs, 1998.  
483 Tudomásul vette az orosz szerződést Egységes Párt bizalmasnak nyilvánított értekezlete. A nyár elejére 
várják a diplomáciai és kereskedelmi összeköttetés megkezdését. Magyarország, 1934. febr. 9. 14 
484 A Nemzeti Egység Pártja egyhangúan Oroszország diplomáciai elismerése mellett. Budapesti Hírlap, 1934. 
febr. 9. 5.  
485 Ld. erre az előző fejezetben is említett 1926. július 27-i inkepusztai interjúját a Pesti Napló és a Magyarország 
című napilapok tudósítóinak.  
486 GRÓF BETHLEN István: Gazdasági közeledést a szovjethez! Pesti Napló, 1933. nov. 10. 1–2.  



 131

amelyet Oroszország a közeljövőben betölteni fog. A kisantant maga is belső tárgyalásokat 
folytat vele a normális diplomáciai kapcsolatok megteremtése érdekében, és 
Magyarországnak érdeke, hogy mielőtt ez bekövetkeznék, szintén normális viszonyt 
teremtsen Oroszországgal. Ezeknek a követelményeknek felel meg a most nyilvánosságra 
jutott elhatározás, amely mindenesetre és kétségkívül külpolitikai sikerét jelenti a magyar 
kormánynak” – jelentette ki Bethlen.  
 A diplomáciai kapcsolatok felvételével adódó gazdasági előnyök kihasználásának 
fontosságára hívták fel a figyelmet a magyar gazdasági elit reprezentánsai, így például Éber 
Antal, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Chorin Ferenc, a GYOSZ elnöke, 
valamint Fenyő Miksa, a GYOSZ akkori igazgatója. Bár Éber óvatosságra intett a tekintetben, 
hogy a magyar vállalatok tőkeszegénységüknél fogva nem fogják tudni hitelbe szállítani 
exportálandó iparcikkeiket, s emiatt nehéz lesz megállni a helyüket az iparilag fejlett tőkés 
hatalmak konzorciumai által diktált versenyben, a diplomáciai kapcsolatfelvétellel mégis egy 
új, addig teljesen elzárt óriási piac fog megnyílni Magyarország előtt. Chorin abbéli 
meggyőződésének adott hangot, hogy ezek után könnyebb lesz megkötni egy államközi 
kereskedelempolitikai megállapodást, amely mind a magyar ipari, mind a mezőgazdasági 
termékek számára megnyitja az utat a szovjet piacra. Fenyő csatlakozott ehhez a 
véleményhez, s biztos volt abban, hogy a megállapodás a két ország közti kereskedelmi 
forgalom élénkülését fogja maga után vonni. „A magyar ipar szempontjából főleg a vas-, gép-
, fém-, és textilipar lehetnek érintve és foglalkoztatva a diplomáciai egyezmény megkötése 
után felvehető gazdasági kapcsolatok következtében” – fűzte hozzá optimistán.487  
 Ezzel szemben tagadta a kecsegtető gazdasági előnyöket az egész megállapodást 
ellenző Keresztény Gazdasági és Szociális Párt egyik vezetője, Wolff Károly. A politikus 
naivitásnak tulajdonította, hogy sokan azt hiszik, hogy a rendszeresített összeköttetés a 
Szovjetunióval bármiféle kereskedelmi előnyökhöz juttatja majd Magyarországot. Véleménye 
szerint az „európai internacionális tőke” nem fogja engedni a magyar gazdasági célkitűzések 
érvényesítését szovjet relációban sem, ugyanakkor a diplomáciai kapcsolatok nagy veszélyt 
jelentenek a kommunista propaganda szempontjából, hiszen eddig minden, a Szovjetunióval 
diplomáciai viszonyt fenntartó államban kiderült, hogy a szovjet külképviseletek 
propagandával is foglalkoznak. Ráadásul, a kommunista agitátorok nyugodtan a budapesti 
szovjet követségre menekülhetnek majd, ahol a területenkívüliség védelmét fogják élvezni.488 
Ernszt Sándor és Homonnay Tivadar, akik ugyancsak a Keresztény Gazdasági és Szociális 
Párt képviselői voltak, megdöbbentőnek, érthetetlennek és magyarázatra szorulónak vélték a 
kormány lépését. Utóbbi leszögezte: „Nem tudjuk, mi az országmentő eredménye ennek a 
megállapodásnak, de az eddigiek szerint ez is éppoly Potemkin szerződés lesz, mint amilyet 
Oroszország más hatalmakkal kötött nagyszerű gazdasági lehetőségek megcsillogtatásával és 
sokmilliós adósság meg nem fizetésével.”489 
 A Magyarország és a Szovjetunió közti diplomáciai kapcsolatok felvételét támogató és 
ellenző érvek, ellenérvek és érvrendszerek már rögtön, alig egy-két nappal a hivatalos 
bejelentés után körvonalazódni kezdtek. A kormány, a kormánypárt, a gazdasági szférát 
reprezentáló tekintélyes vezetők, illetve a szociáldemokraták úgy vélték, hogy a magyar 
diplomácia racionálisan cselekedett, s látható jelét adta annak, hogy le tudja gyűrni az 
ideológiai premisszákat, és az ország külpolitikai érdekeit – a saját maga által is elismert – 
belpolitikai jellegű aggodalmak fölé tudja emelni. Kormányoldalról emellett többször 
nyomatékkal aláhúzták, hogy a diplomáciai viszony felvétele nem módosítja a bolsevizmussal 
szemben elfoglalt elutasító magatartást. Az ellenzéki keresztény párti képviselők viszont úgy 
                                                 
487 GRÓF BETHLEN István: A magyar–orosz egyezmény sikere a kormánynak. A gazdasági élet vezetői 
nyilatkoztak a diplomáciai kapcsolatok felvételéről. 8 Órai Újság, 1934. febr. 8. 3–4. 
488 Nagy izgalom a pártokban. Nemzeti Újság, 1934. febr. 7. 3.  
489 Nem kell a szovjet szerződés! – mondják a politikai pártok képviselői. Új Nemzedék, 1934. febr. 8. 8.  
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vélték, hogy a mérleg két serpenyőjére téve a dolgot Magyarország politikai és gazdasági 
téren nem nyerhet annyit a Szovjetunió elismerésével, amely elegendő lenne a diplomáciai 
kapcsolatfelvételből származó erkölcsi hátrányok ellensúlyozására. Más-más volt a 
kiindulópontja a két nézetnek, hiszen a kormány, mint az országot a nemzetközi politikában 
képviselni hivatott szerv, a geopolitikai körülmények megváltozása mellett nem mehetett el 
szótlanul, tehát a kérdést a vita során végig a külpolitikai mozgástér szemszögéből ítélte meg, 
míg a külpolitikában felelősséget nem viselő, de belpolitikailag kötött Keresztény Gazdasági 
és Szociális Párt fő szempontját a belső rend fenntartása, s a kommunista agitáció 
megengedhetetlensége képezte.  
 Nem kívánjuk említetlenül hagyni azt sem, hogy a kormánypárt hivatalos álláspontja 
és a keresztény pártok reakciója mellett mi volt a véleménye a diplomáciai egyezményről az 
1922. évi nemzetgyűlési választások óta parlamenti frakcióval rendelkező Magyarországi 
Szociáldemokrata Pártnak. A párt orgánumának, a Népszavának a szerkesztősége, a magyar–
szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének másnapján vezércikkben kommentálta a 
váratlanul bejelentett eseményt. Ebben különös hangsúlyt kapott, hogy a magyar kormány 
régóta elodázott döntését megkésettnek tekinti a szociáldemokrata politikai közvélemény. A 
diplomáciai kapcsolatfelvétel késleltetésének nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai 
indokai sem voltak, s 1924-ben a kormánynak nem kellett volna meghátrálnia a fajvédők és a 
keresztény pártok nyomására, mivel biztos parlamenti többségére támaszkodva könnyen 
ratifikálhatta volna a berlini szerződéseket.490 

 
VIII/2. A KÉRDÉS A PARLAMENTBEN 

 
A kormány mindenképpen el akarta kerülni, hogy a keresztény párt negatív reakciója 
begyűrűzzön a parlamentbe, ezért szükségesnek tartotta, hogy az arra illetékes fórumokon, a 
képviselőház és a felsőház külügyi bizottságában tájékoztatást nyújtson Moszkva és Budapest 
kapcsolatainak felújításáról. A két külügyi bizottság üléséről ismereteink szerint nem 
maradtak fenn a korabeli jegyzőkönyvek, ezért az ott elhangzottakat csak a sajtó tudósításai 
alapján tudjuk rekonstruálni. A képviselőház külügyi bizottságának február 10-i ülésén, 
amelyen Gömbös is megjelent, Kánya részletesen ismertette azokat az okokat, amelyek 
alapján a kormány a diplomáciai kapcsolatfelvétel mellett döntött. Az ezt követő vitában a 
NEP képviselői, Lakatos Gyula, Kornis Gyula és Őrffy Imre külpolitikai érvek alapján 
helyeselték a diplomáciai kapcsolatok felvételét a Szovjetunióval. Lakatos közölte, hogy a 
magyar belügyi szervek továbbra is a megszokott eréllyel fognak fellépni a kommunista 
propagandával szemben. A szociáldemokrata vezetők, Buchinger Manó és Peyer Károly, 
illetve Gaál Gaszton Független Kisgazdapártjának képviselője, Farkas Tibor elfogadták a 
kormány lépését, míg Friedrich István, a Keresztény Ellenzék nevű tömörülés prominense, s a 
már említett Wolff Károly, világnézeti és erkölcsi aggályaiknak hangot adva ellenezték azt. 
Ezekhez a véleményekhez csatlakozott Rassay Károly, a Nemzeti Szabadelvű Párt alapítója is. 
A Szovjetunióval való kapcsolatok rendezését 1924-ben, akkori fajvédőként még ellenző 
Eckhardt Tibor kisgazdapárti politikus ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a tíz évvel korábbi 
veszélyek elmúltak, ezért semmi akadálya annak, hogy a külpolitikai szempontok 
érvényesüljenek. Véleménye mellett a következőképpen érvelt: „A szovjettel való diplomácia 
viszony megteremtése éppoly kevéssé jelenti a bolsevista rendszer helyeslését, mint ahogy a 
Törökországgal vagy Japánnal létesített diplomáciai kapcsolat nem jelenti az iszlám vagy a 
japán kultúrideálok átvételét.”491  

                                                 
490 Az elismert Szovjet. Népszava, 1934. febr. 7. 1.  
491 A magyar–orosz megegyezés a Képviselőház külügyi bizottsága előtt. Pesti Hírlap, 1934. febr. 11. 7. Vö. 
RÉTI, 2003. 147–148.  



 133

Két nappal később Kánya a felsőház külügyi bizottsága előtt is felvezette a kormány 
álláspontját.492 Itt azonban nem merültek fel a képviselőház külügyi bizottságában is 
hangoztatott ellenérvek, a grémium hozzászóló tagjai, úgy Egry Aurél, Korányi Frigyes, 
Scitovszky Tibor, neves pénzügyi szakemberek, Teleki Pál egykori miniszterelnök, Vészi 
József publicista, mint Balogh Jenő református jogász, a Szovjetunióval fenntartott viszonyból 
fakadó geopolitikai és kereskedelmi előnyöket fajsúlyosabbnak tartották az ebből 
Magyarországra háramló esetleges belpolitikai veszélyeknél, ezért Kánya és Gömbös 
fejtegetését egyhangúlag tudomásul vették.493  

A képviselőház külügyi bizottságának ülésén történtek utórezgését képezték a 
bizottság elnökének, Pekár Gyulának a testület éléről történt lemondása körüli bonyodalmak. 
Csak egy későbbi képviselőházi felszólalásból derül ki, hogy a közismerten keresztény 
nemzeti érzelmű, korábban a Fehér Ház nevű ellenforradalmi szervezet elnökeként a 
Tanácsköztársaság megdöntésére irányuló politikai mozgalmakban tevékeny szerepet vállaló 
Pekár a február 10-i ülésen a magyar-szovjet diplomáciai egyezmény elfogadását javasolta. A 
képviselőház február 28-i ülésén a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt programjával 
mandátumhoz jutó Petrovácz Gyula felszólalásában egy Pekár által még 1933-ban írt esszére 
hivatkozva azt kérte tőle, hogy ne változtassa meg a szovjet rendszerrel szemben képviselt 
elveit.494 Az inkriminált cikkben a szerző főként a Jelenések Könyvére támaszkodva azt 
állította, hogy a Bibliában megjövendölt pokoli romlás korában fog bekövetkezni, s az 
Antikrisztust valójában a Szovjetunió és annak belső berendezkedése testesíti meg. A „vörös 
szörny” fennmaradását végső soron a nyugati civilizációnak köszönheti, amely kereskedelmi 
szerződésekért „körbeudvarolja” őt, ahelyett, hogy „keresztes hadjáratra menne ellene”. A 
tanulság tehát nyilvánvaló volt: az európai államok ne lépjenek kapcsolatba a szovjet 
rezsimmel, mert azzal segítik a konzerválását, és ennek következtében a világvége 
eljövetelét.495 Csak a későbbi híradásokból tudható, hogy Pekár valamikor 1934 áprilisában 
mondott le tisztségéről, éppen Adolf Markovics Petrovszkij ideiglenes szovjet követ budapesti 
tartózkodása idején, vagy nem sokkal azután. A keresztény sajtó összefüggésbe hozta 
lemondását a szovjet követ megbízólevelének átadásával. A Nemzeti Újság később úgy 
interpretálta a történteket, hogy a Magyarország és a Szovjetunió közötti diplomáciai viszony 
ezzel a szimbolikus aktussal kész ténnyé vált, viszont korábban a bolsevizmus és az annak fő 
fészkéül szolgáló szovjet állam ellen élesen kirohanó Pekár már nem tudta visszavonni vagy 
revideálni nézeteit.496 
 A kormány a parlament két kamarájának külügyi bizottságában adott okfejtéseivel 
nem tudta megnyugtatni a Budapest és Moszkva kapcsolataiban új fejezetet nyitó diplomáciai 
egyezmény miatt elégedetlenkedő keresztény párti és liberális képviselőket, s nem tudta 
megakadályozni, hogy a téma – akárcsak napirend előtti felszólalásokba foglalva – 
előkerüljön a parlamentben. Ahogy várható volt, a kérdés a téli szünet után először, 1934 
februárjának végén összeülő képviselőházban heves vitákat váltott ki. A megállapodást 
leghevesebben a keresztény szellemiség talaján álló ellenzéki pártok (a Keresztény Gazdasági 
és Szociális Párt, valamint a Friedrich István nevével fémjelzett Keresztény Ellenzék nevű 
tömörülés) képviselői támadták. Nem kizárt, hogy az említett frakciók egy ugyanannyira 
feszült parlamenti közhangulat megteremtésére törekedtek, amely a kormány lépését ellenző 
hangok dominanciáját éreztethette a közvélemény előtt, aminek hatására Bethlen 1924-ben 
                                                 
492 Kánya felszólalása a Felsőház külügyi bizottságának ülésén. 1934. febr. 12. MOL, K 63, 223. cs., 1933/24. t., 
475/1934. pol. sz.  
493 A Felsőház külügyi bizottsága tudomásul vette a magyar–orosz diplomáciai viszony helyreállítását. Pesti 
Hírlap, 1934. febr. 13. 8.  
494 Az 1931. évi július hó 18-ra hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. XX. köt. Budapest, 1934. 
(KN, 1934. XX. köt.) 111–113.   
495 PEKÁR Gyula: Apokalypszis. A szovjet harca Isten ellen. Pesti Hírlap, 1933. szept. 17. 6.  
496 Pekár a szovjet szerződés miatt mondott le a külügyi bizottság elnökségéről. Nemzeti Újság, 1935. ápr. 15. 8.  
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nem merte ratifikációs vitára bocsátani a már megszületett egyezményeket. Ezzel 
magyarázható, hogy már az ülésszak napirendi vitája során megpróbálták elérni, hogy a 
házelnök javaslatával szemben, napirendre tűzzék a Magyarország és Szovjetunió közti 
diplomáciai kapcsolatfelvétel megvitatását. A február 20. és március 7. közötti ülések szinte 
mindegyikén legalább egy ellenzéki képviselő megpróbált vitát provokálni a kérdésben, 
amelyet a kormánypártok képviselői azzal szereltek le, hogy a miniszterelnök és a 
külügyminiszter a megfelelő fórumon (a külügyi bizottságban) már tájékoztatta a parlamentet. 
Ennek köszönhető, hogy a sorozatos támadások miatt a február 22-én felszólaló Simon 
András kormánypárti képviselő bizonyos tervszerűséget és népszerűség-hajhászást sejtett.497  
 Az 1934. február 20-án szót kérő Turi Béla keresztény párti képviselő kifogásolta, 
hogy a kormány megelégszik a külügyi bizottságokban nyújtott tájékoztatással egy ilyen, az 
egész ország közvéleményét élénken érdeklő a nagy horderejű döntésről. Szerinte, ha Gömbös 
komolyan venné a parlamentarizmust, legalább azt megtette volna, hogy a pártok vezetőit 
bizalmasan tájékoztatja a lépés okairól és szükségességéről. Annak a félelmének adott hangot, 
hogy a szociáldemokraták mérsékelt álláspontját a szovjet követség képében Budapesten 
megjelenő „központi agitáció” a „kommunista ideák” felé fogja terelni. Az ellenzék részéről 
gyakorta hangoztatott érvként, Magyarország specifikus helyzetére is felhívta a figyelmet, 
nevezetesen arra, hogy a magyar nép volt az egyedüli Európában, amely megszenvedte a 
kommunizmust, ezért vezetőinek több empátiát kellene táplálniuk a magyar társadalom ebbéli 
érzékenysége iránt.498 A kommunista propaganda erősödésének veszélyével érvelve a 
keresztény párti képviselők az egyezmény gazdasági előnyeit is megkérdőjelezte. Így Apponyi 
György február 21-i hozzászólásában kételyeinek adott hangot a tekintetben, hogy ez 
számottevő előrelépést fog okozni a két ország közti kereskedelmi forgalomban. Kifejtette, 
hogy a kapcsolatok rendezése nem fog az ország külkereskedelmi mérlegében óriási javulást 
eredményezni, mivel a tisztességtelen versenytől sem visszariadó Szovjetunió mezőgazdasági 
kiviteli cikkeivel az exportnehézségekkel és piachiánnyal küszködő agrár Magyarország 
konkurensévé válik a nyugat-európai piacokon. A magyar ipar ugyanígy csekély kiviteli 
lehetőségekre tehet szert, mert nem tud versenyezni a szovjet piacon rég megtelepedett 
tőkeerős német, angol, francia, amerikai nagyvállalatokkal. Egyes magyar cégek esetleg 
megkötendő jelentéktelen üzletei viszont nem indokolnak Magyarország részéről ekkora 
erkölcsi áldozatot.499  
 A március 1-jén felszólaló, ugyancsak keresztény párti Huszár Mihály részletes 
statisztikai adatokkal próbálta alátámasztani az előtte felszólaló ellenzéki képviselők érveit. 
Kijelentette, hogy Magyarországnak még a világháború előtt sem volt szerves gazdasági 
kapcsolata a cári Oroszországgal. 1924-ben Magyarország hatezer vagon nyersolajat importált 
a Szovjetunióból, s ezzel ki is merültek az érdemi gazdasági kapcsolatok az 1920-as évek első 
felében. Az áruforgalom csak 1926-tól indult meg ismét, de 1927–1933 között a kereskedelmi 
egyenleg végig magyar passzívummal zárult. Elmondta még, hogy a kereskedelmi 
kapcsolatok élénkítésére nem lesz lehetőség, mivel a második ötéves tervhez igazodva a 
Szovjetunió gépiparának szükségleteit már a belső termelésből fogja fedezni, ami visszafogja 
a szovjet piacon leginkább érdekelt, s ahhoz nagy reményeket fűző magyar gépgyárak 
bejutásának esélyét. Hozzáfűzte azt is, hogy a Szovjetunió éppen 1933-ban érte el először, 
hogy áruforgalmát mintegy 150 millió rubel értékű aktívummal zárja, s beláthatóan a szovjet 
export csak erősödni fog ehhez képest.500 
 A megállapodás várható politikai előnyeit leginkább a liberális Fábián Béla 
kérdőjelezte meg. A Rassay Károly vezette Nemzeti Szabadelvű Párt és a Vázsonyi János 
                                                 
497 KN, 1934. XIX. köt. 47–48.  
498 Uo. 436–439. 
499 KN, 1934. XX. köt. 7–8. 
500 Uo. 183–185.  
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nevével fémjelzett Nemzeti Demokrata Párt soraiból összeolvadó liberális csoportosulás, a 
Független Nemzeti Demokrata Párt egyetlen képviselőjeként mandátumhoz jutó politikus 
minden alkalmat és – gyakran parlamenti kereteken kívüli – fórumot felhasznált arra, hogy 
ellenvéleményét kifejtse. A magyar–szovjet egyezménnyel szembeni heves tiltakozását 
nyilván a személyes tapasztalataiból fakadó, közismert bolsevikellenes beállítódása váltotta 
ki. Fábián ugyanis az első világháború idején orosz hadifogságba esett, egy kelet-szibériai 
táborba került, ahonnan néhány társával együtt megszökött. Hazatérése után erőteljes 
kommunistaellenes kampányba kezdett, ezért a Tanácsköztársaság idején letartóztatták, s több 
hétig raboskodott. Több szovjetellenes publicisztikája mellett erről az időszakról írta meg a 
végül 1930-ban napvilágot látott – részben személyes emlékein alapuló – Hat ló, negyven 
ember című irodalmi művét.501 

Fábián szembeötlőnek nevezte, hogy a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 
felvételének kérdése először Gömbös és Kánya 1933. őszi ankarai útja során merült fel. 
Megítélése szerint Moszkva és Budapest kapcsolatainak rendezése nem ellensúlyozhatja a 
Balkán-paktumot, hiszen ennek a politikai blokknak az összekovácsolása, csakúgy, mint a 
magyar és szovjet érdekek összehangolása, Ankara ösztönzésére történt. Hozzáfűzte még, 
hogy a revízióellenes front ellenszerét sem lehet a Moszkvával való jó viszony ápolásában 
keresni, hiszen a Szovjetunió az 1933. januári németországi belpolitikai fordulat 
következtében eltávolodott a „rapallói politikától”, s így felhagyott a revindikációs törekvések 
nyílt támogatásával is.502 Fábián annyira mélynek látta a két ország közti politikai szakadékot, 
hogy néhány nappal később ismét visszatért erre a kérdésre, s újabb argumentumokkal 
igyekezett alátámasztani véleményét. A képviselőház április 18-i ülésén (tehát már 
Petrovszkij megbízólevelének átadása után) egyenesen kijelentette, hogy a kormány 
állításaival szemben a Szovjetunió egyáltalán nem a status quó-t ellenző erők táborába 
tartozik, hiszen Litvinov nem sokkal korábban azt nyilatkozta, hogy a revízió felhánytorgatása 
európai háborúval fenyeget. Úgy vélte továbbá, hogy korai lenne a Szovjetunió nemzetközi-
jogi helyzetének konszolidációjáról beszélni, hiszen egy sor európai állam, így Dánia, 
Belgium, Hollandia, Svájc, Bulgária, s a kisantant tagjai nem ismerték el, Spanyolország 
pedig, amely hivatalosan felvette ugyan a diplomáciai kapcsolatait vele, nem nevezett ki 
követet Moszkvába503  

Uzonyi György kormánypárti honatya Apponyi aggodalmaira reagálva elmondta, hogy 
Magyarország óriási piacot találhat a Szovjetunióban mezőgazdasági gépipara számára, s 
ugyanakkor különféle olajipari termékeket hozhat be onnan, vagyis olyan árucikkeket, 
amelyeket „méregdrága” áron vásárolt Romániától. Szerinte éppen ez lehetne az agrárolló 
letörésének egyik eszköze. A politikai természetű aggályokkal és ellenvetésekkel szemben a 
kormánypárti képviselők azt hangoztatták elsősorban, hogy a külpolitika alakítását nem 
szabad érzelmi szempontoknak vezérelniük. Így a szovjet rendszer jellege nem 
befolyásolhatja a külpolitikai döntéshozókat, amikor a Szovjetunióval, mint a nagyhatalmi 
státuszát lassan regeneráló állammal való kapcsolatok kialakítása a tét. Ráadásul Moszkva 
érdekei azonosak Budapestével, hiszen általában a versailles-i rendszeren kívülálló 
hatalomként definiálja magát. „Azt mondom, hogy ennek a politikának, a revíziónak 
érdekében az ördögökkel, a pokollal is szövetkeznünk kell, hogy beteljesedésre segítsük” – 
mondta például Uzonyi.504  

Görgey István Magyarország diplomáciai sikereként értékelte a magyar–szovjet 
megállapodást, s Fábiánnal ellentétben úgy vélte, hogy a magyar vezetés ezzel semlegesítette 
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az 1934. február 9-i Balkán-egyezménynek a balkáni status quo konzerválására irányuló, s a 
magyar érdekekkel ellentétes affinitásait, és emellett megelőzte a kisantant-államokat, 
amelyeknél előbb érvényesítheti az érdekeit Moszkvában.  Kifejtette, hogy a magyarországi 
kommün emlékei érthetővé teszik, ha a közvélemény nyugtalanul reagál a kormány 
elhatározására, de a külpolitika alakításában nemcsak az érzelmi szempontokat kell 
figyelembe venni, hanem az érdekeken alapuló racionális megfontolásokat is. Görgey olyan 
nemzetközi példákkal próbálta alátámasztani a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 
szükségességét, amelyek azt érzékeltették, hogy a bolsevik ideológiával szemben teljesen 
antagonisztikus vallási, politikai rendszerek – így a „protestáns Finnország”, a „katolikus 
Lengyelország” és a „muzulmán Törökország” – is diplomáciai kapcsolatokat ápolnak a 
Szovjetunióval.505A kormánypárti képviselők felszólalásakor általában elhangzott érvként, 
hogy a tapasztalatok szerint a szovjet külképviseletek megtelepedésével nem nő, hanem éppen 
csökken a szélsőbaloldali agitáció aktivitása, vagy teljesen alábbhagy. Így például a már 
említett Simon András február 22-én az ellenzéki képviselők gondolatmenetét megfordítva 
kijelentette: „A diplomáciai viszony létesítésével nagy felelősség is létesül éppen a szovjet 
által ideküldendő, a Szovjet–Oroszországot képviselő felelős politikai tényező, az államot 
képviselő tényező részéről.” A diplomáciai viszony létesítése előtt tehát sokkal nagyobb volt a 
lehetősége a felelőtlenül való izgatásnak.506  

A parlamenti csatározások jellemző epizódja volt a Fábián és Kánya közötti 
„pengeváltás” is. Mint említettük, a keresztény párti és liberális politikusok kritikájának egyik 
kulcseleme a bolsevik propaganda aktivizálódása volt. Fábián először a február 28-i 
képviselőházi ülésen interpellálta meg az ország első számú külügyi vezetőjét, a diplomáciai 
szerződés okait és a bolsevik propaganda megakadályozására vonatkozó garanciákat firtatva. 
Szerinte a Szovjetunióval diplomáciai viszonyt fenntartó egyes államok (így Németország és 
az Egyesült Államok) külön megállapodást kötöttek vele, amely szavatolta a belügyekbe való 
be nem avatkozást, ennek dacára Moszkva az összes országban agitációt folytat.507 Kánya 
csak jóval később, április 11-én adta meg írásbeli válaszát az interpellációra. Aláhúzta, hogy 
az ország politikai vezető elitje nem változtatta meg a kommunizmussal szembeni 
álláspontját, ezért állapodott meg a szovjet féllel a diplomáciai kapcsolattartás módozatairól. 
Csupán arról van szó, hogy felvette a normális hivatalos viszonyt egy olyan állammal, 
amelynek nemzetközi súlya az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt.508 Fábián 
viszontválaszában nehezményezte, hogy a külügyminiszter egy ilyen nagy horderejű 
kérdésben nem személyesen adott tájékoztatást, hanem írásban, és kijelentette, hogy az 
írásbeli válasz sok tekintetben nem felel meg a tényeknek, mivel Litvinov legutóbbi 
nyilatkozatából kiderül, hogy a Szovjetunió a revízióellenes országok táborához csatlakozott, 
és nem kívánja megbolygatni a háború utáni békéket. A propaganda kérdését érintve 
kifejtette, hogy a bolsevik agitáció nem szűnik meg abban az államban, amelyben szovjet 
külképviseletet állítanak fel, hiszen például Németországban a virulens kommunista 
propaganda tette lehetővé Hitler hatalomra jutását.509   

A külügyminiszter válaszával elégedetlen képviselő alig egy héttel később újabb vitát 
provokált, amelynek apropóját az adta, hogy 1934. április 9-én Petrovszkij ideiglenes 
budapesti szovjet követ átadta megbízólevelét Horthy Miklós államfőnek, majd két nappal 
később a Bristol szállóban egy tea-parti keretében sajtótájékoztatót tartott meghívott magyar 
újságírók számára. Fábián Kányát hibáztatta azért, mert a szovjet diplomata előtt felvonult az 
egész magyar sajtó. Szerinte Petrovszkij propaganda előadást tartott, hiszen 
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„paraszteldorádóként” állította be országát, s hamis adatokat, tényeket közölt az 
analfabétizmusról vagy a sajtószabadság meglétéről, vagyis a valóságosnál kedvezőbb 
színben tüntette fel a kommunizmus fő fészkének számító Szovjetuniót.510 Az interpellációra 
Kánya ismét írásban, és ismét hosszú idő elteltével válaszolt. A képviselőház május 30-i 
ülésén felolvasott válaszában kijelentette, hogy nincs tudomása a szovjet követ által folytatott 
propagandáról. Megállapította továbbá, hogy Petrovszkij nem tartott „előadást” a 
sajtófogadáson, hanem a szovjet követség – és nem a magyar Külügyminisztérium – által 
meghívott újságírók kérdéseire válaszolt, miután azok meghallgatták Ilja Csernyjaknak, a 
TASZSZ bécsi irodája vezetőjének rövid ismertetőjét a Szovjetunió jelenlegi gazdasági és 
kulturális helyzetéről. Aláhúzta, hogy a bevett nemzetközi diplomáciai gyakorlat szerint 
bármely idegen állam külképviselete számára biztosított az a jog, hogy állomáshelyének 
sajtóorgánumai számára felvilágosításokkal szolgálhasson hazája kurrens politikáját és 
gazdasági helyzetét illetően. Petrovszkij válaszai nem lépték túl a diplomáciai szokásjog által 
megszabott kereteket.511  

A szociáldemokratákkal kapcsolatban már említettük, hogy a képviselőház külügyi 
bizottságának február 10-i ülésén Buchinger és Peyer a kormány beszámolójának elfogadása 
mellett voksoltak. A napilapok közül a Függetlenség című kormánylap foglalta össze 
részletesebben Buchinger hozzászólását. Eszerint a szociáldemokrata politikus mulasztással 
vádolta a korábbi kormányokat, amiért nem találtak valamilyen modus vivendi-t Moszkvával. 
Szerinte az 1920-as években kedvezőbbek voltak a kilátások a magyar–szovjet áruforgalom 
növelésére, de a Szovjetunió állami megrendelései továbbra is számottevőek.512 A 
képviselőház február 27-i ülésén Peyer ismertette pártjának erre vonatkozó álláspontját. 
Elmondta, hogy a szociáldemokrata párt helyesli a diplomáciai kapcsolatok felvételét a 
Szovjetunióval, hiszen már évek óta követeli ezt. Lehetetlennek nevezte, hogy Európában 
létezik egy 160 milliós hatalmas piac, amely gazdaságilag el van zárva Magyarországtól. A 
gazdasági kapcsolatok kiépítésére a magyar exportlehetőségek bővítése érdekében inkább 
Magyarországnak lenne szüksége. Elismerte, hogy a bolsevik propaganda módszerek veszélyt 
jelentenek Magyarországra nézve, de ha olyan hatalmak, mint a náci Németország vagy az 
USA le tudták gyűrni az ideológiai fenntartásaikat, akkor ezt Magyarország is meg tudja 
tenni.513  

Látható tehát, hogy magyar kormány minden erejével igyekezett megnyugtatni a 
magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatokat ellenző politikai erőket és a politikai közvélemény 
emiatt aggódó csoportjait. A kommunista propaganda feléledésének megakadályozását, s 
ennek érdekében a Magyarországon dolgozó szovjet diplomaták és követségi alkalmazottak 
mozgásterének szűkítését azonban nemcsak a február 6-i diplomáciai egyezmény megfelelő 
cikkelyei és a külképviseletek személyi állományának kölcsönös limitálását előíró titkos 
levélváltás, illetve a kormány kifelé adott szóbeli nyilatkozatai szavatolták, hanem belső 
kormányutasítások, miniszteri körrendeletek is. Így például Kánya Kálmán külügyminiszter 
egy 1934. április 15-én kiadott körrendeletében arra utasította a magyar külképviseleti hatóság 
vezetőit, hogy minden egyes szovjet állampolgár Magyarországra történő beutazásához és 
vízumának kiadásához kérjék ki a Külügyminisztérium külön engedélyét. Noha a diplomáciai 
immunitást élvező diplomaták a nemzetközi szokásjog alapján beutazóvízum nélkül 
                                                 
510 Fábián felszólalásában annak okát is firtatta, hogy a Szovjetuniót mi vezérelte, amikor felvette a diplomáciai 
kapcsolatait Magyarországgal. Szerinte a szovjet felső vezetés számára csak egy skalp Magyarország a saját 
ellenforradalmi tömegei előtt, ugyanis ezzel bebizonyította, hogy még egy olyan tradicionálisan és markánsan 
ellenforradalmi ország, mint Magyarország, az érdekeinél fogva behódol a Szovjetuniónak. KN, 1934. XXI. köt. 
280–284. 
511 KN, 1934. XXIII. köt. 394–395. 
512 Az orosz–magyar szerződés nem jelent semmi módosítást a bolsevizmussal szemben elfoglalt elutasító 
magatartásunkban. Kánya Kálmán nyilatkozata a külügyi bizottságban. Függetlenség, 1934. febr. 11. 3.  
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utazhattak be a szolgálati állomáshelyükként kijelölt országokba, így a szovjet diplomaták 
Magyarországra, Kánya velük szemben is indokoltnak tartotta az óvatosságot, ezért 
elrendelte, hogy a misszióvezetőknek a diplomata útlevéllel érkező szovjet honosok 
beutazásának esetén is, az utazás megkezdése előtt 24 órával közvetlenül a 
külügyminiszternek kell jelentést tenniük.514 Ugyancsak a szovjet állampolgárokkal 
kapcsolatos – egyébként a külképviseletek erre hivatott apparátusa által is elintézhető – 
konzuli teendők centralizálását, bürokratizálását eredményezte a külügyminiszter 1934. május 
13-án kelt körrendelete, amelyben arra utasította a misszióvezetőket, hogy a Szovjetunióból 
közvetve vagy közvetlenül hozzájuk érkező beadványokat egyenesen a 
Külügyminisztériumba továbbítsák, ahol a belügyi szervekkel történt egyeztetés után 
döntenek róluk.515  

Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszternek egy Keresztes-Fischer Ferenc 
belügyminiszterhez intézett későbbi, 1935. január 23-i átirata alapján kiderül, hogy a magyar 
hatóságok döntően a belügyi és rendvédelmi szervek követelésének eleget téve, az 1920-as 
években követett gyakorlathoz hasonlóan, ismét ellenőrizni kezdték a Magyarország és a 
Szovjetunió közötti postai és távíróforgalmat. A kereskedelmi tárca vezetője arról értesítette 
minisztertársát, hogy a Külügyminisztérium Sajtóosztályának felhatalmazása alapján a 
TASZSZ bécsi tudósítójának, Ilja Csernyjaknak „TASZSZ, Moszkva” címre szóló, 
hírlaptáviratok feladására jogosító, három hónapra érvényes igazolványt állított ki. Kenéz 
megemlítette azt is, hogy a szovjet tudósító minden egyes táviratáról a Budapesti Központi 
Távíróhivatal másolatot készít, s azokat Hetényi Imre budapesti rendőr főkapitány-helyettes 
kívánságára továbbítja a Budapesti Rendőr Főkapitányságra.516 Ennek a különleges 
intézkedésnek a bevezetése nyilván az akkor megkezdődött második Rákosi-per miatt vált 
szükségessé. Ez a szovjet közvélemény tájékoztatásának nyomon követését, a 
büntetőeljárásról szóló, s a magyar érdekekre nézve esetlegesen „káros” információk 
kiszűrését szolgálta, hiszen Csernyjak más külföldi tudósítókkal és újságírókkal egyetemben 
személyesen végigkísérhette a per elsőfokú bírósági tárgyalását.517    
 

VIII/3. HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ÉS GÖMBÖS GYULA 
MINISZTERELNÖK ÁLLÁSPONTJA 

 
Érdemes megvizsgálni, hogy a kormány, valamint a politikai közvéleményt reprezentáló 
pártok mellett személyesen hogyan viszonyult Magyarország és a Szovjetunió diplomáciai 
kapcsolatainak felvételéhez a magyar vezető elit csúcsán álló két – közismerten 
kommunistaellenes, s a szovjet típusú berendezkedéssel szembeni antipátiáját nem titkoló – 
vezető, Horthy Miklós kormányzó, és Gömbös Gyula miniszterelnök. Ennek megítélése nem 
könnyű, hiszen előbbi – eddigi kutatásaink alapján – sohasem foglalt állást nyilvánosan erről 
a kérdésről, míg utóbbi is csak elvétve, alig egy–két alkalommal tett erre utaló 
megjegyzéseket, kijelentéseket, így felfogásukat más primer források, beszámolók vagy 
visszaemlékezések alapján lehet rekonstruálni.  

A római tárgyalásokat előkészítő megbeszélések kulcsmozzanata valószínűleg a 
kormányzó támogatásának megnyerése lehetett, hiszen tudvalevő volt, hogy 1924-ben az ő 
negatív állásfoglalása nagymértékben meghatározta a ratifikáció körüli huzavona 
végkifejletét. Éppen a magyar–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvételének dilemmája volt 
az első olyan eset, amikor a rendszer szimbólumaként funkcionáló, és 1920–1921 után a 
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külpolitikai döntéshozataltól visszavonuló kormányzó egy külpolitikai kérdésben nyilvánított 
véleményt.518 Ismeretes továbbá, hogy Horthy 1932-ben, a gazdasági világválság idején még 
egy nagyszabású szovjetellenes koncepcióval is előállt: egy memorandumában arra akarta 
felhívni több nagyhatalom és kisállam állam- illetve kormányfőjét, hogy akadályozzák meg a 
szovjet dömpingbúza beáramlását, s egységesen lépjenek fel a Szovjetunióval szemben. 
Ennek a teljesen irreális tervnek a nyilvánosságra hozatalát Mussolini nem támogatta, azzal az 
ürüggyel, hogy az egyelőre nem aktuális.519   

Nem így 1934-ben, amikor Horthy előzetes „jóváhagyása” elhárította az akadályokat a 
szovjet diplomatákkal folytatandó érdemi tárgyalások megkezdése elől. A magyar és a szovjet 
fél között közvetítő, illetve az 1934. február 6-i római megállapodás tető alá hozását a 
háttérből egyengető olasz diplomácia budapesti rezidensének jelentései némi betekintést 
engednek az események menetébe. Ascanio Colonna budapesti olasz követ egy 1933. 
december 9-i táviratában röviden ismertette a magyar kormányfővel folytatott megbeszélésén 
elhangzottakat. Gömbös közölte vele abbéli meggyőződését, hogy a szovjet kormány 
elismerése megfelelne a magyar érdekeknek, különösen akkor, ha Magyarország ezzel 
megelőzné a kisantant hasonló „gesztusát”. Gömbös azonban nem rejtette véka alá, hogy 
Horthy meggyőzése egy ilyen lépés szükségességéről bizonyos nehézségekkel járna. 
Meglepő, hogy Colonna egy ugyanazon a napon kelt másik táviratában már arról értesítette 
Benito Mussolini olasz miniszterelnököt és egyben külügyminisztert, hogy Kánya magyar 
külügyminiszter – aki közvetlenül a Horthyval folytatott megbeszélése után kereste fel őt, - 
elmondta, hogy Horthy figyelembe véve Mussolini „megfontolásait” és a magyar kormánynak 
adott tanácsait, nem ragaszkodik tovább ellenvéleményéhez a Szovjetunióval való 
diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdésében.520 

Horthy „jobb belátásra térítésében” tehát a fő érdemet Kánya külügyminiszternek kell 
tulajdonítanunk, aki nyilvánvalóan megismételte a kormányzó előtt Mussolini egy december 
6-i utasításában foglalt érveket, amelyeket a magyar külügyi apparátus tagjai is osztottak. 
Ezek között külpolitikai indíttatású argumentumok játszottak hangsúlyos szerepet. Így például 
az, hogy minden nagyobb állam és számos kisebb ország már elismerte a Szovjetuniót, illetve 
minden jel szerint a Szovjetunió és a kisantant államai közötti kapcsolatok hivatalos rangra 
emelése már csak idő kérdése. Magyarország semmit se nyerne, ha a kisantant államai után 
venné fel a diplomáciai viszonyát a Szovjetunióval, ellenben ha megelőzné ebben a 
kisantantot, akkor előnybe hozhatná magát a Szovjetunióhoz fűződő viszonyában a 
kisantanttal szemben. Mussolini „megfontolásai” között szerepelt az is, hogy a kommunista 
propagandát nem befolyásolja a diplomáciai viszony felvétele a Szovjetunióval, amit az olasz 
tapasztalatok is mutatnak.521 Horthy „tartózkodása”, rezervált magatartása elhárította a 
legfőbb akadályt a tárgyalások megkezdése elől. Sőt, Jungerth naplójából tudhatjuk, hogy 
később éppen a kormányzó volt az, aki 1934. február 3. után kimozdította a holtpontról a 
magyar és a szovjet diplomácia egyezkedéseit Rómában. Kánya ugyanis, látva a szovjet fél 
sok tekintetben engedetlen tárgyalási taktikáját, a kérdéssel foglalkozó kormányzótanácson 
„úgy állította be a dolgot, hogy feladja a további küzdelmet” mire feltehetőleg nem kis 
meglepetést keltve „maga a kormányzó jelentette ki erre, hogy ha már megkezdtük, akkor 
csináljuk meg. Ő már erre van most beállítva”. A tárgyalások eme kulisszatitkát Kánya árulta 
el Jungerthnek, miután utóbbi hazatért Rómából.522  

Nem tartjuk kizártnak, hogy Horthy rugalmasabb nézőpontjának kialakításában 
szerepet játszott kisebbik fia, az ekkoriban pénzügyi szakemberként tevékenykedő ifj. Horthy 
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Miklós is, aki 1928-1939 között a szovjet piac megnyitásáért legerőteljesebben lobbizó 
Angol–Magyar Bank vezetésében töltött be különféle vezető tisztségeket, eleinte a bank 
aligazgatója, majd igazgatója volt. Emellett az Angol–Magyar Bank és a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank közös érdekeltségébe tartozó, 1933-ban alakult Magyar–Egyiptomi 
Kereskedelmi Rt. ügyvezető igazgatói székét is elfoglalta a cég alapításától kezdve. A cég 
különféle mezőgazdasági termékek, elsősorban élőállatok (szarvasmarha, ló) exportjával 
foglalkozott a közel-keleti és közép-keleti országokba.523 A cég igyekezett megvetni a lábát 
Iránban is, amihez a tranzitforgalom miatt nélkülözhetetlen lett volna a Szovjetunióval való 
gazdasági kapcsolatok kiépítése. Emellett, a közép-ázsiai szovjet köztársaságok potenciális 
beszállítóként jöhettek számításba az élőállat-piacon. 

A kereskedelmi együttműködés gondolata Horthytól sem volt idegen. A kormányzót, 
aki az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának legmagasabb rangú tisztjeként szolgált, s a 
haditengerészeti pályafutása során komoly sikereket könyvelhetett el, láthatólag élénken 
foglalkoztatta a dunai folyami flottilla sorsa. Azt vallotta, hogy a kelet, így a Szovjetunió felé 
irányuló magyar külkereskedelem élénkítéséhez jobban ki kellene használni a dunai szállítási 
útvonalat. Alekszandr Bekzadjan budapesti szovjet követ egyszer szó szerint úgy fogalmazott, 
hogy Horthy „ennek a rögeszmének a rabja”.524  

Horthyt álláspontjának megváltozására késztethette a külügyi apparátus egységes 
kiállása a magyar–szovjet viszony régóta húzódó, kielégítő rendezése mellett. A 
rendelkezésünkre álló forrásokban nem találtuk nyomát annak, hogy az érintett tárcák (a 
külügyi és a kereskedelmi) képviselői között bármiféle vita bontakozott volna ki a 
kapcsolatok felvételének célszerűségéről. A vélemények enyhe disszonanciája inkább egyes 
részletkérdésekben mutatkozott meg, mint például a jövőbeni hivatalos kapcsolattartás 
jellegéről vagy a kereskedelmi viszony kiépítésének lehetséges módozatairól.525 A külügyi 
apparátuson belül nemcsak Jungerth ismerte be, hogy a Magyarország és a Szovjetunió közti 
normális kapcsolatok „régi hívének” tekinti magát. Hasonló értelemben nyilatkozott Apor 
Gábor is, aki 1927-től 1934 novemberéig, tehát az 1934. januári–februári római tárgyalások 
idején is, olyan meghatározó posztot foglalt el a tárcánál, mint a Politikai osztály vezetője. 
Ahogy 1934 végén megfogalmazta: „Nagyon sajnálja, hogy a kapcsolatok felújítására 
irányuló aprólékos munkát végül nem koronázta siker még kilenc–tíz évvel ezelőtt”.526 
Egyszer a Külügyminisztérium Sajtóosztályának vezetője, Mengele Ferenc is célzott ebbéli 
meggyőződésére. Akár csak egy diplomatikus udvariassági gesztusnak is tekinthetnénk, 
amikor a budapesti szovjet követség első titkára, Szemjon Mirnij előtt bevallotta, hogy nagyon 
nehéz volt „uralnia” a szovjetellenes sajtót a Szovjetunió elismerésekor. Elmondta 
ugyanakkor, hogy maga is osztja Kánya abbéli nézetét, hogy szét kell választani a külpolitikai 
kérdéseket a belpolitikai problémáktól.527 
 A Szovjetunió gazdasági megizmosodásáról, a bolsevik rendszer konszolidációjának 
újabb fejleményeiről, vagy a szovjet kommunista párton belül zajló hatalmi harcokról Horthy 
nem egy alkalommal közvetlen tájékoztatást nyert. Ez elsősorban Jungerthnek köszönhető. A 
naplójában többször találunk bejegyzést arra, hogy Horthy személyes audiencián fogadta őt, 
ahol kimerítő tájékoztatást nyújtott a Szovjetuniót érintő aktuális kérdésekről. A diplomáciai 
kapcsolatok felvétele előtt, 1933. április 3-án került sor ilyen négyszemközti, több mint 
                                                 
523 Feljegyzés a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Rt. alapításáról és tevékenységi köréről. 1933. márc. 4. MOL, 
Z 96, 66. cs., 85. t., 4367/I. sz. 
524 Alekszandr Bekzadjan budapesti követ jelentése Nyikolaj Kresztyinszkij külügyi népbiztos-helyettesnek. 
1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3–12.  
525 Ld. erre például Jungerth budapesti egyeztetéseit 1934. január 18-20. között, a római tárgyalások megkezdése 
előtt. JUNGERTH, 1989. 57–59.  
526 Szemjon Mirnij budapesti követségi első titkár feljegyzése az Apor Gáborral folytatott megbeszéléséről. 
1934. dec. 11. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 33. l. 2.  
527 Mirnij feljegyzése a Mengelével folytatott beszélgetéséről. Uo. l. 58–59.  
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egyórás meghallgatásra. Az ipari termelés, a közellátás helyzete, és a honossági rendeletek 
következményei mellett aktuális külpolitikai kérdések is szóba kerültek, így a szovjet–angol 
és a szovjet–német viszony. Jungerth felhívta Horthy figyelmét arra, hogy 1931–1932 
folyamán javultak a szovjet kormány nemzetközi pozíciói, s a Kreml „kímélettel kezeli” 
Magyarországot. Tájékoztatta a kormányzót arról is, hogy szovjet diplomaták előtt gyakran 
hangoztatta, hogy a magyar kormány nem törődik a Szovjetunió belső viszonyaival, sőt, már 
kimutatta az együttműködés iránti szándékát, amit a magyarországi Tanácsköztársaság 
emlékei „egyelőre” nem tesznek lehetővé. Jungerth naplóbejegyzése szerint „Horthy 
helyeselte az ügy kezelésének ezt a módját”. A balti államok egyre súlyosbodó nemzetközi 
helyzetével kapcsolatban Horthy annak a feltételezésnek adott hangot, hogy a szovjetek 
előbb-utóbb ki fognak jutni a tengerekhez, s – Jungerth megfigyelése szerint – nagy 
szakértelemmel magyarázta a Szovjetunió abbéli törekvését, hogy tengeri kijáratokhoz jusson 
Vlagyivosztoktól Revalig. Szerinte ebben mutatkozik meg egy nép gazdagsága, s ő ezért 
akarja tengeri kikötővé fejleszteni Budapestet is.528   

Horthy álláspontjának megváltozásában tehát több motívum is szerepet játszott. Az 
európai politikai konstelláció mindenki által észlelhető módosulása, az erőteljes olasz 
nyomás, a kormányzati tényezők egységes kiállása, s feltehetőleg fia lobbija arra késztette, 
hogy – bizonyos feltételek és korlátok meghagyása mellett – ne ellenezze a szinte már 
megkerülhetetlen diplomáciai kapcsolatfelvételt. Minden jel arra utal emellett, hogy az ebből 
származó kereskedelmi preferenciákat maga is felismerte, s a magyar–szovjet vízi (folyami, 
tengeri) szállítmányozási együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázását fontosnak és 
előnyösnek tartotta.  

Ahogy utaltunk rá, Gömbös politikai pályafutásának kezdetén ugyancsak a magyar-
szovjet diplomáciai viszony kérlelhetetlen ellenfelének bizonyult. A Gömbös életét 
feldolgozó legújabb hazai monográfia szerzője elég részletesen bemutatta, hogy milyen 
hangsúlyeltolódások következnek be a kormányon kívüli pozícióból politizáló ellenzéki 
Gömbös és a kormányzati felelősséget vállaló miniszterelnök Gömbös politikai 
nézetrendszerében és politikusi habitusában.529 A diplomáciai kapcsolatok felvétele a 
Szovjetunióval is ezt a „váltást” stimulálta: Gömbös 1933–1934 fordulóján már alá tudta 
rendelni érzelmeit és – részben a saját tapasztalataiból fakadó – elvi álláspontját a geopolitikai 
realitásoknak, és ezzel együtt egy külpolitikai alternatívának, meg tudta vonni a belpolitika és 
a külpolitika közti határokat. Úgy tűnik, hogy a Szovjetunióval kapcsolatos látásmódjában a 
döntő fordulatot a már említett, 1933. október 20. és 25. közti ankarai útja hozta meg. Ekkor 
számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a belső konszolidációján már átesett, s az európai 
pozícióit folyamatosan stabilizáló földrésznyi szovjet állam – részben a Törökországra 
gyakorolt erőteljes befolyása révén – egyre markánsabb jelenlétet követel magának a 
Balkánon, és azon keresztül Közép-Kelet-Európában. A korábbi európai erőviszonyok 
megbillenésének és lassú átrendeződésének konstatálása, illetve a még mindig Magyarország 
legfőbb szövetségesének számító olasz külpolitika kifejezett akarata is hozzájárult ahhoz, 
hogy Gömbös felismerje a helyzetet, és egy ügyes diplomáciai sakkhúzással, a kisantant 
államait megelőzve, törlessze a magyar külpolitika régóta fennálló adósságát, a kétoldalú 
viszony rendezését a Szovjetunióval. Véleményünk szerint az alapvető különbség Horthy és 
Gömbös hozzáállása között éppen abban ragadható meg, hogy míg utóbbit a nemzetközi 
politika eseményei rávezették arra, hogy szükséges változtatni a Szovjetunióval fennálló 
kapcsolatokon, s ebben maga is kezdeményezőként lépett fel, addig előbbinek hosszabb 
„reakcióidőre” volt szüksége. Horthy egy ilyen lépés megtétele iránt eleinte nem mutatott 
különösebb készséget, hallgatólagos hozzájárulását is csak a meggyőzése árán sikerült 

                                                 
528 Jungerth naplóbejegyzése. 1933. ápr. 3. PSZL, 972. f., 5. ő. e., 20-25. fol.  
529 Ld. GERGELY Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Budapest, 2001. (GERGELY, 2001.) 
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kicsikarni, igaz, mint utaltunk rá, egy ponton végül mégis ő volt az, aki tovább tudta lendíteni 
az eseményeket.   
 A diplomáciai kapcsolatok felvétele s nyilvánosságra hozatala után Gömbös egyfajta 
kényszerpályán mozgott: nem tehetett mást, mint hogy – 1924. évi önmagát teljesen 
meghazudtolva – a magyar–szovjet viszonyban előállott újszerű helyzet elszánt 
védelmezőjévé váljon. Mint említettük, Kánya mellett ő is felszólalt a NEP vezető elitjének 
1934. február 8-i szűk körű és nem nyilvános értekezletén, ahol nyilván a diplomáciai 
kapcsolatok előnyei mellett érvelt, bár beszédének szövegére nem bukkantunk rá, hiszen az 
ott elhangzottakról hivatalos közleményt nem adtak ki. Sztranyavszky nyilatkozata mellett ő 
csak egy lakonikus megjegyzést tett a Magyarország című napilap munkatársának, mely 
szerint a magyar-szovjet diplomáciai képviseletek felállítására egy ideig nem kerülhet sor.530 
Gömbös részt vett a képviselőház és a felsőház külügyi bizottságának ülésein is, igaz, ő maga 
nem szólalt fel, a kormány érveit csak a külügyminiszter ismertette. A képviselőház külügyi 
bizottságának vitája előtt a 8 Órai Újság tudósítója megkérdezte tőle, hogy mi a véleménye a 
keresztény és liberális pártok aggodalmairól, miszerint a Szovjetunió elismerése után „félteni 
lehetne azt a nemzeti gondolatot, amelynek megerősítésén a Gömbös-kormány annyi 
eredménnyel munkálkodik”. A miniszterelnök azonban ismét csak szűkszavúan nyilatkozott: 
„Kacagni való ez a beállítás! Mindössze ennyi a nyilatkozatom, amellyel ezekre a felvetésekre 
válaszolni kívánok”.531  

Két olyan dokumentumról tudunk, amelyek szovjet diplomaták és Gömbös közti 
találkozón elhangzottakat örökítik meg. A miniszterelnök mindkét beszélgetésen a magyar–
kapcsolatok őszinte hívének állította be magát, bár replikáinak tónusából és politikai 
előéletének ismeretében leginkább arra lehetett következtetni, hogy blöfföl. Nem véletlen 
ezért, hogy mind Adolf Petrovszkij ideiglenes budapesti követ, mind Alekszandr Bekzadjan 
állandó követ némi malíciával viszonyultak a kijelentéseihez. 1934 áprilisában, az ideiglenes 
szovjet követtel folytatott eszmecseréjén például dicsérni kezdte Sztálint amiatt, hogy küzdött 
a parasztság lebecsülése ellen, ami éppen a magyarországi tanácshatalom botrányköve volt. A 
döntően a Szovjetunió agrárviszonyairól folytatott beszélgetést Gömbös azzal a – Petrovszkij 
által „mélyenszántónak” karikírozott – megállapítással zárta, hogy beszélgetőpartnere nyilván 
a szovjet rendszer lelkes híve, mire Petrovszkij kifejtette neki, hogy ilyen tekintetben nem 
különbözik a Szovjetunió többi 160 millió lakosától. A kétoldalú kapcsolatokat érintő 
húsbavágó kérdések közül a magyar kormányfő mindössze a kereskedelmi kapcsolatok 
kérdését említette meg kutyafuttában.532 Ugyancsak az érdemi, a két ország viszonyát 
közvetlenül érintő kérdések megvitatásának mellőzésével telt el a Bekzadjannal folytatott 
1935. januári beszélgetése. Gömbös magasztalni kezdte Lenint, mint zseni államférfit, aki a 
béke sorsáról már a háború alatt döntött, és egy új békés államot sikerült teremtenie a 
káoszból. Még azt is hozzáfűzte, hogy egy kisebb könyvtárra valót gyűjtött össze Lenin 
könyveiből, amelyeket a szabadidejében olvas. Lenin zsenialitásának méltatását Gömbös 
azzal a „felfedezéssel” fejezte be, hogy csakúgy, mint a magyarok esetében, Lenin ereiben is 
tatár vér csörgedezett.533   

Amíg Gömböst Petrovszkij úgy jellemezte, hogy nagyon egyszerű és élénk ember 
benyomását kelti, addig Bekzadjan azt írta róla, hogy leginkább egy zömök, jóllakott 
nagygazdának látszik, aki ugyanakkor nincs híján az észnek és a ravaszságnak. Természetesen 
a szovjet diplomaták róla alkotott képében nemcsak a külső jegyek játszottak szerepet. 

                                                 
530 Tudomásul vette az orosz szerződést az egységespárt bizalmasnak nyilvánított értekezlete. Magyarország, 
1934. márc. 9. 14.  
531 A magyar-orosz megegyezés a képviselőház külügyi bizottságában. 8 Órai Újság, 1934. febr. 11. 5.  
532 Adolf Petrovszkij ideiglenes budapesti szovjet követ jelentése Nyikolaj Kresztyinszkij külügyi népbiztos-
helyettesnek magyarországi tartózkodásáról. 1934. ápr. 18. DVP SZSZSZR, 1971. 266–270.  
533 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3–12.  
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Később például, a Rákosi-per kapcsán a budapesti szovjet követséghez olyan híresztelések 
jutottak el, amelyek szerint Gömbös annak idején rokonszenvezett a Magyarországi 
Tanácsköztársasággal, s hogy éppen a Rákosi elleni ítélet következetes végrehajtásával akarja 
kompenzálni ezt a politikai becsületességén esett csorbát. A szovjet misszió egyik 
jelentésében azt írták, hogy a Gömbössel elégedetlen katonatisztek és állami tisztviselők már 
régóta igyekeznek kompromittálni a miniszterelnököt, s állítólag Horthy birtokába is jutott 
egy levél, amelyben a Horvátországban tartózkodó, akkor kapitányi rangban szolgáló Gömbös 
arra bíztatja egyik tiszttársát, hogy lépjen be a magyar Vörös Hadseregbe és annak vezetését a 
román csapatok elleni támadásra bíztassa. Bár Gömbös később Horthy szegedi 
ellenforradalmi kormányához csatlakozott, ez a levél egyértelműen igazolja, hogy ingadozni 
kezdett a Vörös Hadsereg offenzívájának időszakában. Ennek a kitalációnak azonban a 
budapesti szovjet követség diplomatái sem adtak hitelt.534 A valóságban Gömbös Károlyi 
Mihály kormányának zágrábi katonai attaséja volt, s még a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt, 
1918. december 2-án visszatért Budapestre. A kommunisták hatalomátvétele után Bécsben 
rögtön csatlakozott az ellenforradalmi mozgalmakhoz.535  
 Mint látható tehát, közvetlenül a diplomáciai kapcsolatok felvétele után Gömbös csak 
homályos célzásokat tett, s gondosan kerülte, hogy nyilvános politikai fórumokon, a szélesebb 
politikai közvélemény előtt részletesen kifejtse az észrevételeit a kormánynak eme racionális, 
a nemzetközi életben bekövetkezett változásokra reflektáló diplomáciai lépése mellett. A 
kormány fejeként a közvélemény előtt is fel kellett vállalnia a Szovjetunió és Magyarország 
közötti diplomáciai kapcsolatok tényét, ugyanakkor nem engedhette meg, hogy ez az 
indulatokat is felkorbácsoló diplomáciai aktus túlságosan nagy kárt tegyen politikai 
arculatában, és politikusi ténykedése vagy a neve túlságosan összefonódjon vele. Talán 
részben ezzel a kettősséggel magyarázható, hogy a hazai sajtóban később mégis megjelentek 
olyan ellentmondásos információk, amelyek egészen az ankarai útjáig visszanyúlva 
ismertették szerepét a diplomáciai kapcsolatok felvételében, s még később, a politikai 
múltjával összefüggésben lábra kelhettek a bolsevizmussal való szimpátiáját feltételező 
pletykák. Például Az Est című lap csak a diplomáciai kapcsolatok felvétele után ismertette 
Gömbös jóval korábbi ankarai útjára vonatkozó értesüléseit. A lap szenzációként emelte ki, 
hogy Ankarában igen szívélyes viszony alakult ki Gömbös és Asztakov szovjet követségi 
tanácsos, ideiglenes ügyvivő között. A szovjet diplomata állítólag még a pályaudvarra is 
kikísérte Gömböst elutazásakor.536 

Eddigi kutatásaink alapján mindössze egy nyomát találtuk annak, hogy Gömbös 
nyilvánosan megszólalt ebben a kérdésben, csak jóval az események után, éppen Fábián Béla 
interpellációjára adott válasz gyanánt. A külügyi tárca 1935. évi költségvetésének vitájában, a 
Szovjetunióval való diplomáciai kapcsolatok felvétele miatt a kormányt ismét kritizáló 
Fábiánnak így indokolta ezt a döntést: „Oroszországgal […] mi nem szövetséget kötöttünk, 
mi csak felvettük a diplomáciai érintkezést. Tettük ezt azért, mert reálpolitikailag így ítéltük 
meg a helyzetet, és mert alig van Európában számottevő állam, amely Oroszországgal a 
diplomáciai érintkezést ne vette volna fel. A rend kedvéért megállapítani kívánom – mert az 
osztó igazságot szeretem hangoztatni és követelni – hogy a marseille-i ügy tárgyalásánál ott 
lévők tanúskodhatnak arról, hogy Litvinov Magyarország érdeke mellé állott.”537 

 
 

                                                 
534 Mirnij jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. szept. 25. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 54–57. Mirnij 
nem nevezte meg, hogy melyik íróról van szó.  
535 Erre részletesen ld. GERGELY, 2001. 49–77. 
536 Gömbös Gyula miniszterelnök első találkozása Szovjetoroszország hivatalos képviselőjével. Az Est, 1934. 
febr. 8. 14.   
537 Az 1935. április hó 27-re hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. II. köt. Budapest, 1935. 104.  
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IX. A KÖVETSÉGI ÉPÜLETEK PROBLÉMÁJA 
 
 

IX/1. A MOSZKVAI MAGYAR KÖVETSÉG FELÁLLÍTÁSA 
 
Az 1934. január–februári római tárgyalások során a magyar vezetés azt szerette volna elérni, 
hogy a hivatalos diplomáciai viszony megteremtése után a szovjet követség felállítására 
egyáltalán ne kerüljön sor Budapesten, vagy minél későbbi terminust kelljen megjelölni erre. 
Magyar elképzelések szerint a két állam fővárosába kölcsönösen akkreditált diplomaták 
közvetlen érintkezését harmadik államban állomásozó vagy kinevezendő követek közti 
közvetett kapcsolattartás útján lehetett volna kiváltani. Mint említettük, Jungerth a Butival 
folytatott 1934. január 27-i eszmecseréje során több érvet is felsorolt, amelyek a magyar 
álláspontot indokolták, így belpolitikai nehézségeket, ezen belül a közvélemény „hangulatát” 
és a kormányzó álláspontját, és költségvetési problémákat.538   

Horthy „érzékenysége” azonban a római tárgyalások megkezdésére már nem 
szolgálhatott hivatkozási alapul. A kormányzó ugyanis Mussolini nyomására és Kánya 
Kálmán külügyminiszter személyes közbenjárása nyomán 1933. december 9-én kijelentette, 
hogy nem ragaszkodik tovább ellenvéleményéhez a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok 
felvételének tekintetében, egyedül az a kívánsága, hogy ne kerüljön sor a szovjet követség 
felállítására.539 Az 1924. évi nemzetgyűlési fiaskóból okulva a kormány előre eldöntötte, hogy 
az egyzményeket nem fogják a parlament elé vinni.540 Így azok a belpolitikai bonyodalmak, 
amelyektől a magyar külügyi vezetés is tartott, s amelyek ürügyet nyújtottak volna a 
követségek felállításának megakadályozására, vagy legrosszabb esetben hosszabb idejű 
elhalasztására, a római tárgyalások megkezdésére már nem igazán szolgálhattak hivatkozási 
alapul. Egyedül az állami költségvetés keretére vonatkozó aggodalmaknak lehetett némi 
alapjuk, hiszen például a Szovjetunióval 1921 óta diplomáciai kapcsolatot fenntartó 
Törökország külügyminisztere, Tevfik Rüştü azzal „riogatta” Jungerthet még Rómába történő 
elutazása előtt, hogy egy moszkvai külképviselet berendezkedésére és fenntartására 
fordítandó költségek kiszámolásánál egy ankarai követség négyszeres költségvetését kell 
alapul venni.541 Noha ezek az aggodalmak is kissé túlzottak voltak, úgy tűnik, hogy Moszkva 
hasonló gondokkal küszködve akceptálta őket, hiszen végül beleegyezett a követségek 
létrehozásának 1934. július 1-jével megjelölt határidejű, ideiglenes kitolásába, amit a felek 
rögzítettek is a február 6-i jegyzőkönyv első pontjában.542  

Jungerth már első, 1934. áprilisi–júniusi moszkvai útja során információt szerzett 
arról, hogy a külképviseletek céljára hasznosított objektumokért 1923-1932 között a bérleti 
díjat rubelben lehetett kifizetni, de az amerikai nagykövetség megtelepedése óta a szovjet 
hatóságok keményvalutában szedték be azt. A magyar misszióvezető egyik jelentésében 
kiemelte emellett, hogy az amerikai nagykövet 1 millió 800 ezer dollárt kapott kormányától 
az USA nagykövetségi épületének berendezésére. Bár az amerikai és a magyar misszió 
nyilván nem volt összehasonlítható apparátusának nagysága, feladatköre és szükségletei 
tekintetében, az amerikai diplomácia jelenlétével megváltozott helyzet a bérleti díjak 
emelkedésében is éreztette hatását. Jungerth keserűen állapította meg: „[…] megtudtam a 
kollégáktól, hogy a házszerzés itt a legnehezebb kálváriája a külképviseleteknek. Az uruguay-

                                                 
538 Jungerth jelentése Kányának. 1934. jan. 27. MOL, K 64, 60. cs., 1934/24. t., 32/1934. res. sz.  
539 RÉTI, 2003. 131.  
540 JUNGERTH, 1989. 59–62. 
541 Jungerth naplóbejegyzése. 1934. jan. 14. PSZL, 972. f., 3. ő. e., 35. fol. 
542 Jegyzőkönyv a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok szabályozásáról. 1934. febr. 6. MOL, K 70, 337. cs., 
1934-II/1. t., 40–41. fol.  
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i követ 3 hónap óta lakik követségével szállóban, és még máig nincs háza”.543  A helyszínen 
történő tájékozódása során azt is megtudta, hogy az osztrák misszió nem fizet bérleti díjat a 
követségi célokra használt nagy épületért. Az osztrák követ bevallotta, hogy az épületet az 
Osztrák–Magyar Monarchia egykori szentpétervári nagykövetségi palotájáért kapták cserébe. 
Tudomása szerint ennek tulajdonjoga egyedül Ausztriát illeti, mivel Magyarország a dualista 
állam közös vagyonának elosztásánál valami mással szemben átengedte neki a kvóta szerinti 
tulajdonjogi hányadát.  

Az események további megértéséhez érdemes röviden bemutatni a kérdés történeti 
hátterét. A dualista állam idején a közös ügyek finanszírozásában a kvótáknak és a 
vámbevételeknek jutott jelentős szerep, de a két tétel közül a kvóták bizonyultak 
meghatározónak. A kiegyezési törvény kezdetben 70–30% arányban állapította meg a 
hozzájárulást, de ezt később a gazdasági helyzet változása, a magyar prosperitás 
függvényében többször módosították, végül 1908–1917 között 63,6–36,4%-nak felelt meg, 
ami nagyjából azonos volt a két fél nettó társadalmi termékének arányával.544 Bár a 
Monarchia felbomlása után a közös vagyon felosztását a saint-germain-i és a trianoni 
békeszerződés szabályozta, – melyek szerint a közös vagyon 32,82%-a Magyarország, 
67,18%-a Ausztria tulajdonát képezi – a vagyonmegosztásról folytatott tárgyalások az 1940-
es évek elejéig elhúzódtak.545 

Jungerth kiderítette, hogy Ausztria még 1927-ben kötött egy megállapodást a szovjet 
kormánnyal, amely rendezte az egykori követségi ingatlan tulajdonjogi viszonyait. Ebben 
Ausztria csak a saját kvótarészesedésének (67%) ellenértékéért kapta meg a későbbi moszkvai 
osztrák követségi házat, bár a szovjet fél ezen felül 140 ezer rubelt fizetett még, melyből egy 
titkári lakást és újabb irodahelyiségeket építhettek. A magyar követ azt ajánlotta budapesti 
feletteseinek, hogy tisztázzák a helyzetet, és Magyarország „verekedjen ki” egy moszkvai 
épületet a saját százalékarányos részesedéséért cserébe. Azt sem tartotta kizártnak, hogy 
Ausztria a leningrádi palota teljes értékének megfelelő összegű kompenzációt kapott a szovjet 
fővárosban, anélkül, hogy Magyarországot figyelmeztette volna erre, ezért ebben az esetben 
Magyarország követelhetné a jövőben fizetendő bérleti díjának kvóta szerinti részét 
Ausztriától.546   

Jungerth moszkvai tartózkodása alatt a diplomáciai testületek ellátásáért felelős állami 
szerv, a Bjurobin felajánlotta a magyar követség számára a Vorovszkij és a Boriszoglebszkij 
utca sarkán álló (Vorovszkij u. 21. sz. alatti), egykor a lengyel misszió használatában lévő 
épületet. Az épületben akkorra már csak a lengyel katonai attasé lakott, tekintettel arra, hogy 
az apparátus nagy része elköltözött egy új épületbe, aki nyár végére megígérte az objektum 
teljes megtisztítását és átadását. 1934. június 2-án Jungerth egy Nyikolaj Kresztyinszkij 
külügyi népbiztos-helyettes nevére szóló diplomáciai jegyzéket nyújtott át David Sternnek, a 
Külügyi Népbiztosság 2. Nyugati Osztálya vezetőjének, melyben kérte, hogy a moszkvai 
magyar követség számára ugyanazon a jogi alapon biztosítsanak egy épületet, mint Ausztria 
számára 1927-ben. A jegyzék azt is tartalmazta, hogy a lengyel követség egykori épületét 
adják át ingyen 99 évi használatra az egykori szentpétervári nagykövetségi palota magyar 
tulajdonjogi hányadáért cserébe, illetve 80 ezer (kerekítve) aranyrubelt követelt az ott maradt 
ingóságok ellenértékeként.547  

A kérdés rendezése a magyar érdekeknek megfelelően nyilván előnytelen lett volna a 
szovjet fél számára, hiszen újból át kellett volna tekintenie a Monarchia egykori 

                                                 
543 Jungerth feljegyzése a követségi épületről. 1934. máj. 18. MOL, K 94, 1. cs., 39/1934. pol. sz., 53–56. fol. 
544 Erre ld. SZÁVAI Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyona. Pécs, 1999. 18. 
545 Uo. 36. 
546 Jungerth feljegyzése a követségi épületről. 1934. máj. 18. MOL, K 94, 1. cs., 39/1934. pol. sz., 53–56. fol. 
547 Stern feljegyzése a Jungerthtel folytatott megbeszéléséről. 1934. jún. 4. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 
70–74.  
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szentpétervári hatalmas nagykövetségi épülettömbjének tulajdonjogi viszonyait, és az ebből rá 
háruló kötelezettségeket, továbbá a bérleti díj törlése miatt jelentős bevételi forrástól is elesett 
volna. Az 1917. évi októberi forradalom idején a szentpétervári palotát a Monarchia orosz 
hadifogságba esett katonái által megalakított osztrák–magyar katonatanács vette kezelésbe, 
majd a világháború befejezését követően a leningrádi városi tanács tulajdonába került, annak 
központi hivatalai foglaltak benne helyet. Az 1934. évi állapotnak megfelelő 
tulajdonviszonyok megbolygatásáról, az irodák átköltöztetéséről nyilván szó sem lehetett.548 
A helyzetet csak bonyolította, hogy az 1927. évi szovjet–osztrák megállapodás alapján az 
osztrák állam az ingatlant érintő kvótarészesedése mellett megkapta az egykori osztrák–
magyar nagykövetség berendezési tárgyait: a bútorokat, az étkészletet és a porcelándíszeket. 
A szovjet argumentáció szerint ez a megállapodás nem csupán a nagykövetségi épület osztrák 
tulajdonrészének kompenzálásáról szólt, hanem a két ország közti vagyonjogi kérdések 
kölcsönös rendezéséről, ugyanis Ausztria ekkor átadta a bécsi szovjet követséghez tartozó kis 
ortodox templomot és az ahhoz kapcsolódó telket a Szovjetuniónak. Ilyenfajta kölcsönösség 
magyar vonatkozásban nem merülhetett fel, hiszen a cári Oroszország korábban csak egy 
kisebb villát bérelt budapesti főkonzulátusának. 

A szovjet érvek között az is szerepelt még, hogy az első világháború kitörése, s az 
Oroszország és a Monarchia közötti diplomáciai viszony megszakítása óta hosszú idő eltelt, 
ezért a leningrádi épület az állandó kihasználtság, rongálódás következtében már nem 
képviseli korábbi érékét. Még a tíz évvel korábbi állapotok is jobbak voltak az 1934. évinél, s 
az 1924. évi magyar–szovjet egyezmények nem a szovjet fél hibájából hiúsultak meg.549 
Ráadásul Budapest javaslatára vették be az 1924. évi egyezménybe azt a cikkelyt, amely 
mindkét oldal számára előírja annak kötelezettségét, hogy egy előre egyeztetett bérleti díj 
fejében a másik ország külképviseletének elhelyezésére alkalmas épületet biztosítson a saját 
fővárosában. Ennek a kölcsönös kötelezettségnek a bejegyzését kívánta Magyarország 1934-
ben is, de a szovjet fél ezt elutasította, mivel feleslegesnek vélte, hogy ezt külön pontban 
rögzítsék. Tehát ez a magyar igény egyértelműen arra utalt, hogy Magyarország sohasem 
kívánta felvetni az egykori osztrák–magyar nagykövetség épületének státuszát. Jungerth ezzel 
szemben azt állította, hogy a nemzetközi jogelvek alapján a szovjet vezetésnek le kellett volna 
pecsételtetnie az épületet, és őriztetnie kellett volna, akár 100 évig is. Mivel a szovjet 
kormány e helyett magánszemélyeknek adta ki azt, Magyarország visszamenőleg 
követelhetné a neki járó bérleti díjat.550  

A Külügyi Népbiztosság először elvetette, hogy Magyarországot a magyar fél 
kívánsága alapján kárpótolják, de kénytelen volt elismerni Budapest 33%-os tulajdoni 
részesedésének jogát az egykori nagykövetségi épületből. Ennek megfelelően azt javasolta, 
hogy együttesen a nagykövetségi palota magyar részesedéséért és a palota belső felszerelési 
tárgyaiért, értéktárgyaiért cserébe biztosítsanak Moszkvában Magyarország számára egy 20– 
25 szobából álló épületet bérleti díj nélkül 20 évre.551 A magyar követ ezt nem fogadta el, s 
nem volt megelégedve a Bjurobin által felajánlott objektumok állapotával sem. A Vorovszkij 
utcában álló épületet például túl sötétnek és kicsinek tartotta, ráadásul akkoriban az utcában 
még villamos is közlekedett, amelynek zaja zavarta volna a misszión folyó munkát. Sürgette a 
szovjet vezetést, hogy a kérdést a magyar igényeknek megfelelően még október eleje előtt 
rendezze, különben el fog halasztódni állomáshelyének végleges elfoglalása.552 A szovjet 

                                                 
548 Stern és A. V. Szabanyin, a Külügyi Népbiztosság Jogi Osztálya vezetőjének feljegyzése. 1934. jún. 5. Uo. l. 
68–69. 
549 A. V. Szabanyin összegzése Kresztyinszkij számára a magyar követségi épülettel kapcsolatos kérdések 
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külügyi irányítás végül nem látott más megoldást, minthogy elébe menjen a magyar 
követeléseknek.  

Kresztyinszkij a leningrádi tanács elnökének írott levelében kérte, hogy amennyiben 
az objektumot ingyenesen átengednék Magyarország javára, a leningrádi városi szervek 
fizessék ki annak teljes értékét.553 Hasonló értelmű üzenetet küldött a Külügyi Népbiztosság 
leningrádi kirendeltsége vezetőjének, melyben utasította, hogy gyakoroljon nyomást a 
leningrádi tanácsra a kívánt összeg átutalása érdekében. A külügyi népbiztos-helyettes 
elismerte, hogy Moszkva nem hivatkozhat arra az időbeli tényezőre, hogy a nagykövetségi 
épületet Leningrádban majdnem húsz éven keresztül nem használta Magyarország, hiszen az 
érvényes nemzetközi normák szerint a régi követségi ingatlanok az illető állam tulajdonában 
maradnak, függetlenül attól, hogy ideiglenesen megszakadtak vele a diplomáciai kapcsolatok. 
A szovjet diplomáciai vezetés a leningrádi városi hatóságtól körülbelül 700 ezer rubelt 
igényelt, amely a vételáron felül magában foglalta a moszkvai épület több tízezer rubelre rúgó 
felújítási munkálatainak összegét is.554  

Nem találtunk arra vonatkozó adatot, hogy a leningrádi városi tanács végül hogyan 
kompenzálta a Külügyi Népbiztosságot moszkvai épületének elvesztése miatt, mindenesetre 
június 17-én Stern jelezte Jungerthnek, hogy a szovjet kormány kész ugyanazon az alapon 
rendezni ezt a kérdést, ahogy azt Ausztriával is tette 1927-ben. A szovjet kormány vállalta, 
hogy az egykori szentpétervári osztrák–magyar nagykövetség magyar tulajdonjoga fejében 
átengedi Magyarországnak a moszkvai lengyel misszió épületét annak melléképületeivel 
együtt, ha Magyarország lemond a leningrádi épületben lévő tulajdonjogáról és a 
tulajdonrészét képező berendezési tárgyak feletti igényéről. (Megjegyeznénk, hogy a szovjet 
kormány 36,4%-os magyar tulajdonrészt ismert el, annak ellenére, hogy 1927-ben a 
szentpétervári palota 67,18%-os kvóta-részesedéséért cserébe engedte át Ausztriának a 
moszkvai osztrák követség épületét.). A magyar követ elmondta, meggyőzi kormányát, hogy 
fogadja el ezt a javaslatot, amennyiben a szovjet fél vállalja az épület felújítását a magyar 
misszióvezető által megszabott feltételek szerint (a központi meleg fűtés bevezetését a tél 
beállta előtt a főépületben, a gáz bevezetését a főépületben és a melléképületekben, a főépület 
szobáinak tágítását, az étkezde és a fürdőszoba rendbehozatalát, stb.). A szovjet diplomata 
kilátásba helyezte ezt.555 

A lengyel katonai attasé késedelmes távozása miatt az épület átalakítása a tervezett 
szeptember 1-i terminus helyett csak október 1-jén indulhatott meg.556 Jungerth egy 1934 
szeptemberében kelt jelentésében maga is úgy vélte, hogy a felújítási munkák miatt csak 
november végére, december elejére lehet számítani az épület átvételére.557 Bár a magyar 
külképviselet hivatalosan 1935. május 7-én megnyitotta kapuit a szovjet fővárosban, a 
leningrádi palota magyar tulajdonhányadának kompenzációjával kapcsolatos részletkérdések 
megvitatása még továbbra is elhúzódott.558 A Dísz tér a tervezett egyezmény szövegébe 
ugyanis több olyan pontot fel kívánt venni, amelyek eredetileg az 1927. évi osztrák–szovjet 
megállapodásban szerepeltek. A szovjet fél leginkább azt a kitételt sérelmezte, mely szerint a 
magyar kormány saját belátása szerint, meghatározatlan ideig tartó bérletre átadhatja az 
épületet egy másik, a Szovjetunióval diplomáciai viszonyt fenntartó államnak. Ez azt 
jelentette volna, hogy az ingyenes és örökös használatból a Szovjetuniót érintő 
                                                 
553 Kresztyinszkij levele a leningrádi tanács elnökének. 1934. jún. 17. Uo. l. 83–84.  
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140. fol.  
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kötelezettségek továbbra is érvényben maradtak volna, vagyis az illető államtól nem kérhetett 
volna bérleti díjat a használat jogának megváltozása ellenére sem. Magyarország így 
szabadon „kereskedhetett” volna az épülettel. A magyar követ ennek szükségességét azzal 
indokolta, hogy Magyarország háború esetén elvesztheti szuverenitását, ezért kormányának 
szabadon kell rendelkeznie ingatlanja további sorsáról.559 

1935. május 29-én Jungerth már arról számolt be, hogy befejezte a követségi épület 
átadásának feltételeiről folytatott tárgyalásait.560 Az épület státuszát meghatározó egyezményt 
végül pár nappal később, 1935. június 14-én írták alá Moszkvában.561 Ennek szövegére nem 
bukkantunk rá, de Jungerth május 29-i előzetes jelentése alapján lényeges tartalmi elemeire 
következtethetünk. Eszerint Magyarország ingyen és örökre megkapta a Vorovszkij utcai 
teljes háztömb tulajdonjogát a Monarchia egykori szentpétervári nagykövetségi palotájában 
lévő kvóta-részesedéséért cserébe. A felek kikötötték, hogy Magyarország birtokjogát semmi 
sem zavarhatja, ha azok városszabályozási vagy más vis major jellegű okból kifolyólag mégis 
ellehetetlenülnének, a szovjet államnak ugyanolyan értékű épületet és bútorzatot kell 
biztosítania, sőt ebben az esetben a költözködési költségek is a Szovjetuniót terhelik. A 
Magyarország számára rendkívül előnyös megegyezéssel kapcsolatban Jungerth nem kis 
megelégedéssel állapíthatta meg: „Ezen megállapodás megfelel az osztráknak, de mi nagyobb 
értékeket kapunk a nagykövetségi palotában való részünkért, mint az osztrák kormány az 
övéért”.562 Igaz, 1939-ben, amikor a két állam között ideiglenes jelleggel megszakadtak a 
közvetlen diplomáciai kapcsolatok, s kérdésessé vált az épület további sorsa, a szovjet fél a 
harmadik pontra hivatkozva vitatta Magyarország korlátlan rendelkezési jogát az épület felett. 
A magyar argumentum szerint ugyanakkor a harmadik pontban feltüntetett kitétel, mely 
szerint az épületet csak diplomáciai és konzuli célokra lehet használni, csak anyagi, de nem 
időbeli jogi restrikció.563   

 
IX/2. A BUDAPESTI SZOVJET KÖVETSÉG MEGNYITÁSA 

 
A budapesti szovjet misszió apparátusa számára ugyanígy komoly gondot okozott egy épület 
megszerzése és követségi tulajdonba vétele. Ez egészen a világháború kitöréséig lezáratlan 
probléma maradt, ezért a követségen lévő munkakörülményeket is gyakran kedvezőtlenül 
befolyásolta. A misszió tagjai 1934. decemberi budapesti megérkezésükkor rögtön 
hozzáfogtak egy alkalmas épület kiválasztásához, több házat megtekintettek, s szilveszterkor 
a követség másodtitkára, Mihail Saprov már optimistán úgy nyilatkozott, hogy 3-4 nap múlva 
akár be is költözhetnek egy épületbe.564 Hamar kiderült azonban, hogy a berendezkedés nem 
oldható meg gyorsan, mivel annak hírére, hogy egy új budapesti misszió épületet keres 
magának, az alkalmasnak vélt nagyobb villák tulajdonosai és az ingatlanirodák „felverték” az 
ingatlanárakat a városban. A követség – ahogy egy jelentésében Szemjon Mirnij első titkár 
megfogalmazta, – az ingatlanügynökségek „egységes frontjával” találta szemben magát. A 
képviselet számára ezért eleinte nem kívántak különálló épületet venni, hanem ideiglenesen ki 
akartak bérelni egy nagyobb házat, hogy a néhány hónapos bérleti idő lejártáig nyugodtan 
tájékozódhassanak, és aztán vegyenek új, végleges objektumot. 1935. január 17-én ezért 

                                                 
559 Szabanyin átirata Sternnek és Kresztyinszkijnek. 1935. máj. 27. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 37. l. 4–5. 
560 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. máj. 29. MOL, X-9581, 36199. tek.  
561 Jungerth jelentése Kányának. 1938. jún. 25. MOL, K 59, 25. t. (Szovjetunió) 1140/1938. sz.; JUNGERTH, 
1989. 160-161. 
562 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. máj. 29. MOL, X-9581, 36199. tek.  
563 Jungerth feljegyzése a Jakov Szuric párizsi szovjet nagykövettel folytatott megbeszéléséről. 1939. aug. 17. 
MOL, K 64, 81. cs., 1939/24. t., 787/1939. res. pol. sz.  
564 Saprov jelentése Sternnek. 1934. dec. 31. АVP RF, f. 077. op. 15. p. 106. gy. 1. l. 379. 
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ideiglenesen, hat hétre bérbe vették Kálmán Sándornak, a Fabank Rt. ügyvezető 
igazgatójának a Stefánia út 33. szám alatti villáját.565   

A követség információi szerint a házbérleti díjak Budapesten általában aránytalanul 
magasak voltak a ház értékéhez viszonyítva, ami abból adódott, hogy az akkori magyar 
adószabályozás miatt a nagyobb ingatlanok tulajdonosai a házbérleti bevétel majdnem 60%-át 
az államkasszába fizették különféle ingatlanadók címén. Így például egy olyan épület, 
amelynek bérleti díja évi 30 ezer pengő lett volna, csak 150–200 ezer pengőbe került. Bérleti 
szerződés megkötése esetén ugyanerre az épületre, a 30 ezer pengő bérleti díjból a tulajdonos 
körülbelül csak 12 ezer pengőt tarthatott volna meg magának. Sokaknak nem érte meg bérbe 
adni az egyébként nem használt ingatlant, inkább igyekeztek megszabadulni tőle. Mirnij 
számításai szerint egy, a követség igényeit kielégítő épület öt–hét éves bérleti díjából önálló 
ingatlant vehettek volna, ezért javasolta, hogy a „felsrófolt” árak miatt ne vegyenek rögtön 
házat, hanem kivárva az árviszonyok kedvezővé alakulását, egy alkalmasabb pillanatban 
tegyék meg ezt. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a követség számára a bérleti rendszer állandó 
jellege mindenképpen veszteséggel járna.  

A követség személyzete 1935 februárjának végén a Stefánia útról a Bajza utca 22. szám 
alatti épületbe költözött át, amelynek használatára fél éves bérleti szerződést kötöttek a 
tulajdonossal, Léderer Artúrral. A március 11-én megnyíló konzulátusi irodát az Aradi utca 
70. szám felől nyíló épületszárnyban rendezték be, s a hivatali fogadóórákat ott tartották.566 A 
követ, Alekszandr Bekzadjan ekkor még úgy számolt, hogy körülbelül 50 ezer amerikai 
dollárnak megfelelő összegért még a bérleti határidő lejárta előtt meg tudják vásárolni magát a 
Léderer-palotát, vagy egy, a követségi hivatal berendezésére alkalmas másik épületet.567 
Moszkvában azonban a Külügyi Népbiztosság anyagi okokra hivatkozva nemsokára azt a 
megoldást javasolta, hogy a budapesti követségi épület megvásárlását kössék össze a 
bukaresti szovjet misszió megtelepedésének kérdésével. A román főváros központjában lévő 
régi orosz cári nagykövetség épülete helyett ugyanis a szovjet állam egy új objektum 
felépítését határozta el, s a régi épületnek, berendezésének, valamint a hozzá kapcsolódó 
telkeknek az eladásából kívánta fedezni az új bukaresti ház felépítését és egy budapesti villa 
megvásárlását együttesen.568 A drága bukaresti ingatlant és a hozzá tartozó ingóságokat 
azonban nem lehetett könnyen eladni, s Mihail Osztrovszkij bukaresti követ, az első kisebb 
földterület eladásából befolyó összeget soron kívül a bukaresti ház felépítésére fordította. 
Bekzadjan ugyanakkor 1935 áprilisának végén egy kétségbeesett levélben azt üzente 
Kresztyinszkijnek, hogy a június 1-jéig érvényes házbérleti szerződést a tulajdonos csak 
rendkívül kedvezőtlen feltételek mellett hajlandó meghosszabbítani, ezért kérte, hogy fogadja 
őt Moszkvában a sok kellemetlenséget okozó probléma megoldása érdekében.569  

A „bukaresti változatot” az anyagi viták elkerülése érdekében levették a napirendről. 
Emiatt a budapesti misszió 1935 júniusában hat hónappal, majd 1936 januárjában ismét fél 
évvel kénytelen volt meghosszabbítani a Léderer-palota használatára kötött bérleti szerződést. 
A bérleti rendszer prolongálását az is indokolta, hogy egy új épület megvásárlásához 

                                                 
565 A Stefánia útra költözött ideiglenesen a szovjet követség. Magyarország, 1935. jan. 19. 8. 
566 Bekzadjan diplomáciai jegyzéke a Külügyminisztériumnak. 1935. márc. 4. АVP RF, f. 077. op. 11. p. 4. gy. 
1. l. 1–3.  
567 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. febr. 16. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 13–17.  
568 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. ápr. 17. Uo. gy. 39. l. 15–18.  
569 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. ápr. 26. AVP RF, f. 01. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 34–40. 
Kényelmetlenséget jelentett, hogy az egykori tulajdonos rokonai nem hagyták el a házat azonnal a követség 
személyzetének beköltözése után. Ez a kényszerű együttélés sokáig tartott, hiszen Léderer Bernát például csak 
1935. október 29-én költözött ki onnan, így vehetett birtokba a követség egy újabb lakásnyi teret. A környékbeli 
háztulajdonosok sem vették jó néven, hogy a szovjet követség az ő környékükön telepedett meg, s emiatt 
többször szemrehányást tettek Léderernek, aki kijelentette, hogy „azzal köt szerződést, akivel akar, és aki fizet 
neki.” Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1935. nov. 5. MOL, K 64, 63. cs., 1935/24. t., 25–26. fol. 
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szükséges magas összeg megajánlásához az OK(b)P legfelső döntéshozó testületének, a 
Politikai Irodának (Politbüró) az engedélye kellett, amely ugyan 1935. december 9-én pozitív 
döntést hozott, s engedélyezte a Külügyi Népbiztosság számára, hogy a követség számára 
házat vegyen Budapesten, összeg kiutalásáról, és magának az összegnek a nagyságáról nem 
ejtett szót a határozatában. Ennek azért lett volna jelentősége, mert az eltelt egy év során 
tovább emelkedtek az ingatlanárak Budapesten, s így a budapesti követ 1935 végére már úgy 
ítélte, hogy legalább 75 ezer amerikai dollárra lenne szüksége az alkalmas objektum 
megvételéhez.570 A Külügyi Népbiztosság évi költségvetésében azonban nem volt 
előirányozva ez az összeg, így Kresztyinszkij Vjacseszlav Molotovhoz, a Népbiztosok 
Tanácsa elnökéhez fordult, hogy soron kívül biztosítson hivatala számára elegendő pénzt a 
villa megvásárlására, a Népbiztosok Tanácsának tartalékalapjából.571  

A Népbiztosok Tanácsa rendelkezett a kért összeg kifizetéséről, amelynek átutalását 
Moszkvában megígérték arra az esetre, ha Bekzadjan aláírja az adásvételi szerződést.572 A 
szovjet diplomaták ezután a patinásabb budai és pesti villanegyedekben, a Vérmezőn, 
Rózsadombon vagy Zuglóban többször is megfordultak, hogy végre megfelelő épületre 
bukkanjanak. Ez a „lázas kutatás” feltűnt a követség dolgozóinak életéről mindent percnyi 
pontossággal feljegyző magyar titkosrendőrségnek. Jelentéseik szerint a szovjet diplomaták 
„gyanúsan viselkedtek”, mivel az új épületet lehetőleg arisztokrata negyedben szerették volna 
megvásárolni, szinte mindent megnéztek, de a vásárlás elől a legkülönfélébb ürügyekkel 
végül elálltak. „Megbízható helyről szerzett értesüléseim szerint a követség nemcsak házat 
keres, hanem ezzel kapcsolatban főleg az arisztokrácia gazdasági erejét igyekszik 
kipuhatolni” – állt az egyik jelentésben.573 Ez nyilván téves helyzetértékelés volt, hiszen egyik 
külföldi képviselet sem nélkülözhetett olyan épületet, amely a diplomaták társadalmi és 
politikai kapcsolatrendszerének fenntartásához elengedhetetlen rangot képviselt: kellemes 
övezetben feküdt, fogadások számára alkalmas díszteremmel, garázzsal, s esetleg kisebb 
kerttel együttesen el volt látva. 

A több épület közül 1936 tavaszának végén komolyan számításba vették a Múzeum utca 
11. szám alatti Károlyi-palota megvételét, amelyet a szovjet követséggel szoros kapcsolatban 
lévő, és oda bejáratos Vámbéry Rusztem ügyvéd, Rákosi Mátyás védője ajánlott. A házért a 
tulajdonos, Károlyi Lászlóné először 650 ezer pengőt kért, de a követség először csak a 
Múzeum utca felőli részt kívánta megvenni 350 ezer pengőért, majd az elkövetkező három év 
során vásárolták volna meg az akkori Esterházy utca felé nyíló tömböt.574 Végül a 
tulajdonossal folytatott hosszas alkudozások után sikerült elvben megegyezni az egész 
épülettömb egyszeri megvételében, 550 ezer pengő értékben. Az ügyletről eközben Léderer is 
tudomást szerzett, és felajánlotta a követség által már régóta használt saját házát a Károlyi-
palotánál olcsóbb áron, 500 ezer pengőért. Egyes híresztelések szerint azonban a követ 
felesége – akinek a diplomáciai reprezentációban mindig fontos szerep jutott – kijelentette, 
hogy azt túl réginek, és kicsinek tartja, ezért mindenképpen modernebb és nagyobb épületet 
fognak vásárolni.575 Hasonló szellemben nyilatkozott maga a követ is: „a magyarországi 
politikai helyzet csak növeli annak szükségét, hogy gyorsan egy saját elkülönített épületre 
tegyünk szert, mivel az a ház, ahol a követség jelenleg van, nem felel meg a legminimálisabb 
politikai, technikai és higiéniai követelményeknek sem”.576   
                                                 
570 Kresztyinszkij átirata Molotovnak. 1936. jan. 16. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 3.  
571 Kresztyinszkij utasítása Bekzadjannak. 1936. jan. 17. Uo. l. 4. 
572 Kresztyinszkij utasítása Bekzadjannak. 1936. febr. 7. Uo. l. 5. 
573 Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1936. aug. 6. MOL, K 64, 67. cs., 1936/24. t., 24–25. fol. 
574 A mai Puskin utca. 
575 Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1936. aug. 6. MOL, K 64, 67. cs., 1936/24. t., 24–25. fol. 
576 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1936. okt. 21. АVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 6–7. Nem volt 
véletlen, hogy az épület kiválasztásánál Bekzadjan mérvadó szempontként tartotta szem előtt azt is, hogy a 
majdani objektum szeparáltabb, nehezebben megközelíthető helyen legyen. A követség előtt ugyanis gyakran 
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A Károlyi család által kért összeg viszont átszámítva több volt 75 ezer dollárnál, ezért 
Bekzadjan újabb támogatásért folyamodott Kresztyinszkijhez, annak érdekében, hogy a már 
kiutalásra ajánlott összeget megemeljék. A külügyi népbiztos-helyettes a Népbiztosok 
Tanácsa elnök-helyetteséhez írott levelében elébe ment budapesti követe kérésének, és abbéli 
kívánságát fejezte ki, hogy az előirányzott összeget vigyék át 1937-re, s akkor kerekítsék fel 
100 ezer dollárra, hogy Bekzadjan lezárhassa a régóta húzódó kérdést.577 Sajnos a 
rendelkezésünkre álló források alapján nem tudjuk rekonstruálni a kérdés további alakulását, 
mindenesetre a magyar források alapján konstatálható, hogy a szovjet fél nem tudott 
megállapodni a Károlyi-családdal ingatlanjuk megvétele ügyében.578 Nem került sor a 
Léderer-ház megvételére sem, s nem tudjuk, hogy ezt a viszonylag egyszerűnek látszó kérdést 
miért nem sikerült rendezni az elkövetkező évek során sem, hiszen a saját tulajdonú épület 
hiányából fakadó problémák kétségtelenül súlyos terhet jelenthettek az egész követségre 
nézve. Annál is inkább, mivel ebben az épületben nemcsak a követség hivatalai, 
dolgozószobái, és a konzulátus fogadóterme helyezkedtek el, hanem a követi rezidencia és a 
követségi alkalmazottak lakásai is. A követség kénytelen volt különböző időtartamra rendre 
meghosszabbítani a tulajdonossal kötött bérleti szerződést, nem kis anyagi veszteségeket 
okozva ezzel a szovjet államnak. A bérleti rendszer, mint „ideiglenes megoldás”, a 
dokumentumok tanúsága szerint még 1940-ig bizonyosan, de feltehetőleg egészen a 
Szovjetunió megtámadásáig érvényben maradt. A Léderer-család így kénye-kedve szerint 
járhatott el ingatlanja ügyeiben, például önkényesen határozta meg az épület-felújítások 
idejét, ami zavarta a követségen folyó munkát. 579  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                         
szerveztek szovjetellenes és kommunistaellenes megmozdulásokat, tömegdemonstrációkat. Erre ld. Mirnij 
jelentése Kresztyinszkijnek. 1936. okt. 16. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 29. l. 122–123. 
577 Kresztyinszkij átirata Jan Rudzutaknak, a Népbiztosok Tanácsa elnök-helyettesének. 1936. okt. 26. Uo. l. 9.  
578 Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1936. szept. 12. MOL, K 64, 67. cs., 1936/24. t., 21–23. fol. 
579 Ld. A budapesti szovjet követség szakszervezeti gyűlésének jegyzőkönyve. 1940. ápr. 2. RGASZPI, f. 17. op. 
36. gy. 469. l. 41–53. 
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X. A KÖVETSÉGEK SZEMÉLYI APPARÁTUSA 
 
 

X/1. A BUDAPESTI SZOVJET KÖVETSÉG APPARÁTUSÁNAK 
KIFORMÁLÓDÁSA 

 
Mint említettük, a Rómában kötött megállapodás értelmében 1934. július 1-ig a magyar és 
szovjet kormánynak egy harmadik országba akkreditált diplomatáját kellett kineveznie 
ideiglenesen Moszkvába, illetve Budapestre. A Politikai Iroda már egy hónappal a 
megegyezés után, március 5-én jóváhagyta Adolf Markovics Petrovszkij bécsi követ 
kinevezését a budapesti posztra.580 A jelölésében a fő szempontot a magyar és az osztrák 
főváros földrajzi közelsége játszotta, hiszen Bécsből szükség esetén a leggyorsabban és a 
legkisebb anyagi ráfordítással lehetett Budapestre utazni, de egyáltalán, akkoriban a 
Szovjetuniónak – a prágai kereskedelmi kirendeltségét leszámítva – a Magyarországgal 
szomszédos államok egyikében sem létezett még képviselete.581 Ráadásul, mint már 
említettük, a legtöbb politikai háttéranyagot Bécsben készítették el Magyarországról, és ebből 
fakadóan az ott szolgáló szovjet diplomaták lehettek a legfelkészültebbek és 
legtájékozottabbak a „magyar ügyeket” tekintve. Az 1887-ben született Petrovszkij 
személyéről annyit tudunk, hogy 1922–1924 között a külügyi népbiztos titkáraként kezdte 
pályafutását, majd 1930-ig a tallinni (revali) követséget vezette, s 1933 márciusában 
dezignálták a bécsi követség élére.  

Petrovszkij budapesti kinevezésében a személyén keresztül sikerült összekötni a 
kellemest a hasznossal, ugyanis a Külügyi Népbiztosság azon kevés diplomatája közé 
tartozott, akiknek a korábbi pályafutásuk során lehetőségük nyílt a folyamatos tájékozódásra a 
magyarországi viszonyok felől. Az észt fővárosban ugyanis egy állomáshelyen tartózkodott 
Jungerthtel. Petrovszkij az ő személyén keresztül kiváló informátorra lelt. A magyar 
diplomata megkereséseire nyilván számos alkalommal nyújtott neki kimerítő tájékoztatást a 
szovjet állam belpolitikájáról, külpolitikájáról, gazdasági életéről, s cserébe információt 
nyerhetett tőle a magyar–szovjet viszony aktuális kérdéseiről. A diplomáciai „etikett” 
megkövetelte ezt a kölcsönösséget, a Petrovszkij által adott tájékoztatásért cserébe 
Jungerthnek is illett informálnia szovjet partnerét. 582 Petrovszkijnak később, bécsi 
misszióvezetőként már hivatalából fakadóan kellett figyelemmel követnie a szomszédos 
országban zajló eseményeket.  

A megbízólevelét a kormányzónak 1934. április 9-én átadó Petrovszkij további 
tevékenységéről magyarországi követi minőségében nem sokat tudunk, több mint egyhetes, 
áprilisi budapesti látogatásának tapasztalatait is mindössze egyetlen jelentésben foglalta 
össze.583 Ezután valószínűleg többé nem is utazott a magyar fővárosba, hiszen az állandó 
követ kijelölésére a Norvégiából átirányított Alekszandr Artyemjevics Bekzadjan személyében 
már augusztus 5-én sor került.584 Az örmény származású, 1879-ben született diplomata 1920-
ban lépett diplomáciai pályára. 1920–1921-ben az egyik legtekintélyesebb és 
legbefolyásosabb örmény bolsevik politikus, Szovjet–Örményország külügyi népbiztosa. 
1922–1926 között a berlini szovjet kereskedelmi kirendeltség vezető beosztású 
tisztviselőjeként nemcsak diplomáciai, hanem később is jól kamatoztatható gazdasági 
tapasztalatokra tehetett szert. Ezután egészen 1930-ig a Kaukázusontúli Szocialista Föderatív 

                                                 
580 Az OK(B)P KB Politikai Iroda ülésének jegyzőkönyve. 1934. márc. 5. RGASZPI, f. 17. op. 3. gy. 940. l. 32.  
581 Kresztyinszkij előterjesztése Sztálinnak. 1934. márc. 2. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 59.  
582 Jungerth kézírásos naplófeljegyzéseiben találunk utalást a Petrovszkijjal folytatott beszélgetésekre. Ld. 
Jungerth naplóbejegyzése. 1926. nov. 28. PSZL, 972. f., 4. ő. e., 297–298. fol.  
583 Petrovszkij 1934. április 18-i jelentését budapesti tartózkodásáról ld. DVP SZSZSZR, 1971. 266–270. 
584 Az OK(b)P KB Politikai Iroda ülésének jegyzőkönyve. 1934. aug. 5. RGASZPI, f. 17. op. 3. gy. 949. l. 19. 
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Szovjet Köztársaság Népbiztosai Tanácsának helyettes elnöke, illetve a kaukázusi szovjet 
állam kereskedelmi népbiztosa, majd budapesti kinevezéséig az oslói szovjet követség első 
számú diplomatája.  

Noha Bekzadjannak korábban nem voltak kapcsolatai a magyar politikával, és nem 
rendelkezett a Magyarországra vonatkozó speciális ismeretekkel, budapesti beilleszkedését és 
tevékenységét elvben több apró momentum is elősegíthette. Mindenek előtt azt említenénk 
meg, hogy örmény származása révén maga is tisztában volt a Közép- és Kelet-Európát 
megosztó nemzeti problémák jelentőségével és súlyával. Az 1935-1936 során elküldött 
jelentéseiből kitűnik, hogy megértéssel viszonyult a magyar nemzet Trianonnal kapcsolatos 
érzékenységéhez, illetve világosan látta a magyar külpolitikának a világháború utáni területi 
rendezésből fakadó motivációit. (Antal István, a Miniszterelnökség Sajtóosztályának vezetője 
jóval az események után papírra vetett emlékirataiban úgy tudja, hogy a magyar kormány a 
majdani szovjet követ személyével kapcsolatban nemcsak azt az ígéretet akarta kicsikarni, 
hogy az illető nem lesz egykori magyar állampolgár, hanem azt is, hogy nem lesz zsidó, amit 
a szovjetek akceptáltak.)585  

Eleinte úgy tűnhetett, hogy a hivatali háttérerő sem fog hiányozni, hiszen kiváló 
személyes kapcsolatokat ápolt Nyikolaj Nyikolajevics Kresztyinszkij külügyi népbiztos-
helyettessel. A Külügyi Népbiztosságon belül a közép-európai országokkal egyetemben a 
Magyarországgal kapcsolatos kurrens ügyek szakmai koordinálása is a 2. Nyugati Osztály 
illetékességi körébe tartozott. Az osztályon belül minden egyes országnak, vagy kisebb 
ország-csoportoknak saját referense volt. Ezekre a posztokra általában egy-egy alacsonyabb 
beosztású hivatalnokot tettek. A szervezeti egység élén 1932-től egészen 1937 nyarán 
bekövetkezett letartóztatásáig David Grigorjevics Stern állt, ugyanakkor az osztály 
munkájának hivatali felügyeletét Kresztyinszkij látta el. Kresztyinszkij már nem sokkal az 
1917. évi októberi forradalom után vezető pozícióba került, ugyanis 1918 és 1921 között 
Szovjet–Oroszország pénzügyi népbiztosa, illetve a párt Központi Biztosságának titkára lett. 
1921-ben kinevezték a szovjet diplomácia szempontjából stratégiai külszolgálati posztnak 
minősülő berlini diplomáciai képviselet (majd 1922-től követség) élére, ahonnan 1930-ban 
rendelték vissza Moszkvába. Ott egészen letartóztatásáig, 1937-ig, a külügyi népbiztos első 
helyetteseként dolgozott.586 Ismeretsége Bekzadjannal régi időkre tekintett vissza, hiszen pont 
abban az időben állt a berlini szovjet politikai misszió élén, amikor Bekzadjan az ottani 
szovjet kereskedelmi kirendeltségen dolgozott.  

Az új követ végül 1934. december 19-én érkezett a magyar fővárosba. A Keleti 
pályaudvaron nemcsak újságírók és fotósok hada fogadta, hanem a legsürgősebb előkészítő 
munkálatok elvégzése végett már néhány nappal korábban Budapestre érkezett Szemjon 
Mihajlovics Mirnij első titkár és Mihail Szavjolovics Saprov (eredetileg Sapiro) másodtitkár. 
Előbbiről annyit tudunk, hogy 1933-ban a Külügyi Népbiztosság 1. Nyugati Osztályának 
vezetője volt, majd rövid ideig együtt dolgozott Bekzadjannal a norvég fővárosban. 
Feltételezhető továbbá, hogy ő nemcsak diplomáciai szolgálatot teljesített, hanem a belügyi 
elhárításért felelős állambiztonsági rendőrség, a GPU rezidenseként „belügyi” feladatkört 
ellátva – más szovjet külképviseletekhez hasonlóan – a követség munkatársai közötti személyi 
viszonyokról, a követségi alkalmazottak külföldi állampolgárokhoz fűződő baráti 
kapcsolatairól igyekezett adatokat gyűjteni.587 Utóbbi korábban a Külügyi Népbiztosság 
központi apparátusában dolgozott, ahol igen tehetséges és ambiciózus munkatársnak tartották, 
így viszonylag fiatalon foglalhatta el első külszolgálati állomáshelyét, a budapesti 

                                                 
585 ANTAL, 2004. 243.  
586 Kresztyinszkij életrajzát magyarul ld. BÉLÁDI László–KRAUSZ Tamás: Életrajzok a bolsevizmus történetéből. 
Budapest, 1987. 263–264.  
587 Az OK(b)P KB Szervezési Irodája ülésének jegyzőkönyve. 1934. nov. 2. RGASZPI, f. 17. op. 114. gy. 573. l. 
5.  
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követséget.588 A fennmaradt dokumentumok tanúsága szerint mind az első titkár, mind a 
másodtitkár jelentős mértékben kivette a részét a diplomáciai háttérmunka megszervezéséből. 
Míg a követ reprezentálta a szovjet diplomáciát a protokolláris alkalmakkor és ő képviselte 
Moszkva fő politikai irányvonalát a magyar vezetők előtt, addig az első- és másodtitkár a 
hagyományos munkamegosztás értelmében a magyar belpolitikára vonatkozó információkat 
gyűjtötte, s megpróbálta kialakítani és kibővíteni a követség kapcsolatrendszerét politikai 
tényezőkkel és polgári személyekkel (például gazdasági szakemberekkel és értelmiségiekkel) 
egyaránt. Ezen kívül a konzuli teendők ellátása is másodtitkár feladatkörébe tartozott.   

Bekzadjan még karácsony előtt, december 23-án átadhatta megbízólevelét 
Horthynak.589 Már budapesti tartózkodásának elején szembesült azzal, hogy a magyar-szovjet 
viszony megrekedt a normalizált kapcsolattartás szintjén, ezért megpróbált erőfeszítéseket 
tenni annak javítása érdekében, s ennek szükségességéről feletteseit is igyekezett meggyőzni. 
Elképzelése szerint a politikai kapcsolatok hűvösségét a kulturális kapcsolatok élénkítésével 
és a kereskedelmi forgalom növelésével és lehetett volna áttörni. A kulturális kapcsolatok 
erősítését olyan „offenzív felvilágosító munkával” szerette volna elérni, amelynek 
segítségével megismertethették volna a magyar közvéleményt a Szovjetunió kulturális 
életével, és a bolsevik rendszer idején elért technikai, tudományos vívmányokkal (művészeti 
kiállítások szervezése, szovjet tudósok meghívása a magyarországi tudományos 
konferenciákra).  

Bekzadjan már az egyik legkorábbi jelentésében elpanaszolta, hogy a hozzájuk forduló 
nagyszámú magyar üzletembert kénytelenek a bécsi kereskedelmi képviseletre utalni.590 A 
kereskedelmi összeköttetés helyi koordinálása érdekében ezért elengedhetetlennek tartotta 
volna – az 1924. évi berlini tárgyalások során éppen szovjet részről szorgalmazott – 
kereskedelmi kirendeltség megnyitását Budapesten, vagy a Külkereskedelmi Népbiztosság 
egy szakemberének delegálását a követségre.591 A magyar–szovjet kereskedelmi forgalom 
intézményi irányításának áthelyezése Budapestre, vagy legalább egy kereskedelemügyi 
szakember ottani állomásoztatása a kölcsönösség elve alapján is indokoltnak tűnhetett, mert 
először a magyar kormányzati gazdasági szervek vetették fel puhatolózó jelleggel, hogy 
kereskedelmi attasét szeretnének kinevezni a moszkvai magyar követségre.592 Kresztyinszkij 
azonban pesszimizmusának adott hangot a magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok 
perspektíváit illetően, s kifejtette, hogy valószínűleg nem kerül sor az önálló budapesti 
kereskedelmi képviselet megnyitására.593  

Ugyancsak sikertelenül jártak a budapesti követ az irányú próbálkozásai, hogy a 
TASZSZ a Magyarországról származó friss információk gyorsabb átadása és közzététele 
érdekében önálló tudósítói irodát nyisson Budapesten. A szovjet távirati ügynökség 
legközelebbi levelezője a szomszédos Ausztriában működött, s az otthoni közvéleményt a 
magyarországi eseményekről szóló hírekkel, tudósításokkal közvetett módon, Bécsből látták 
el. Bekzadjan Kresztyinszkij közbenjárását kérte annak érdekében, hogy a TASZSZ 
delegáljon egy speciális levelezőt Budapestre a közvetlen információk beszerzésére és 
továbbítására. Lehetségesnek vélte azt is, hogy kettős megbízatással jelöljék ki a magyar 
fővárosba a bécsi iroda vezetőjét, Ilja Csernyjakot, amihez maga Csernyjak is ragaszkodott.594 
Emellett 1935 márciusának elején Kozma Miklós, frissen kinevezett belügyminiszter, egyben 
a legfontosabb hírközlő szervek (MTI, Magyar Rádió) elnöke előtt s felvetette, hogy a két 
                                                 
588 Az OK(b)P KB Szervezési Irodája ülésének jegyzőkönyve. 1934. okt. 25. Uo. gy. 571. l. 74. 
589 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3–12.  
590 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. febr. 16. Uo. 13–17.  
591 Bekzadjan levele Kresztyinszkijnek. 1935. máj. 8. Uo. gy. 39. l. 23.  
592 Mirnij feljegyzése a Bornemissza Félix-szel, a Külkereskedelmi Hivatal hajózásügyi referensével folytatott 
beszélgetéséről. 1935. febr. 7. Uo. gy. 33. l. 31–32.  
593 Kresztyinszkij távirata Bekzadjannak. 1935. febr. 26. Uo. gy. 39. l. 12.  
594 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. Uo. gy. 32. l. 3–12.  
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ország hírügynökségének vezetősége kössön egy táviratcsere-egyezményt, amit Kozma 
elutasított.595 Hamarosan arról is megbizonyosodhatott, hogy a szovjet vezetés sem áll 
mögötte ebben a szándékában. Nemhogy önálló tudósító kinevezését nem tartották 
célszerűnek Moszkvában, de hiábavalónak vélték a bécsi tudósító kettős megbízatását is. Az 
inkább kifogásnak érezhető indoklás valószínűleg Bekzadjant is meglepte: „[Csernyjak – S. 
A.] Budapestre történő akkreditálása a TASZSZ képviselőjeként majd ürügyet nyújthat a 
magyar távirati ügynökségnek arra, hogy saját tudósítót küldjön Moszkvába. Ez egyáltalán 
nem áll érdekünkben. Valószínűleg egy irántunk ellenséges érzületű ember jön majd, aki nem 
különösebben baráti hangvételű információt fog hazaküldeni, de a jelenlegi helyzettel 
ellentétben, ezt az információt az állandó tudósító-szemtanú tekintélye fogja hitelesíteni”.596 

A Magyarországról származó katonapolitikai információ megszerzésében 
nélkülözhetetlen önálló katonai attaséi poszt is betöltetlen maradt. A katonai attasék 
kölcsönös kinevezését egyébként szintén Budapest kezdeményezte. Kresztyinszkij úgy vélte, 
hogy hozzájárulhatnak a magyar katonai attasé kinevezéséhez, de nem sok haszonnal járna, ha 
Magyarországra önálló szovjet katonai attasét küldenének.597 Kliment Vorosilov hadügyi 
népbiztos egyetértett Kresztyinszkij álláspontjával, és nem emelt kifogást egy moszkvai 
magyar katonai attasé akkreditálásával szemben. Ő maga is úgy nyilatkozott, hogy nem 
érdemes Magyarországra önálló szovjet katonai képviselőt irányítani, célszerűbbnek tartotta 
inkább a már Bulgáriában tartózkodó attasé megbízását a magyarországi események 
figyelésével.598 Budapesti katonai diplomáciai körökben később egyébként is úgy vélték, 
hogy a magyar fél eleve megelégszik azzal, ha a Vörös Hadsereg vezérkari főnöksége nem él 
a kölcsönösség elvével, s nem küld Budapestre önálló attasét, hanem megbízza ezzel az egyik 
szomszédos országban állomásozó szovjet katonai attasét. Az 1935. május 16-i csehszlovák–
szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény ugyanis kisebbfajta pánikot keltett a magyar 
hadvezetés körében, s Budapesten arról terjedtek el hírek, hogy a csehszlovák–szovjet 
együttműködés nyomán Csehszlovákiának a magyar határral szomszédos övezeteiben szovjet 
légi bázisokat telepítenek.599 

Mindezek alapján hamar világossá vált, hogy a budapesti szovjet misszió összetétele 
csonka, tevékenységi köre pedig szűkített lesz. Ezek a reakciók a szovjet diplomaták 
szemében minduntalan a követség csökkentett rangját, s az ott folyó munka – más kelet-
európai képviseletekéhez viszonyítva is – csekély szerepét, valamint a Külügyi Népbiztosság 
részéről megnyilvánuló mellőzöttséget jelezték. Az elhanyagoltság érzését a helyszínen lévők 
számára olyan szélsőségesnek érződő rendelkezések is fokozták, mint a szakképzett technikai 
személyzet gyakori visszarendelése, vagy az előléptetések iránti kilátástalanság. Így például a 

                                                 
595 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. márc. 7. Uo. l. 23–29.  
596 Kresztyinszkij távirata Bekzadjannak. 1935. máj. 17. Uo. gy. 38. l. 17. A budapesti TASZSZ tudósítói 
irodáját csak jóval később, 1940. február 7-én hozták létre. A szovjet távirati iroda első budapesti tudósítója 
Andrej Liszin lett. Jakov Havenszon, a TASZSZ elnökének távirata Liszinnek. 1940. nov. 1. GARF, f. 4459. op. 
11. gy. 1138. l. 721. 
597 Kresztyinszkij átirata Kliment Vorosilov honvédelmi népbiztosnak. 1935. ápr. 13. Uo. gy. 37. l. 1. Ld. még 
PASTOR, 1992. 13–14.  
598 Vorosilov átirata Kresztyinszkijnek. 1935. ápr. 15. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. g. 37. l. 2.  
599 Saprov feljegyzése a Gürtan Kami budapesti török katonai attaséval folytatott beszélgetéséről. 1935. nov. 4. 
AVP RF, f. 077. op. 15. p. 106. gy. 1. l. 75. A szovjet katonai vezetés végül nem a szófiai, hanem a berlini 
katonai attasét, Alekszandr Grigorjevics Orlov hadseregtábornokot jelölte volna Budapestre kettős 
megbízatással. Magyar források szerint erre is csak jóval később, 1937 januárjában került sor. Ld. Jungerth 
számjel-távirata Kányának. 1937. jan. 26. MOL, K 74, 6. cs., 1937/I. t. (Moszkva – bejövő számjel); A 
Honvédelmi Minisztérium VI/2. osztályának aktafeljegyzése a Honvédelmi Minisztérium Elnöki B. osztálya 
számára. 1937. febr. 15. HL (Hadtörténelmi Levéltár), HM Elnöki B. osztály, 2661. cs., 6572/1927. sz. A 
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staba. Knyiga o voennoj razvedke 1940–1942. Moszkva, 2005. 133–134, 138–139. 
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követség számjelezőjét, Lia Altmant, moszkvai utasítás alapján rövid idő után át kellett volna 
irányítani egy másik állomáshelyre, „munkájának elégtelen terheltsége” miatt. A számjel-
táviratok megfejtésére és sifrírozására a konzuli teendőkkel is megbízott, s alaposan túlterhelt 
Saprov másodtitkárt szemelték ki. Bekzadjan vitatta a döntés jogosságát, azzal érvelve, hogy 
csak 1935 júliusának két hetében Altmannak 32 táviratot kellett elküldenie, s ezzel a speciális 
ismereteket és nagy odafigyelést igénylő feladattal maguk nem tudnának megbirkózni. Kérte 
a külügyi vezetést, hogy halassza el a számjeles augusztus 20-i hatályú áthelyezését, legalább 
addig, amíg a követségi másodtitkár elsajátítja a számjelkulcs használatát, amit a 
szabadságolások és helyettesítések miatt maga Saprov is – akinek ez egyébként eredetileg 
egyáltalán nem tartozott a munkakörébe – csak október végére vállalt volna.600  

Ugyancsak nagy tanulságokkal szolgált Mirnij követségi első titkár előléptetési 
kérelme követségi tanácsossá. A budapesti szovjet képviselet részéről érkező 
kezdeményezéseket (a képviselet bővítése, a kereskedelmi forgalom regenerálása 
Magyarországgal, stb.) félresöprő Kresztyinszkij ezt arra hivatkozva utasította vissza, hogy 
Budapesten még azoknak az országoknak a képviseletei sem neveztek ki tanácsosi rangban 
diplomatát, amelyek a Szovjetuniónál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a Magyarországgal 
fennálló kapcsolataiknak. Ezt azzal is nyomatékosítani kívánta, hogy a diplomáciai 
kölcsönösség elve sem engedi, mivel Magyarország, amely tudvalevőleg kisállam, nem 
nevezett ki követségi tanácsost az egyik nagyhatalom fővárosában, Moszkvában működő 
követségére.601  

Bekzadjan Kresztyinszkijjel szemben támasztott elvárásai, és a kettejük közötti kiváló 
személyes viszonyra alapozott várakozásai tehát nem igazolódtak, hiszen a felettese rendre 
megvétózta a kezdeményezéseit. A helyszínen tartózkodva nyilván másként szemlélte a 
helyzetet, mint a távoli Moszkvában dolgozó külügyi vezetők, és a politikai kapcsolatok 
elégtelensége ellenére, amellyel maga is tisztában volt, lehetőséget látott arra, hogy némi 
hangsúlyeltolással ne maradjanak terméketlenek a két ország közti diplomáciai kapcsolatok. 
Úgy érezte, hogy a külügyi népbiztos-helyettes megmerevedett álláspontja nem segíti elő a 
kibontakozást, ezért 1935. május 8-án egy személyes hangvételű levéllel fordult hozzá, 
melyben kétségbeesetten kifejtette, hogy mivel Moszkvában még a kereskedelmi, és a 
kulturális kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit sem támogatták, teljesen 
kilátástalan budapesti küldetésük.602     

Budapest a szűk karrierlehetőségek mellett kényelmetlen posztnak is számított, ami 
abból fakadt, hogy az eleve kis létszámú szovjet kolónia tagjainak, a magyar hatóságok és a 
szovjetellenes érzelmekkel túlfűtött magyar lakosság részéről állandó zaklatásoktól kellett 
tartania. A Budapesten való megtelepedés évéről készített követségi összefoglaló 
megállapította, hogy a személyzet hivatalosan ott tartózkodó képviselőin kívül mindössze öt 
szovjet állampolgárt tartottak nyilván, a két országba irányuló turisztikai forgalom rendkívül 
gyér, s szovjet állampolgárok turista céllal egyáltalán nem érkeznek Magyarországra. Az 
Ausztriából Magyarországon keresztül utazó szovjet állampolgárok számára csak azzal a 
kikötéssel adták ki az átutazóvízumot, ha az illető magyar területen nem száll le a vonatról. A 
Magyarországra, mint cél-országba érkező szovjet honosoknak a határon történő átutazás után 
24 órán belül jelentkezniük kellett a legközelebbi rendőrőrsön, kötelező regisztráció végett. 
Ez a szolgálati útlevéllel érkező követségi alkalmazottakra is érvényes volt. Az ilyen esetek 
mindegyikében a forgatókönyv szinte azonos volt: miután a követség alkalmazottai 
megkapták obligát pecsétjüket a rendőrségen, a követség hivatalos jegyzékben tiltakozott, 
mire a magyar Külügyminisztérium bocsánatot kért. A gyakori szovjet tiltakozások nyomán a 
magyar hatóságok ígéretet tettek arra, hogy megszüntetik ezt a nyíltan diszkriminatív eljárást. 
                                                 
600 Bekzadjan távirata Kresztyinszkijnek. 1935. júl. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 36–41.  
601 Kresztyinszkij távirata Mirnijnek. 1936. máj. 17. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 22–23. 
602 Bekzadjan levele Kresztyinszkijnek. 1935. máj. 8. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 23. 



 157

Ez azonban nem történt meg, csak az intézkedés jellegén változtattak úgy, hogy a szovjet 
állampolgároknak már a moszkvai magyar követségen, vízumuk kiadásakor beütötték a 
regisztrációs kötelezettségre felhívó pecsétet, illetőleg kiosztottak egy címlistát a regisztrációs 
helyekről.603 

A magyar hatóságok más jellegű – s nem a kölcsönösség elve alapján nyugvó – 
intézkedéseket is foganatosítottak, nyilván a kommunista propaganda kivédése érdekében. 
Gyakran előfordult például, hogy a magyar vámszervek indokolatlanul vizsgálták át a szovjet 
követség címére érkező csomagokat, áruszállítmányokat, ami azért volt kirívó, mert más 
államok külképviseleteivel szemben nem alkalmaztak hasonló eljárást. Mirnij moszkvai 
utasításra szóvá tette ezeket a kisebbfajta atrocitásokat Förstner Pálnak, a 
Külügyminisztérium Protokoll Osztálya vezetőjének. A magyar diplomata elmondta, hogy a 
kölcsönösség elve alapján kivételeznek a Szovjetunióval, mivel tudomásuk szerint a szovjet 
hatóságok is minden egyes alkalommal átvizsgálják a Jungerth részére érkező 
szállítmányokat, így a magyar vámhatóságnak a törvények szellemében válaszlépéseket 
kellett foganatosítania. A szovjet diplomata arra hivatkozott, hogy ez a Szovjetunióban nem 
számít diszkriminációnak, hiszen minden egyes misszió számára érkező csomagot 
átvizsgálnak, illetve a magyar vámügyi jogszabályok csak a követségek részére érkező 
küldemények illetéke alóli felszabadítás tekintetében írnak elő kölcsönösséget.604  

A Budapesti Rendőr Főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya emellett állandó 
megfigyelés alatt tartotta a követség épületét. A követség bejáratától nem messze állandóan 
egy rendőrnyomozó posztolt, aki az alkalmazottak szinte minden egyes rezdülését percről-
percre pontosan feljegyezte. Akkurátus nyilvántartást vezettek továbbá a követségre gyakran 
bejáró, s azzal szoros kapcsolatokat kiépítő magyar üzletemberekről vagy neves társadalmi 
személyekről, politikusokról. Néhány utcasarokkal arrébb igazoltatták a konzulátusról kijövő 
magyar állampolgárságú „gyanús egyéneket”, akik jobbára egyszerű emberek voltak, s 
személyes ügyeiket (munkavállalás, vízumkérelmek, rokonlátogatás, stb.) intézték a 
konzulátuson. A megfigyeléseikről heti rendszerességgel jelentést tettek feletteseiknek. A 
követség magas beosztású diplomatáit, így a követet, a feleségét, az első és másodtitkárt 
szinte mindenhová „elkísérte” egy nyomozó.605   

Igyekeztek a követségi épületbe is „őrszemeket” juttatni, akik kifigyelve a követség 
belső életét, megbízható információkat adhattak az ottani hangulatról, az alkalmazottak közti 
viszonyokról, az irattár vagy éppen a számjel-író használatáról. Nem sokkal a misszió 
megtelepedése után a csehszlovák követség tanácsosa, František Černy elmondta, hogy még a 
„legártatlanabb” hivatali papírokat sem meri a saját dolgozószobájában, a saját íróasztalán 
hagyni, inkább hazaviszi magával, mert ellenkező esetben könnyen eltűnhetnek onnan.606 Úgy 
tűnik, hogy Bekzadjan nem vette komolyan a figyelmeztetést. A magyar titkosrendőri 
jelentések közt több olyanra is bukkantunk, amelyekben követségi dokumentumok sikeres 
kijuttatásáról van szó, az egyik jelentésben nyíltan közölték, hogy a kicsempészett cirill betűs 
iratot a követ íróasztaláról szerezték be. A fennmaradt források alapján nyilvánvaló, hogy a 
rendőrség „belső emberét” a magyar honosságú technikai személyzet (főleg takarítók) között 
rejtette el. A követség megfigyeléséről általában heti, de néha gyakoribb rendszerességgel 
elkészített beszámolók mindezek alapján páratlan forrásnak tekinthetők, hiszen a követség 
munkatársai közötti személyi viszonyokra, a követségen dolgozók mindennapjaira is 
következtethetünk belőlük.  

                                                 
603 A budapesti szovjet konzulátus éves beszámolója. 1936. jan. 25. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 31-
41. 
604 Mirnij jelentése Sternnek. 1935. nov. 25. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 38. l. 8–9.  
605 A rendőri megfigyelésekről készített feljegyzések megtalálhatók: MOL, K 64, 67. cs.,1936/24. t. 
606 Mirnij feljegyzése a František Černyvel folytatott beszélgetéséről. 1935. febr. 15. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 
50. gy. 33. l. 37. 
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A követségi épület és az alkalmazottak megfigyeléséről természetesen az épületen 
belül is tudtak. A követség megtelepedése után egy ideig az Imperial Autókereskedelmi Rt. 
nevű budapesti cég által üzemeltetett bérgarázsban tárolta a szolgálati gépkocsikat. Ekkor 
kerültek kapcsolatba a cég társtulajdonosával, az időközben magyar honosságot szerzett 
lengyel származású, Danyiel Mickevics egykori orosz állampolgárral, akit a magyar politikai 
rendőrség feltételezései szerint a ”követség bizalmi szolgálatokra is fel szokott használni, ő 
figyeli a követség magyar személyzetét szabadnapjuk alkalmával, kivel érintkeznek, erről 
jelentést tesz.”607   

A hatósági diszkrimináció mellett a budapesti szovjet követség történetében ebben az 
időszakban gyakran előfordultak a követségen dolgozók kedélyeit felbolygató szovjetellenes 
megmozdulások. Több alkalommal, amikor a magyar érdekekkel ellentétes, vagy csak annak 
látszó politikai esemény játszódott le a nemzetközi porondon, amelyben a Szovjetunió érintett 
volt, tüntetések zajlottak a követség előtt. Így volt ez például a spanyol polgárháború 
kirobbanásakor, hazai kommunistagyanús összeesküvések leleplezésekor, és számos más 
esetben. Túlzás lenne azt állítani, hogy ez félelmet váltott volna ki a követségi alkalmazottak 
körében, hiszen a nyugati államokban ezeknél sokkal súlyosabb incidensek is előfordultak 
szovjet külképviseletekkel, szovjet diplomatákkal szemben az 1920-as, 1930-as években, 
mégis komoly feszültségérzést szült az ott dolgozók körében.608 Így nem volt véletlen, hogy 
az épületvásárlás során Bekzadjan mérvadó szempontként tartotta szem előtt, hogy a majdani 
épület szeparáltabb, nehezebben megközelíthető helyen legyen.609 Ezt az is indokolttá tette 
volna, hogy a hasonló tömegrendezvények idején a nagy számú rendőri erőket nem is mindig 
a követség biztosítására vezényelték ki, hanem a kommunista szervezetek esetleges 
ellentüntetésének megakadályozására.610  
 A budapesti szovjet konzulátus a megnyitása (1935. március 11.) első napjától kezdve 
az egyik leglátogatottabb fővárosi misszióvá vált, amelyet különféle ügyekben rengeteg 
érdeklődő keresett fel. A konzulátus éves beszámolójában megtalálható, hogy számítások 
szerint a konzulátus működésének első tíz hónapjában körülbelül hatezren fordultak meg ott. 
Ez az első hónapokban, átlagban 50–60 embert jelentett naponta, majd a hullám 
lecsengésével, az időszak vége felé körülbelül 40–45 személyt. Ezek döntő hányada 
időközben magyar honosságot nyert orosz származású hadifogoly, illetve a hadifogolycsere-
egyezmények révén hazakerült magyar állampolgár volt, akiknek orosz származású házastársa 
révén rokonai voltak a Szovjetunióban. Szintén nagy létszámú csoportot képeztek az 1905–
1906. évi pogromok után Besszarábiából az Osztrák–Magyar Monarchiába menekült egykori 
orosz állampolgárok, illetve a Magyarországon letelepedett, hazatérni kívánó fehér 
emigránsok. Ugyancsak feltűnő volt azoknak a magyar munkásoknak a száma, akik a jobb 
megélhetés reményében munkát szerettek volna vállalni a Szovjetunióban. A szovjet 
dokumentumokból az is kiderül, hogy a pozitív látogatottsági mutatóhoz a magyar szervek is 
hozzájárultak, akik kötelező regisztráció végett karhatalmi segítséggel küldték a szovjet 
követségre az egykori orosz állampolgárságú tömegeket.611 A magyar fővárosban a konzuli 
teendők így viszonylag nagy terheléssel jártak. Általában véve meg is állapíthatjuk, hogy a 
Külügyi Népbiztosságon belül Budapest nem volt túlságosan népszerű poszt, hiszen aránylag 
sok munkával, sok feszültséggel járó, de csekély előmeneteli lehetőséget biztosító és alacsony 
produktivitást kínáló állomáshelynek számított.  

                                                 
607 Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1936. okt. 24. MOL, K 64, 67. cs., 1936/24. t., 17–18. fol.  
608 Ennek néhány példáját ld. SISKIN, 2002. 277–278, 283–284, 295–297. 
609 Rendőri jelentés a szovjet követségről. 1936. aug. 6. MOL, K 64, 67. cs., 1936/24. t., 24–25. fol.  
610 Ua. 1936. okt. 10. Uo. 20. fol.  
611 A budapesti szovjet konzulátus éves beszámolója. 1936. jan. 25. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 31–
41.    
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Végül a budapesti szovjet kolónia apropóján érdemes felhívni a figyelmet egy 
általános érvényű, minden egyes külképviseletre jellemző problémára. Az idegen 
környezetben dolgozó, nem a helyi viszonyok közt nevelkedett, s emiatt sebezhetőbb kis 
létszámú közösségeknél eleve jelentkezett egy erőteljes kohézió, összetartozási tudat és 
összetartási igény. Ráadásul, a moszkvai állami- és pártszervek igyekeztek fokozottabban 
összefogni, és ideológiailag tovább képezni a külföldön szolgálatot teljesítő szovjet 
tisztviselőket és fizikai dolgozókat egyaránt. Erre elsősorban azért volt szükség, hogy elejét 
vegyék az idegen politikai hatások túlzott érvényesülésének és elterjedésének a körükben, 
hiszen nem egy esetben fordult elő, hogy szovjet diplomaták megszöktek állomáshelyüktől, 
vagy politikai menedékjogot kértek a tartózkodási helyük illetékes állami hatóságaitól. Ezt a 
külügyi alkalmazottak egy sajátos ambivalenciaként is megélhették, hiszen az azonos 
kulturális gyökerek, anyanyelv, és szokásrendszer okán, illetve a munkájuk bizalmas jellege 
miatt, ahol csak lehetett, igyekeztek összetartani, szorosabb együttélésük ugyanakkor 
óhatatlanul is súrlódásokat okozott, s a felszínre hozta a személyi jellemvonásból, az egyéni 
temperamentumból fakadó ellentéteket, amelyek számtalan esetben kicsinyes vitákig fajultak. 
Persze a kisközösség tagjai nem zárkózhattak „elefántcsonttoronyba”, hiszen a mindennapok 
során kénytelenek voltak kapcsolatba lépni a külvilággal is, például vásárlásnál, helyi 
közlekedésnél, szabadidő eltöltésekor.612  
 

X/2. A MOSZKVAI MAGYAR KÖVETSÉG SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE 
 
Jungerthet saját bevallása szerint a török fővárosba is azért nevezték ki, hogy előkészíthesse a 
magyar–szovjet viszony normalizálását, ami ezen a poszton a török diplomácia 1920-as 
évekbeli – már bemutatott – közvetítési kísérletei miatt sokkal előnyösebbnek tűnt.613 Ez 
egyáltalán nem zárható ki, hiszen még Ankarából is átvezényelték Rómába, hogy ott a 
magyar–szovjet tárgyalásokat vezesse magyar részről. Noha kézírásos naplófeljegyzéseinek 
tanúsága szerint a moszkvai követi posztra a Külügyminisztériumban más nevek is 
felmerültek (például Velics Lászlóé),614 és Kánya meghagyta számára a választás lehetőségét, 
hogy Ankarában maradhasson, 1934. március 31-én végül mégis az ő kinevezése mellett 
döntöttek, egyelőre kettős megbízatással, ankarai tisztségének meghagyása mellett. 
Megbízólevelét 1934. április 26-án adta át Mihail Kalinyinnak, a kollektív államfői testület, a 
Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága elnökének.615 Első moszkvai tartózkodását 
sikerült úgy időzíteni, hogy a diplomáciai testület többi tagjával együtt nézhette végig a 
hatalmas katonai parádéval egybekötött május 1-i felvonulást. Később, 1935-ben, a magyar 
követség felállításával egyetemben végleges követté is dezignálták.   

A Moszkvába érkező magyar diplomaták közül rajta kívül meg kell említeni mindenek 
előtt Cindric Egon előbb követségi első titkár, majd követségi tanácsos nevét, aki 1931-től 
1934-ig a helsinki követség tanácsosaként Jungerth közvetlen beosztottja volt, tehát a kettejük 

                                                 
612 Bejzadjant 1937. november 15-én Moszkvába rendelték, és soha többé nem térhetett vissza Budapestre. A. K. 
Poljakov, a budapesti követség szakszervezeti bizalmijának jelentése az OK(b)P KB Határon Túli Pártszervek 
osztályának. 1938. márc. 27. RGASZPI, f. 17. op. 36. gy. 468. l. 24. Bekzadjant – feltehetőleg 1938 nyarán, – 
több diplomata sorstársával egyetemben, a Külügyi Népbiztosság állományán is végigsöprő tisztogatások során 
kivégezték. Lubjanka. Sztalin i Glavnoje upravlenyije goszbezopasznosztyi NKVD 1937-1938. Szoszt. 
HAUSZTOV, V. Ny.–NAUMOV, V. P.–PLOTNYIKOVA, Ny. Sz. Moszkva, 2004. (Lubjanka, 2004.) 396–398, 540–
544.  
613 DVP SZSZSZR, 1971. 41-43. Jungerth 1944 végén, 1945 lején legépelt önéletrajzi jegyzetében is azt vallotta, 
hogy ankarai kinevezése a Szovjetunióra vonatkozó különleges ismereteivel függ össze. JUNGERTH-ARNÓTHY 
Mihály: Curriculum vitae. PSZL, 972. f., 9. ő.e., 102–111. fol.  
614 JUNGERTH, 1989. 104. 
615 Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918-1945. Szerk. PRITZ Pál. Budapest, 1995. (PRITZ, 1995/b.) 
452–453.  
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közötti munkakapcsolat régebbi időkre tekintett vissza. A finn fővárosból hazaérkezve rövid 
ideig a Külügyminisztérium központi apparátusába került, s a Nemzetközi magánjogi 
osztályon dolgozott, de a magyar források tanúsága szerint már 1934 végétől ő irányította a 
moszkvai követség épületében folyó felújítási munkálatokat.616 Igaz, a hazai szakirodalom 
adatai szerint hivatalosan csak 1936-ban nevezték ki a szovjet fővárosba, ahol egészen 1937 
decemberéig teljesített szolgálatot.617 Hivatali posztjából fakadóan ő volt a külképviselet 
második számú vezetője, Jungerth távollétében egyúttal ideiglenes ügyvivő is. A misszió 
másodtitkára, majd első titkára 1936-tól Paikert Alajos lett, akit később megbíztak a 
kereskedelempolitikai ügyek intézésével is.618   

Mint említettük, a szovjet katonai vezetés hozzájárult, hogy Magyarország önálló 
katonai attasét nevezzen ki Moszkvába. A választás az 1893-ban született Deseő László 
alezredesre (majd ezredes) esett, aki 1935 decemberétől egészen 1940 júliusáig töltötte be ezt 
a tisztséget. A leendő moszkvai magyar katonai attaséról a Budapesten addigra megtelepedett 
szovjet követség igyekezett információt szerezni, ami nem tűnt különösebben nehéznek, 
hiszen a Deseőt oroszra tanító fehér emigráns bejáratos volt a budapesti csehszlovák 
követségre. Így Mirnij František Černy tanácsostól megtudta, hogy Deseő „állhatatos, 
figyelmes, pontos és kötelességtudó tisztviselő” aki a Vörös Hadsereget a technikai 
felszereltsége alapján első helyre tette a világon, igaz, morális összetartásával szemben 
bizonyos kételyeket fogalmazott meg.619  

Ahogy a magyarországi szovjet követség belső viszonyainak megismeréséhez a 
Budapesti Rendőr Főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának napi helyzetjelentései 
adnak fogódzót, úgy a másik oldalon, a moszkvai magyar követség mindennapjainak 
rekonstruálásában Jungerth kézírásos naplófeljegyzései nyújtanak segítséget. Ezekből 
egyértelműen kiderül, hogy a szovjet titkosrendőrség, a GPU – az összes többi moszkvai 
külképviselethez hasonlóan – megfigyelés alatt tartotta a magyar követség épületét is, s 
igyekezett adatokat gyűjteni a bent folyó tevékenységről. A naplóban utalásokat találunk 
például arra, hogy számtalan esetben kellett elbocsátani a követség szovjet állampolgárságú 
alkalmazottait, mert gyanúba keveredtek.620 Úgy tűnik, hogy a követ és magyar beosztottai 
egy idő után szinte bizonyosra vették, hogy a követségen alkalmazott szovjet állampolgárokat 
a GPU előbb-utóbb beszervezi, ezért a velük való elkerülhetetlen napi kontaktus során 
ügyeltek a fokozott óvatosságra. Így például Cindric 1937 végén, a hazarendelése előtt 
megkérdezte felettesét, hogy mit mondjon a Külügyminisztériumban a követségen dolgozó 
besúgókról. „Azt mondtam, ne mondjon semmit, én írtam, és annyit tudnak ott, amennyit 
tudniuk kell, nem akarom, hogy nevekkel operáljanak ott, mert az a szovjet követség 
tudomására juthat, ami ezen emberek életébe kerülhet. Én tudom a házban, ki mennyire 
szolgálja a GPU-t” – hangzott a válasz.621  
 A szovjet titkosrendőrség azonban nemcsak az egész világon hagyományosan bevett 
és elterjedt módszerekkel dolgozott, tehát nemcsak a technikai, kiszolgáló alkalmazottak 
(sofőrök, szakácsok, takarítók) behálózása révén próbálta bejuttatni az idegen képviseletekre a 
megfigyelőit, hanem vonzó orosz kémnők személyében is. A magyar követségen Cindric 
Egon magánélete lett botránykő, olyannyira, hogy az legvégül a diplomata karrierjébe került. 
Cindric ugyanis beleszeretett egy orosz nőbe, akiről alaposan feltételezhető volt, hogy a GPU-
                                                 
616 Cindric először 1934. november 5-én érkezett Moszkvába. (Nevével egyes forrásokban Cindrics vagy Cindrić 
alakban találkozunk). Cindric távirata Jungerthnek. 1934. nov. 1. MOL, K 94, 1. cs., 251/1934. sz.  
617 PRITZ, 2005/b. 474.  
618 Uo. 426.  
619 Mirnij feljegyzése a Černyvel folytatott beszélgetéséről. 1935. nov. 5. AVP RF, f. 077. op. 15. p. 106. gy. 1. l. 
76.  
620 A követségen 1937. október 20-án felmondtak a sofőrnek, 27-én pedig az egyik takarítónőnek. Jungerth 
naplóbejegyzése. 1937. okt. 20., 1937. okt. 27. PSZL, 972. f., 3. ő. e., 426-428, 433. fol.  
621 Jungerth naplóbejegyzése. 1937. nov. 2. Uo. 434. fol. 
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nak dolgozik, hiszen rendszeresen kikérdezte barátját a követség munkájáról, még a 
bizalmasan kezelendő ügyekről is. A követségi tanácsos ennek ellenére egyik budapesti útja 
alkalmával engedélyt kért arra, hogy elvehesse szovjet állampolgárságú barátnőjét, amihez a 
Külügyminisztériumban nem járultak hozzá.622 Jungerth ebből az esetből okulva azt kérte a 
Dísz tértől, hogy ezek után csak nős férfiakat delegáljanak diplomataként Moszkvába. Mindez 
azonban nem jelentette a probléma megnyugtató megoldását, mivel a gyengébbik nem 
frontján a csatasorban elesett a házas embernek számító Deseő László, és Mihálkovics János, 
későbbi követségi tanácsos is.623  

Végezetül a budapesti szovjet követség személyi állományának, és 
karrierlehetőségeinek vizsgálatakor érdemes még egy következtetést levonni. Egy 1936. 
november 1-i állapotokat tükröző szovjet nyilvántartás szerint a moszkvai magyar követség 
alkalmazásában 28 fő állt. Ezek közül 13 volt magyar állampolgár, döntően a – diplomáciai 
immunitást is élvező – különféle beosztású diplomaták vagy azok közeli hozzátartozói. A 
követen, első titkáron, másodtitkáron, katonai attasén kívül magyar állampolgár volt a 3 
követségi titkársági alkalmazott (irodatiszt, tolmács, gépírónő) is. A fennmaradó 15 főből álló 
technikai állomány (sofőrök, konyhai alkalmazottak, takarítók) döntően szovjet 
állampolgárokból tevődött össze, de egy észt állampolgárt is találunk közöttük.624 Látható 
tehát, hogy a követség személyi állománya – már csak a magyar állampolgárokat is tekintve – 
jóval meghaladta az 1934. február 6-i titkos levélváltásban előirányzott nyolc–tíz fős keretet. 
Egy 1936 júliusában, tehát néhány hónap eltéréssel ugyanebben az évben kelt magyar belügyi 
jelentés adatait felhasználhatjuk arra, hogy összevessük a budapesti szovjet és a moszkvai 
magyar követség létszámstatisztikáit. Eszerint a budapesti szovjet követség létszáma nem 
haladta meg a megszabott kereteket, a követségen (a kereskedelmi kirendeltség nélkül) 
dolgozó 14 személyből három magyar állampolgár volt, köztük az orosz származású tolmács, 
és két takarítónő. A fentebbiek alapján megállapítható, hogy a magyar diplomácia abbéli 
követelése a római tárgyalásokon, hogy szűkítsék a követségek személyi állományát, 
távlatokban ellentétes volt a magyar érdekekkel.  

Ennek következtében nem is meglepő, hogy a moszkvai magyar követség felállítását 
követő szűk másfél éven belül éppen a magyar fél sértette meg ezt a bizalmas megállapodást, 
folytonosan újabb státuszok (katonai attasé, távirati irodai tudósító, kereskedelmi attasé) 
létesítését javasolta. Annak sincs semmi nyoma, hogy a magyar diplomácia valaha is 
ellenőrizte vagy számon kérte volna az említett konfidenciális levélváltásban foglaltak 
betartását szovjet részről. Akár paradoxnak is tekinthető, hogy a külképviseletek személyi 
apparátusának limitálását presztízsszempontok miatt ellenző, de végül kénytelen-kelletlen 
elfogadó szovjet fél érdektelensége folytán 1935–1939 között egyáltalán nem hozta létre 
kereskedelmi kirendeltségét, távirati irodáját, s nem állomásoztatott Budapesten önálló 
katonai attasét, sőt, 1938–1939-ben több mint egy évig ideiglenes ügyvivő irányította a 
diplomáciai képviseletet.  
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
622 Jungerth naplóbejegyzése. 1937. nov. 2. Uo. 436. fol.  
623 Jungerth naplóbejegyzése. 1937. okt. 30., 1937. nov. 26. Uo. 429–431, 439–440. fol.  
624 Kimutatás a magyar követség személyi állományáról. 1936. nov. 1. AVP RF, f. 077. op. 12. p. 5. gy. 2. l. 31–
32.  
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XI. A MÁSODIK RÁKOSI-PER 
 
 

XI/1. RÁKOSI ÜGYÉNEK FŐSZEREPLŐI 
 
A diplomáciai kapcsolatok felvétele után a magyar-szovjet viszony első igazán jelentős 
tehertételét a Rákosi-ügy jelentette. Noha Rákosi maga is abban reménykedett, hogy 
büntetésének letelte után kiszabadulhat, a szabadulás várva várt napja nem következett el. Sőt, 
büntetésének leteltével 1934. április 27-én Budapestre szállították, s ismét perbe fogták, 
immáron a Tanácsköztársaság alatti bűnei, a hivatalos vádirat szerint részben különféle 
köztörvényes bűncselekmények elkövetése (felségsértés, lázadás, gyilkosság, gyilkosságra 
való felbujtás, pénzhamisítás) miatt. Az 1935. január 21.–február 8. között zajló második 
perében a Budapesti Királyi Törvényszék életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte, amit a 
június 27.-július 1-i fellebviteli tárgyalásán a Budapesti Királyi Ítélőtábla is 
helybenhagyott.625 Mielőtt rátérnénk annak ismertetésére, hogy 1934–1935 folyamán a 
diplomáciai kulisszák mögött milyen erőfeszítésekre került sor annak érdekében, hogy 
Rákosit kicserélhessék az 1848–1849. év szabadságharc honvédzászlóira, érdemes egy kis 
kitérőt tennünk, hogy feltérképezzük, vajon milyen, a külvilággal való érintkezést lehetővé 
tevő személyi kapcsolati hálóval rendelkezett Rákosi a fegyházban eltöltött hosszú évei alatt? 
Ennek vizsgálatával könnyebben rávilágíthatunk a csere egyes részleteire, s a közöttük lévő 
összefüggésekre.  

Rákosi első, s talán leglényegesebb kapcsolati körét a szovjet emigrációban élő 
testvérei, rokonai jelentették. Közülük mindenekelőtt az 1898-ban született, orvosi diplomát 
szerző Rákosi Zoltánt, idősebbik öccsét kell megemlítenünk, akit Rákosi a leveleiben 
„Zoltinak” becéz, a moszkvai emigráns körökben pedig a Rákosi érdekében kifejtett 
fáradhatatlan tevékenysége miatt csak „kis Rákosiként” emlegettek. Ő Rákosi első perének 
idején tűnt fel először, a Vörös Segély már említett 1925. október 15-i gyűlésének egyik 
vezérszónokaként.626 Ő a védelem megszervezésében is jelentős mértékben kivette a részét, 
olyannyira, hogy a KMP moszkvai vezetői nem is nézték jó szemmel, hogy a bátyja sorsa 
feletti állandó aggodalmában néha túlságosan agilisan viselkedik, vagy vádaskodik.627 Ő volt 
az, aki később, Rákosi második pere idején, a Sarló és Kalapács című emigráns lap 1935. 
március 15-i számában felhívta a világ proletariátusát egy új, a „tömegek egységes 
szolidaritásán” alapuló kampány megindítására.628 Az elsőfokú bíróság ítélete után felkereste 
a moszkvai magyar követséget is, hogy vízumot kérjen Magyarországra, bátyja meglátogatása 
céljából. A Belügyminisztériumhoz intézett vízumkérelmében aláhúzta, hogy látogatási 
szándékának kizárólag családi jellege van, azokkal a feltevésekkel szemben, melyek szerint 
magyarországi utazását a magyar kormány elleni propagandára szeretné kihasználni. Ezért, 
hajlandó magát alávetni mindazon korlátozásoknak, amelyeket a Belügyminisztérium 
szükségesnek tart, s látogatását úgy is szervezhetnék, hogy a bátyjával való találkozás napján 
utazna Budapestre, s még aznap el is hagyná az ország területét.629 Jungerth azonban 
megpróbálta megértetni vele, hogy semmi esélye sincs a beutazási engedély megszerzésére, s 
tudtára adta azt is, hogy a Komintern propagandájával vagy felvonulásokkal nem tesznek jó 

                                                 
625 Életrajzi adatait részletesen ld. RÁKOSI, 1997. 2. köt. 1085–1105.  
626 Jungerth jelentése Walko Lajos külügyminiszternek. 1925. okt. 20. MOL, K 64, 101. cs. (Politikatörténeti 
Intézettől visszakapott iratok 1925–1927.) 236/1925. res. al. sz. 3315/1925. pol. sz. 
627 Szántó Béla levele a KMP Külföldi Bizottságának. 1926. jún. 18. PSZL, 878. fond, 8. csop., 281. ő. e., 37–41. 
fol.  
628 RÁKOSI Zoltán: Szabadítsátok ki Rákosit! Sarló és Kalapács, 1935. márc. 15. 1.  
629 Rákosi Zoltán vízumkérelme a Belügyminisztériumnak. 1935. máj. 16. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 29. l. 
24.  
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szolgálatot bátyja ügyének, mivel a magyar kormányt ezek egyáltalán nem befolyásolják. Bár 
Rákosi Zoltán ezt nem akarta elismerni, s azt bizonygatta, hogy a nemzetközi kampány és az 
ő propagandájuk nélkül a bátyját halálra ítélték volna – Jungerth szerint – egyelőre 
visszavonta vízumkérelmét.630 Az orosz levéltári források alapján azonban kiderül, hogy nem 
sokkal később más úton, Vámbéry Rusztem segítségével próbálta meg elérni, hogy beutazási 
engedélyt kapjon Magyarországra. Az ügyvéd felhívta Gömöry-Laiml Lászlót, a 
Külügyminisztérium konzuli osztályának vezetőjét, aki akkor azt az ígéretet tette, hogy 
„meggyorsítja a dolgot”, de a magyar hatóságok nyilván elutasították a kérelmét, mivel Zoltán 
beutazására végül nem került sor.631 Rákosi maga is nagyra értékelte öccse „rekordnak” 
minősített teljesítményét, s lelkiismeret-furdalás gyötörte amiatt, hogy Zoltán a saját dolgaival 
nem tud foglalkozni, mert az ő ügyét pártfogolja, ezért egy 1936-ban kelt levelében felvetette, 
hogy ügyének képviseletét adja át valamelyik másik hozzátartozójuknak.632  

Rákosi Zoltánt 1937 szeptemberében kizárták a szovjet párt tagjainak sorából. A 
pártbizottság hivatalos indoklása szerint erre azért került sor, mert Zoltán a bátyja ügyét a 
kezében tartva, állandó levelezésben állt egyes magyarországi „fasiszta ügyvédekkel”, s rajtuk 
keresztül a burzsoá sajtóval is összeköttetésben volt. A „vádpontok” között szerepelt az is, 
hogy kapcsolatot tartott az időközben már letartóztatott Kun Bélával, a „nép ellenségével”.633 
Ekkortájt kerül igazán előtérbe az 1904-ben született, gépészmérnök végzettségű Rákosi 
Ferenc, aki már korábban is Zoltán segítségére volt a bátyjukkal való kapcsolattartás 
koordinálásában. Rákosi eredetileg annak az óhajának adott hangot, hogy lánytestvérei helyett 
valamelyik párttag öccse, Zoltán vagy Ferenc utazzon hozzá második perére, annak 
érdekében, hogy a neki adandó pártdirektívákat, és a védelméhez szükséges anyagokat, 
könyveket, dokumentumokat, közvetlenül megkaphassa. Maga Zoltán kedvezőbbnek ítélte 
Ferenc magyarországi küldetését, hiszen öccse nem az 1920–1921. évi hadifogoly-csere 
egyezmények révén került a Szovjetunióba, így a magyar hatóságok nem támaszthattak 
kifogást a személye ellen.634 

Rákosinak az emigrációban élő két nővére, az 1888-ban született Jolán, és az 1890-ben 
született Gizella úgyszintén figyelemmel követték öccsük perét, s a rendelkezésükre álló 
eszközökkel igyekeztek elősegíteni kiszabadulását, bár valós szerepük egyelőre hiányosan 
rekonstruálható. Rákosi visszaemlékezése szerint Gizella lehetett, aki még első pere idején, a 
lehetséges védők köréből, kiválasztotta Lengyel Zoltánt, és megbízást adott neki.635 Annyit 
tudunk még, hogy a Nemzetközi Vörös Segélynél dolgozó Rákosi Jolán megpróbálkozott 
azzal, hogy Budapestre utazhasson, és ott részt vegyen a peres eljáráson, illetve minden tőle 
telhető segítséget megadjon raboskodó öccsének. Ennek érdekében valamikor 1934 végén 
kérvényt nyújtott be a szovjet pártvezetéshez. A Politikai Iroda 1935. január 6-i ülésén 
jóváhagyták kérelmét,636 bár hazautazása – ahogy Rákosi Zoltán példáján is láttuk – az 
illetékes magyar külképviseleti hatóság ellenállása miatt nyilván nem valósulhatott meg.637 
Rákosi levelezésében feltűnik még a „Miki” becenévre hallgató Csillag Miklós is, Rákosi 
sógora (Bella húgának a férje), aki már az első világháború előtt bekapcsolódott a 

                                                 
630 PASTOR, 1992. 14–15.  
631 Mirnij feljegyzése a Vámbéryvel folytatott beszélgetéséről. 1935. jún. 25. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 
33. l. 65.  
632 Rákosi Mátyás levele Rákosi Zoltánnak. 1936. máj. 21. PSZL, 720. fond, 4. ő. e., 46-49. fol.  
633 Rákosi Zoltán kérvénye a Nemzetközi Vörös Segély Központi Bizottságához. 1938. febr. 1. RGASZPI, f. 
495. op. 145. gy. 28. l. 16.  
634 Rákosi Zoltán levele Dmitrij Manuilszkijnek, a Komintern Végrehajtó Bizottsága titkárának. 1935. jan. 13. 
RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 27. l. 8.  
635 RÁKOSI Mátyás: Visszaemlékezések 1892-1925. 2. köt. Szerk. FEITL István–GELLÉRINÉ LÁZÁR Mária–SIPOS 
Levente. Budapest, 2000. 792. 
636 Az OK(b)P KB Politikai Iroda ülésének jegyzőkönyve. 1935. jan. 6. RGASZPI, f. 17. op. 3. gy. 958.  
637 RÁKOSI Zoltán: Szabadítsátok ki Rákosit! Sarló és Kalapács, 1935. márc. 15. 1.   
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munkásmozgalomba. A Tanácsköztársaság leverése után hosszabb párizsi kitérővel érkezett a 
Szovjetunióba, ahol különféle beosztásban pártfunkcionáriusként dolgozott. Nyilván a pártban 
elfoglalt pozíciója lehetett az oka annak, hogy Rákosi, Ferenc öccse mellett éppen rá gondolt, 
amikor javasolta Zoltánnak, hogy adja át valakinek a képviseletét.638  

S végül nem szabad megfeledkeznünk az 1908-ban született, s a legkisebb jogán a 
legnagyobb szeretettel körülvett Rákosi Hajnalról sem, akit Rákosi is csak „szeretett 
kishúgaként” emleget az emlékirataiban.639 Ő volt az egyetlen Rákosi családtagjai közül, aki 
jugoszláv állampolgárként 1925–1940 között rendszeresen látogathatta a fegyházban. Dacára 
annak, hogy Hajnal a jugoszláv illegális kommunista mozgalomban némi szervezői 
tapasztalatra tehetett szert, Rákosi igyekezett óvni őt, s távol tartani ügyétől. A leveleiben 
egyszer szemrehányást tett Moszkvában élő öccseinek amiatt, hogy az egyébként is még kissé 
éretlen húgát értelmetlen utasításokkal látják el, aki a bátyja sorsa feletti rendkívüli 
aggodalmában feleslegesen utazik Szarajevóból Szegedre, távolságot s fáradtságot nem 
kímélve egy félórás „beszélő” erejéig.640 Hajnal az 1935. évi törvényszéki eljárás során 
engedélyt kapott arra is, hogy beüljön a tárgyalóterembe. Az első tárgyalási napon a bíróság 
elnöke, Szemák Jenő, ötperces beszélgetést engedélyezett neki a szünetben Rákosival. Ekkor 
egy kis incidens történt, ugyanis a beszélgetés folyamán Hajnal azt találta mondani a 
bátyjának, hogy büszke rá, amit valaki meghallott, s másnap leközölték az egyik napilapban. 
Ezt a kijelentést Szemák bűnpártolásként ítélte meg, ezért megtagadta tőle a beszélő 
engedélyt. A tárgyalás negyedik napján pedig, azon a címen, hogy nevetgél, a bíró kitiltotta a 
Hajnalt tárgyalóteremből.641  

Rákosi második, az elsőnél talán nem kevésbé fontos, de Rákosi egyes 
megszólalásaiból ítélve néha bizonytalannak érzett kapcsolati körét ügyvédei (Lengyel 
Zoltán, Vámbéry Rusztem, Domokos József, Strasser Ernő) alkották, akik a védelem jogán a 
legtöbbet látogathatták őt a fegyházban. Közülük a rangidős Lengyel Zoltánról már 
megemlékeztünk. A másik három ügyvéd Rákosi második perének idején kapcsolódott be a 
védelembe. Közülük Vámbéry Rusztem a híres orientalista, Vámbéry Ármin fiaként már 
pályafutása kezdetétől országos ismertségnek örvendhetett, de akárcsak Lengyel, ő is szerepet 
vállalt közéleti, politikai személyként. Az 1918. évi októberi forradalom idején polgári 
radikális politikusként a Magyar Nemzeti Tanács tagja volt, majd az 1920. évi népbiztos-
perben védőügyvéd.642 Miután a második perben az ítélet teljes jogerőre emelkedett, Rákosi 
tényleges képviseletét Domokos József vette át. Ő Lengyellel és Vámbéryvel ellentétben nem 
a radikális demokrata eszmékkel, hanem a baloldali, szocialista nézetekkel azonosult inkább. 
Már 1912-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, és a Tanácsköztársaság 
idején a Munkástanács tagjává választották. A proletárdiktatúra megdöntése után emigrációba 
kényszerült, de 1925-ben hazatért, s főként kommunisták elleni perekben játszott védői 
szerepe miatt (például a Sallai-Fürst-per) vált ismertté. Az orosz levéltári iratok tanúsága 
szerint 1935-1940 között döntően ő törődött Rákosival: ő kezelte a bankszámláját, ő intézte a 
levelezését, s ő vette át és továbbította számára könyv-, élelem-, és ruhaküldeményeit. Végül 
a negyedik ügyvéd, Strasser Ernő, Rákosi perének idején még fiatal jogásznak számított, ő 
valójában Lengyel ügyvédi irodájában szerezte első ügyvédi tapasztalatait.  

Érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy Rákosi neves 
ügyvédei ennyire állhatatosan próbáltak közbenjárni a hatalom részéről nem túl nagy 

                                                 
638 Rákosi Mátyás levele Rákosi Zoltánnak. 1936. máj. 21. PSZL, 720. fond, 4. ő. e., 46-49. fol. 
639 RÁKOSI, 1997. 1. köt. 10.  
640 Rákosi Mátyás levele Rákosi Zoltánnak. 1934. szept. 2. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 23. l. 10. 
641 Rákosi Hajnal levele Rákosi Zoltánnak. 1935. jan. 25. Uo. gy. 25. l. 3-4.  
642 Életrajzát részletesen ld. Az 1944. évi december hó 21-re Debrecenbe összegyűlt, majd később Budapestre 
összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. 1944. december 21.–1945. november 29. Főszerk. VIDA István. 
Budapest, 1994. 483–484.  
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szimpátiának örvendő védencük érdekében? Domokos a memoárjában úgy emlékszik vissza, 
hogy a védők nagy száma nem szolgálta a védelem javát, mivel a felsorolt ügyvédeknek 
nemcsak a szakmai véleménye, védelmi taktikája és jelleme különbözött egymástól, hanem a 
politikai felfogása is.643 Az ügyvédek Rákosit pártoló magatartásának egyik motivációja a 
védencnek a lehető legkedvezőbb helyzet kivívását megkövetelő, rájuk is vonatkozó ügyvédi 
etika mellett nyilván saját politikai és erkölcsi meggyőződésük lehetett. Mindegyikük közéleti 
pályafutása és korábbi ügyvédi gyakorlata, sőt, későbbi sorsa alapján nyilvánvaló, hogy nem 
érezték magukénak a fennálló magyarországi hatalmi rendszert és más politikai, társadalmi 
berendezkedést tartottak követendő mintának. Egyikük egyszer ki is fakadt emiatt a szovjet 
követ előtt.644 Az 1935. évi Rákosi-per idején talán még ennél is nagyobb súllyal esett latba, 
hogy nyilván erkölcsi érzéküket is sértette, hogy valakit olyan bűncselekmények miatt fognak 
másodszor perbe, amelyek elkövetéséről az igazságszolgáltatás első perének idején is tudott, 
de akkor azokat nem foglalták bele a vádpontokba. Ez, akárkiről is legyen szó, morálisan 
elfogadhatatlan volt számukra. 
 Az ügyvédek magatartásának második okát abban kell keresnünk, hogy – a források 
egyértelmű és egyöntetű tanúsága szerint – megbízatásukat nem ingyen vállalták, hanem 
elsősorban a Nemzetközi Vörös Segély és a Nemzetközi Jogász Szövetség közreműködésével 
fizetséget kaptak érte. A pénzsegélyeket a MOPR kasszájából utalták ki, a Párizsban székelő, 
döntően baloldali érzelmű francia és angol jogászokat tömörítő, a politikai foglyok 
jogvédelmére hivatott Nemzetközi Jogász Szövetség inkább a segélyek továbbításából, és 
koordinálásából, illetve a nemzetközi tiltakozó kampányok szervezéséből vette ki részét. A 
Nemzetközi Jogász Szövetség a Rákosi elleni eljárás megindulásakor a magyar fogoly 
patronálására „Rákosi Bizottság” néven egy különálló testületet is alakított. A „bizottságot” 
reprezentáló két francia ügyvéd, Marcel Willard főtitkár és Etienne Milhaud 1934–1935-ben 
néhány alkalommal Magyarországon is megfordult.645 

A munkadíj kérdésénél azért kívánunk ilyen hosszan elidőzni, mert a Rákosi ügyvédei 
és testvérei közti levelezés elmaradhatatlan tartozékát képezik a különféle 
költségelszámolások, a kifizetetlen számlákra benyújtott igények, az eltűnt pénzösszegek 
utáni kutakodások, s feltűnő, hogy majdnem mindegyik levélben találunk erre vonatkozó 
utalást. A Rákosi-család, így mindenek előtt az ügy cselekvő részeseivé váló Zoltán, Ferenc 
és Hajnal úgy ítélték meg a helyzetet, hogy a védelem címén elköltött pénzek nem állnak 
arányban a védők által kifejtett tevékenység intenzitásával és mértékével, és az ügyvédeket 
sokkal jobban érdekli a honoráriumuk, mint védencük sorsa. A Rákosi-fivérek és Hajnal 
leveleiben gyakran visszaköszön az a nézőpont, hogy Rákosi valójában a per idején csak saját 
magára, saját tudására és szónoki képességeire hagyatkozhat, s neki kell megvédenie 
magát.646 Ezért Rákosi is egy Dimitrovéhoz hasonló nagyszabású perrel kalkulált, amelyben a 
figyelmet saját hősies kiállása mellett a munkásság helyzetének tarthatatlanságára és 
követeléseinek jogosságára irányíthatta volna, de később be kellett ismernie, hogy ehhez a 
megfelelő dokumentáció híján felkészületlen.647  

Hajnal egy levelében burkolatlanul kifejtette az ügyvédekkel kapcsolatban vallott 
nézeteit: „Az ügyvédek pénzt kérnek. Nekem az az álláspontom, hogy zsarolnak, de sajnos 
szükség van rájuk”.648 Egy másik levelében a következőképpen fakadt ki: „A védők gyávák, 
erkölcstelenek, megfélemlítettek, szóval: osztályellenségek. Mit lehet tőlük várni? Nem is 
                                                 
643 DOMOKOS, 1979. 326–327.   
644 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. márc. 7. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 33. l. 46–48.  
645 1934 nyarán az igazságügyi miniszter nem teljesítette Milhaud abbéli kérvényét, hogy meglátogathassa 
Rákosit a fegyházban. Lázár levele Vámbéry Rusztemnek. 1934. jún. 6. MOL, K 578, 102. d., 1925–1944 (741–
1420. sz.), Bi 1101/1934. sz., 5–6. fol. 
646 Rákosi Hajnal levele Rákosi Zoltánnak. 1934. aug. 30. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 25. l. 2.  
647 Rákosi Mátyás levele Rákosi Zoltánnak. 1934. dec. 14. Uo. gy. 27. l. 2–4.  
648 Rákosi Hajnal levele Rákosi Zoltánnak. 1934. aug. 30. Uo. gy. 25. l. 2.  
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készültek fel a tárgyalásra. Nem vártam tőlük, hogy politikailag védjék, de elvártam, hogy 
legalább a jogi igazságokat hozzák szóba. Ez nem történt meg. Legfőbb tévedésük az volt, 
hogy a proletariátus pénzén Mátyást demoralizálni igyekeztek. Egyedül Domokosnak van 
lelkiismerete, és tudja, hogy mit kell tenni a védelemnek. De hiába, ha az a másik három 
briganti letorkolja.”649 A kifizetésekkel és az összegek átutalásának módjával Rákosi 
véleménye sem volt túl hízelgő: „Dr. Lengyel kapott egy nagyobb összeget, minden kérésem 
dacára változatlanul küldték, úgy, hogy az átutalásnál több mint ezer pengő a veszteség. Én itt 
minden garast a fogamhoz verek, s közben ilyen hihetetlen hanyagságot látok. […] 
Lényegében a védők számára ez a nervus rerum, és ha ez nem funkcionál, azt én ezer apró 
kellemetlenséggel fizetem meg.”650 

A fizetések átutalása valóban mindig nem ment zökkenőmentesen. Vámbéryt például 
egyszer Rákosi Zoltán távirati úton értesítette arról, hogy a pénzét Amszterdamon keresztül 
utalják át. Az ügyvéd kérte, hogy a jövőben, ha lehet, kerüljék az ilyen nyílt utakat, s Rákosi 
Zoltán ne értesítse őt táviratban vagy levélben a pénzének átutalásáról.651 Domokos 
emlékirataiban maga sem palástolta, hogy Vámbéryvel mindketten „szegény ördögök voltak”, 
ezért „várták a pénz megérkezését”. Sőt, leírta azt is, hogy egy alkalommal a budapesti 
ügyészség valuta osztályától egy kézbesítést kapott, melyben az állt, hogy fizetési 
eszközökkel való visszaélés bűntettével gyanúsítják, ezért elrendelik a külföldről hozzá 
érkező levelek lefoglalását. Willard ugyanis egyszer még Rákosi Zoltánnál is szokatlanabb és 
feltűnőbb formáját választotta a szubvenció továbbításának: Vámbéry és Domokos 750 
pengőt kitevő tiszteletdíját egyszerű postai borítékba csomagolva adta fel.652  
 Az ügyvédek szempontjából a nagy feltűnést keltő, és nem kis társadalmi visszhangot 
prognosztizáló, Európa-szerte figyelt Rákosi-per karrierjük egyik fontos mérföldkövét 
jelentette. Általában véve egy ügyvédnek és ügyvédi irodájának nem egy esetben – akár a 
további megélhetését biztosító – a hírnevét alapozhatta meg, ha a társadalmi figyelem 
középpontjában lévő ügyeket vállalhatott el. Úgy tűnik, hogy különösen a már korábban 
„befutottnak” számító Lengyel és Vámbéry esetében az ügyvédi sikeresség és a közéleti 
előrejutás egymást kölcsönösen feltételező fogalmak voltak. Őket ugyanis már régtől fogva 
nemcsak az ügyvédi kamarában, nemcsak a jogi szférában tartották számon. Főként a 
politikában és a családi kapcsolataik révén szerzett ismertségük elősegítette ügyfélkörük 
bővítését, ügyvédi megbízatásaik számának folyamatos gyarapodását. Ugyanez fordítva is 
igaz: a Rákosi védőjeként a budapesti szovjet követség látókörébe került, s ott gyakran 
tiszteletét tevő Lengyel közvetlenül Rákosi, és közvetve a követség segítségével kísérletet tett 
a politikai karrierjének egyengetésére.653  
 
XI/2. RÁKOSI ÉS AZ 1848–1849. ÉVI SZABADSÁGHARC HONVÉDZÁSZLÓINAK 

KICSERÉLÉSE  
 
Mint említettük, Budapest és Moszkva között nem került sor azonnali követcserére, a két 
ország kapcsolataiban bekövetkező minőségi változás bizonyos fokú óvatosságra intette a 
szovjet külügyi irányítást, amely még az 1924. évi berlini tárgyalásokon meggyőződhetett 
arról, hogy a magyar kommunisták és a Moszkvában székelő Komintern közötti szálak, illetve 
a bolsevik propaganda támogatása a magát éppen az 1919. évi Magyarországi 
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Tanácsköztársasággal szemben identifikáló magyar kormány különösen érzékeny pontját 
jelentik. Bekzadjan 1934. december 19-én érkezett Budapestre, éppen akkor, amikor már 
tudni vélték, hogy a Rákosi elleni bírósági eljárás megkezdése már csak hetek kérdése lehet. 
Ennek a rendkívül érzékeny kérdésnek az előzmények nélküli, nyílt és egyoldalú felvetése 
könnyen felboríthatta a két ország viszonyában új fejezetet nyitó, de lassan kibontakozó 
pozitív folyamatot.  

Ezzel éppen ellentétesen vélekedtek Rákosi nagy tekintélynek örvendő ügyvédei és 
moszkvai rokonai. Ők kedvezőnek ítélték meg a két ország közti diplomáciai kapcsolatok 
felvételét Rákosi ügye szempontjából, hiszen ettől kezdve abban reménykedtek, hogy a 
magyar vezetés engedékenyebb magatartást tanúsít majd, s nem tekinthet el egy vele 
diplomáciai viszonyban álló állam követeléseitől, így a budapesti szovjet misszió révén 
közvetlen nyomást lehet gyakorolni a magyar kormányra. A fennmaradt források alapján úgy 
tűnik, hogy főképpen az ő tevékenységük nyomán lett a Rákosi-ügy a magyar–szovjet 
bilaterális kapcsolatok egyik sarokköve. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a 
börtönévei alatt a nemzetközi kommunista mozgalom emblematikus alakjává váló politikai 
foglyot kiszabadítsák. Már az 1920-as évek második felében felmerült, hogy Rákosi 
személyéért cserébe valamilyen politikai, gazdasági kompenzációt vagy tárgyi kedvezményt 
kell megcsillogtatni a magyar kormány előtt, így a Szovjetunióban sínylődő magyar 
hadifoglyok hazaengedését, nagyarányú árurendeléseket Magyarországról, illetve az 1848–
1849-es szabadságharc leverése után zsákmányként Oroszországba hurcolt magyar ereklyék 
visszaadását. Rákosi második pere alatt, és azt követően inkább az utóbbi kombináció vált 
dominánssá. 

Nem sokkal azután, hogy Rákosit a szegedi Csillag börtönből Budapestre szállították, 
Lengyel Zoltán elérte, hogy Lázár Andor igazságügyi miniszter fogadja őt. Részletesen 
előadta neki a Rákosi-ügy történetét, megemlítve, hogy a szovjet kormány korábban milyen 
ajánlatokat tett a fontos politikai fogoly elengedéséért cserébe. Azt állította, hogy a 
Szovjetunióban, amely „csak az imént” vette fel a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal, 
a Rákosi elleni eljárás a legkínosabb benyomást tette. „Ez ellen a magatartás ellen, s a Rákosi 
Mátyás kiszabadítása érdekében a szovjet kormány részéről a legnyomatékosabb akció indult 
meg” – mondta, bár megnyugtatásul közölte, hogy amíg a kérdés nem jut dűlőre, nem kell 
veszedelmesebb, a kormány presztízsét veszélyeztető megmozdulásoktól tartani, mert ő 
„lefogta a mozgalmat”. Elmondta még, hogy a szovjet fél Rákosi kiengedéséért cserébe rövid 
időn belül visszaszolgáltatná Magyarországnak az 1848-1849. évi szabadságharc leverése 
után Oroszországba hurcolt magyar lobogókat.   

Lázár válaszában csak arra szorítkozott, hogy az eljárást elsősorban igazságügyi 
kérdésnek tekinti, de az előterjesztés kormányzati politikai szempontokat is érinthet, ezért 
továbbítja az illetékes helyre. Úgy látszik, hogy Lázár Bethlen István egykori kormányfőnél 
meg akart győződni az ügyvéd közléseinek valóságtartalmáról, mielőtt a megkeresést az 
érintett kormánytagok, vagy a minisztertanács elé utalja. A Lengyellel folytatott beszélgetést 
megörökítő ügyirat hátoldalán megőrződött Lázár kézírásos emlékeztetője a Bethlennel e 
tárgyban lezajlott konzultációjáról is. Eszerint a volt miniszterelnök maga is úgy emlékezett 
vissza, hogy annak idején valóban felmerült a zászlók hazahozatala, illetve az áruforgalom 
fejlesztése a Szovjetunióval. A kérdést a minisztertanács elé vitte, amely egyhangúlag 
elutasított mindennemű tárgyalást. Bethlen olyan értelmű kijelentést tett, mely szerint 
akkoriban a fő dilemma abban állt, hogy Rákosit halálbüntetésre ítéljék-e. Ennek elkerülése 
érdekében lehetségesnek tartotta, hogy ne az 1919. évi tevékenysége miatt folytassák le ellene 
az eljárást. „Ma nem lát semmi indokot arra, hogy az igazságszolgáltatás menetébe 
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beavatkozzunk” – összegezte Lázár a belpolitikában még mindig befolyásosnak számító 
politikus véleményét. 654   
 Lengyel ezek után mindent megtett annak érdekében, hogy felkeltse a társadalom 
érdeklődését az 1848–1849. évi honvédzászlók helyzete iránt, a közvélemény kedvező 
hangulata ugyanis kiváló hivatkozási alap lehetett a csere kierőszakolására. Így született meg 
a Pesti Napló 1934. július 22-i számában közölt rövid cikke, amelyben még a zászlók 
múzeumi leltári számát is megadta, sőt, néhány darabról fényképet is mellékelt. A 
legcsekélyebb mértékben sem említette meg, hogy mi volt a lobogók ügyét népszerűsítő 
sajtómegjelenésének fő vezérmotívuma, sőt, azt sem hozta nyilvánosságra, hogy a zászlókra 
vonatkozó adatokat pontosan kitől és hogyan szerezte be, mindössze annyit említett, hogy a 
fényképeket egy „jóakarójától” kapta.655 Csak egy jóval későbbi szovjet iratból tudjuk, hogy a 
zászlókra vonatkozó adatokat és a fényképeket Rákosi Zoltán küldte neki Moszkvából.656 A 
Magyarország című napilap 1934. augusztus 1-i száma ugyanakkor megszellőztette, hogy 
néhány héttel korábban Budapesten járt David Levinson amerikai ügyvéd, aki „Moszkva 
megbízásából” próbált eljárni a magyar igazságügyi hatóságoknál Rákosi kiengedése 
érdekében. A lap értesülései szerint az amerikai ügyvéd ajánlatot tett a magyar kormánynak, 
hogy a Szovjetunió Rákosiért cserébe kész kiadni húsz letartóztatott magyar túszt, köztük egy 
orvost, akit a szovjet hatóságok halálra ítéltek, és kész visszaadni Magyarországnak az 1848–
1849. évi magyar szabadságharc relikviáit. A magyar igazságügyi hatóságok azonban 
nyilatkoztak arról, hogy a két ügyet nem kívánják összekapcsolni, mert ez az 
igazságszolgáltatás szabad menetét kívülről befolyásolná. A cikk végén Lengyel véleményét 
is közölték, aki azt állította, hogy „Lewinson ideérkezéséről előzőleg nem volt tudomása, 
egyébként is, az 1848–1849-es magyar zászlók visszaszerzése ügyében ő […] már nyolc 
évvel ezelőtt akciót indított. Tudomása szerint ebben az ügyben a magyar és szovjet kormány 
között hivatalosan nem volt tárgyalás”.657  

Georgi Dimitrovnak, a Komintern főtitkárának egy naplóbejegyzése valóban arról 
tanúskodik, hogy 1934. június 14-én nála járt Levinson Rákosi ügyében.658 Az amerikai 
ügyvéd minden bizonnyal önként ajánlotta fel szolgálatait neki Rákosi kiszabadítása céljából, 
de 1934. júliusi budapesti missziója valóban eredménytelen maradt. A magyar hatóságok arra 
törekedtek, hogy eltávolítsák az országból, a magyar sajtó pedig igyekezett szalonképtelenné 
tenni őt annak a híresztelésnek a közreadásával, mely szerint a feleségét letartóztatták 
Berlinben.659 Augusztus derekán mégis felvetette, hogy megkísérelné Rákosi kiszabadítását. 
Optimistán úgy vélte, hogy ha hivatalos felhatalmazást kapna a szovjet kormánytól, „baráti 
kapcsolatai” révén nagyon hamar elintézhetné, hogy kihozzák Rákosit a fegyházból. Csak az 
volt az egyetlen kérése, hogy kiszabadulása után ő kísérhesse a szovjet fővárosba a magyar 
kommunista elítéltet.660 Erre azonban nem került sor, s mind Rákosi Mátyás, mind Rákosi 
Zoltán elismerte, hogy az amerikai ügyvéd igyekezete csak ártott ügyének.661 
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655 LENGYEL Zoltán: A szabadságharc szent ereklyéi. Pesti Napló, 1934. júl. 22. 35, 48.  
656 Alekszandr Alekszandrovnak, a Külügyi Népbiztosság Közép-Európai osztálya vezetőjének, és Grigorij 
Barulinnak, a Külügyi Népbiztosság magyar referensének feljegyzése Andrej Visinszkij külügyi népbiztos-
helyettesnek. 1940. dec. 11. AVP RF, f. 077. op. 20. p. 109. gy. 4. l. 45.  
657 Visszautasította a magyar kormány a Rákosi Mátyás kicserélésére vonatkozó furcsa ajánlatot. Magyarország, 
1934. aug. 1. 8. 
658 DIMITROV, Georgi: Dnevnik (9 mart 1933–6 fevruari 1949). Red. SZIRKOV, Dimitar–BOEV, Petko–AVREJSZKI, 
Nikola–KABAKCSIEVA, Ekaterina. Szófia, 1997. 107.  
659 Visszautasította a magyar kormány a Rákosi Mátyás kicserélésére vonatkozó furcsa ajánlatot. Magyarország, 
1934. aug. 1. 8. 
660 David Levinson feljegyzése. 1934. aug. 12. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 26. l. 2–3.  
661 Lengyel Zoltán levele Rákosi Zoltánnak. 1934. júl. 27. Uo. l. 1. Rákosi Zoltán levele Jelena Sztaszovának, a 
Nemzetközi Vörös Segély Központi Bizottsága elnökének. 1934. aug. 25. Uo. gy. 28. l. 1–2.  
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Lengyel ugyanakkor a cikkével elérte eredetileg kitűzött célját, hiszen arra felfigyelt 
Aggházy Kamil, a Hadi Múzeum igazgatója, aki életét éppen az 1848–1849. évi 
szabadságharc kutatásának, valamint a 19–20. századi magyar katonai emlékek 
összegyűjtésének szentelte. Az általa vezetett közgyűjtemény 1934. augusztus 6-án levelet írt 
Gömbös Gyula miniszterelnökhöz, egyben honvédelmi miniszterhez, amelyben emlékeztették 
arra, hogy intézetük már rögtön a Szovjetunió elismerése után szóbeli kérdést intézett a 
honvédelmi tárcához a Szovjetunióban lévő magyar katonai ereklyék nyilvántartásba vétele és 
esetleges „megszerzése” tárgyában. Akkor azt a választ kapták, hogy a moszkvai magyar 
követséget körülbelül egy év múlva fogják állandó jelleggel felállítani, ezért az év végén 
tegyenek erre előterjesztést. Ezúttal azt kérte, hogy diplomáciai csatornákon keresztül 
állapítsák meg, milyen magyar katonai emléktárgyak vannak a Szovjetunióban, milyen 
állapotban vannak, és egyáltalán hol vannak, illetve lesz-e lehetőség arra, hogy Magyarország 
visszakapja őket, s ha igen, mikor és milyen feltételek mellett.662 

Lengyel Zoltán és Vámbéry Rusztem eközben olyan információkat továbbítottak 
Moszkvába, Rákosi ott élő testvéreinek, hogy a magyar kormány még a bírósági eljárás előtt 
hajlandó lenne kicserélni a hírhedt politikai foglyot bizonyos garanciák vállalása ellenében. A 
szovjet diplomácia a pozitív jelzések nyomán az Ankarában székelő, de kettős megbízatással 
a moszkvai képviseletet is ellátó Jungerthen és saját budapesti követén keresztül megpróbálta 
kipuhatolni a magyar fél valós szándékait. A Külügyi Népbiztosság erre vonatkozó utasítását 
az Oslóból Berlinen keresztül Budapestre utazó Bekzadjan 1934 novemberének végén a 
német fővárosban kapta kézhez. Ebben egy Vámbéry által szeptember 10-én Rákosi 
Zoltánnak elküldött, s a Külügyi Népbiztossághoz továbbított levélre hivatkozva az állt, hogy 
Timkó Zoltán főügyész-helyettes és Gömbös miniszterelnök, továbbá a kormány más tagjai 
úgy nyilatkoztak, hogy készek kicserélni Rákosit, ha a szovjet kormány diplomáciai úton 
fordul a magyar kormányhoz. A direktíva kikötötte számára, hogy megbízólevele átadása 
után, de – mivel valószínűleg a magyarok sem akarnak nagyszabású pert szervezni – még az 
ítélethozatal előtt óvatosan tisztázza a magyar kormánynál, hogy hajlandó-e ezen az alapon 
(vagyis ha a szovjet fél a magyar fél előzetes tudomásával hivatalos úton kezdeményezi) 
rendezni a kérdést.663   
 A nem hivatalos szovjet érdeklődésre Kánya felvázolta a Dísz tér álláspontját, amit 
Jungerth az ankarai szovjet követtel folytatott december 18-i megbeszélésén ismertetett. A 
magyar diplomata közölte szovjet kollégájával, hogy kormánya nem kíván, és nem tud 
beavatkozni a bírósági eljárásba, de a Szovjetunióval való jó viszony megőrzése érdekében 
elhatározta ennek a kellemetlen ügynek a barátságos rendezését. Jungerth felvilágosította 
Karahant, hogy ha az ítélet meghozatala után egy kis idő eltelt, majd találnak egy mindkét 
felet kielégítő formulát, bár megjegyezte, hogy olyan garanciák nélkül, amelyek megtiltják 
Rákosi számára a további Magyarország elleni propagandát, Budapest nem fogja elengedni, 
mert „számolnia kell a közvéleménnyel”. A jelentés végén a magyar diplomata egy 
megvalósítási menetrendet is benyújtott felettesének, mely szerint az ítélet után „szuggerálni” 
kellene a szovjet kormánynak, hogy a Rákosi-ügytől függetlenül, egy baráti gesztussal adja 
vissza a honvédzászlókat. Ezután kellene megállapodni azon biztosítékokra nézve, amelyek 
lehetetlenné tennék Rákosi további tevékenységét a Kominternben és a KMP-ben.664  
 Kresztyinszkij felhívta az időközben Budapestre érkezett és a megbízólevelét átadó 
Bekzadjan figyelmét az emigránsok információi és a Jungerth helyzetértékelése közötti 

                                                 
662 Turányi György, a Hadi Múzeum igazgató-helyettesének előterjesztése Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszternek. HL, I/31. fond, 2144. cs., Elnöki oszt. I. t., 6234/1934. al. sz.   
663 A Külügyi Népbiztosság direktívája Bekzadjannak. 1934. nov. 27. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 96–
97.    
664 Jungerth jelentése Kányának. MOL, K 149, 34. d., 1935-1-3267. sz. (Politikatörténeti Intézettől visszakapott 
iratok. 651. f., 2. csop.)  
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ellentmondásra. Leszögezve, hogy utóbbi közléseit kell hivatalosnak minősíteni, kérte 
budapesti követét, hogy fogadja Rákosi ügyvédjét, s tegyen szert egy általa elkészített írásbeli 
nyilatkozatra, melyben az ügyész kijelentéseire hivatkozik. Ha ezek után az ügyész valóban 
kéri, hogy hivatalosan keressék meg, tisztázzák a kérdést a Külügyminisztériumban, és 
személyesen Kányával.665 A szovjet követséget hamarosan valóban felkereső Lengyel Zoltán 
a moszkvai emigránsok értesüléseit támasztotta alá. Azt állította, hogy a magyar 
államigazgatási, igazságszolgáltatási szervek szinte minden befolyásos tényezőjével 
személyesen tárgyalt, így a főügyész-helyettesen kívül Lázár Andor igazságügyi miniszterrel, 
Kánya Kálmán külügyminiszterrel, továbbá a miniszterelnöki kabinet illetékes személyeivel. 
Kijelentette, hogy semmiféle kétely nem merülhet fel azzal kapcsolatban, hogy a magyar 
kormány hajlandó a bírósági eljárásig kicserélni Rákosit.666 Alig pár nappal később azonban ő 
maga is kénytelen volt pontosítani a fent említett személyekkel folytatott megbeszélésein 
elhangzottakat, és továbbra is tartva magát ahhoz, hogy a cserébe a legfőbb ügyész 
beleegyezett, elismerte, hogy a külügyminiszter akként nyilatkozott, hogy a kérdés teljes 
egészében az Igazságügyi Minisztérium kompetenciájába tartozik, de a Külügyminisztérium 
nem fog szembehelyezkedni az Igazságügyi Minisztérium és a Budapesti Királyi Főügyészség 
álláspontjával.667  
 Erre azonban aligha nyílt esély. A kérdés diplomáciai síkra terelését ugyanis – Lengyel 
beállításával szöges ellentétben – mind az ügyészség, mind az Igazságügyi Minisztérium 
mereven elutasította. Jungerth már említett december 18-i jelentése, benne az először felvázolt 
kicserélési menetrenddel a Rákosi-ügyében illetékes ügyész helyettesének és az igazságügyi 
miniszternek a dolgozóasztalára került.668 Előbbi rendkívüli határozottságot mutatott a 
tekintetben, hogy semmifajta beavatkozást nem tűr el a folyamatba tett vizsgálati, s a majdani 
bírósági eljárásba: „[…] illetéktelen tényezők részéről ismételten kísérletek történtek arra 
[…], hogy a Rákosi Mátyás bűnügyének a törvény rendes útján kívül történő elintézése a 
magyar királyi kormány részéről mérlegelés tárgyává tétessék. E kísérletekkel szemben arra a 
határozott álláspontra helyezkedtem, hogy a Rákosi Mátyás bűnügyét kizárólag 
igazságszolgáltatási ügynek tekintem, s nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt az ügyet 
törvényes kereteiből kiemelve, politikai jellegű és célzatú megbeszélések tárgyává tegyem, 
miután ebben az ügyben a törvény értelmében az erre alkotmányszerűen illetékes királyi 
bíróságok vannak hivatva dönteni”.669 A leginkább kompetens igazságügyi tárca vezetője 
állásfoglalását már csak az ítélethirdetés napján fogalmazta meg. Megismételve, hogy 
véleménye szerint elsősorban az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozó ügyről van szó, az 
ankarai követet is bírálta, mivel Magyarország hivatalos képviselőjeként a Rákosi-ügy 
jövendő kezelésére vonatkozó közléseket tett, amelyek egyáltalán nem időszerűek. 
Leszögezte, hogy a jogerős ítélet megmásítására vagy enyhítésére kegyelmi jogkörénél fogva 
kizárólag az államfő jogosult.670 
 A budapesti szovjet követség alkalmazottainak is rá kellett döbbenniük, hogy Rákosi 
ügyvédei félretájékoztatták közvetlenül a moszkvai magyar politikai emigrációt, és rajta 
keresztül az ügyben érdemleges lépések megtételére hivatott Külügyi Népbiztosságot. Így 
Bekzadjan erről a már teljesen összekuszálódott problémáról adott első értékelésében 
megállapította, hogy a cserének a per előtti lehetőségéről folytatott hosszas levelezés a 
védelem képviselő és a moszkvai magyar kommunisták között, nem volt egyéb, mint 
                                                 
665 Kresztyinszkij távirata Bekzadjannak. 1934. dec. 25. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 93–95.  
666 Mirnij feljegyzése a Lengyel Zoltánnal folytatott beszélgetéséről. 1934. dec. 27. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 
50. gy. 33. l. 8–10.   
667 Mirnij feljegyzése a Lengyel Zoltánnal folytatott beszélgetéséről. 1935. jan. 6. Uo. l. 6–7.   
668 Kánya átirata Timkónak és Lázárnak. 1935. jan. 8. MOL, K 578, 102. d., 1925–1944 (741–1420. sz.), Bi 
1101/1934. sz. 13–14. fol.  
669 Timkó átirata Kányának. 1935. jan. 16. Uo. 21–22. fol.  
670 Lázár átirata Kányának. 1935. febr. 8. Uo. 15–16. fol.  
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„Lengyel Zoltán, Levinson és Vámbéry által kitalált abszolút alaptalan és komolytalan 
furfang”, vagy ahogy később megfogalmazta, „egy naiv terv”. Arról is informálta moszkvai 
feletteseit, hogy a kormányzati tényezőkkel folytatott számtalan megbeszélésük alapján 
meggyőződhettek arról, hogy sem Horthy, sem Gömbös, sem Kánya nem gondolnak a cserére 
az eljárás megkezdéséig, mert ezt a kirakatpert belpolitikájuk egyik eszközeként használják, 
ezért örülni kell annak, hogy a szovjet fél tartózkodott a hivatalos diplomáciai lépések 
megtételétől és ezzel nem diszkreditálta magát. Nem tartotta kizártnak ugyanakkor, hogy a 
per után a magyar hatóságok minden különösebb nehézség nélkül kiadják majd Rákosit. Az 
addig tanúsított óvatos vonalvezetés további megtartására intett szerinte az is, hogy a per előtt, 
valószínűleg a kormány utasítására a magyar sajtó visszafogottan viszonyult a 
Szovjetunióhoz.671 

Az Európa-szerte szenzációnak számító politikai per idején ezért arra is ügyelni 
kellett, hogy ne bolygassák meg túlságosan a Rákosi honossága körüli problémát, mert az 
ismét ürügyet nyújthatott volna a Szovjetunió belső berendezkedése elleni kirohanásokra. 
Rákosi első büntetésének lejárta előtt ugyanis a Komintern magyar szekciója szovjet 
útlevélért és a Szovjetunióba utazásához szükséges tranzitvízum (Csehszlovákián és 
Lengyelországon történő átutazáshoz) kiadásáért folyamodott a szovjet hatóságokhoz. A 
kérelmet Kun Béla egyenesen Sztálin elé terjesztette. Ebből a dokumentumból derül ki, hogy 
a szovjet úti okmányok kiadását eredetileg 1934 áprilisában Lengyel vagy Vámbéry 
kérvényezte a bécsi szovjet külképviseleten. A folyamodványt még abban a biztos tudatban 
nyújtották be, hogy büntetésének leteltével a magyar hatóságok kiengedik Rákosit a 
fegyházból, s a szovjet úti okmányok fejében engedélyezik elutazását a Szovjetunióba.672 A 
Politikai Iroda 1934. április 25-i ülésén elfogadta az előterjesztést,673 s ennek nyomán a bécsi 
szovjet konzulátuson kiállították számára a szükséges okmányokat, ugyanakkor a közben 
kihirdetett második bűnvádi eljárás miatt az elutazására természetesen nem kerülhetett sor.  

Noha nem kis jogi dilemmát okozott, hogy az útlevél névre szóló kiállítása 
automatikusan együtt jár-e az állampolgárság megadásával is, Lengyel Zoltán úgy vélte, hogy 
Rákosi számára bizonyos fokú védettséget jelentene, ha a bíróság előtt szovjet állampolgárnak 
nyilvánítaná magát. Azzal érvelt, hogy ennek kinyilvánításával nemcsak a vádat képviselő 
ügyész helyzetét nehezítené meg, de megkönnyíthetné a szovjet intervenciót a per után. 
Szerinte a trianoni békeszerződés szerint a megszállt területek lakosai 1922-ig optálhattak, de 
Rákosi nem tett optálási nyilatkozatot, s ez idő alatt nem is tartózkodott magyar területen, 
ezért semmiképpen nem tekinthető magyar állampolgárnak. Jugoszláv állampolgársága is 
vitás, mivel már régóta nem tartózkodik jugoszláv területen, ugyanakkor két évig élt a 
Szovjetunióban, ott dolgozott, élt választójogával, ezért jogi szempontból szovjet 
állampolgárnak tekintendő. Rákosi ugyanakkor azon a véleményen volt, hogy szovjet 
állampolgársága, és az ezzel kapcsolatos momentumok csak akkor hozhatók elő a perben, ha 
erre a moszkvai pártszervek és az őket képviselő Zoltán öccse beleegyezik.674 Mirnij Strasser 
Ernő ügyvéden keresztül ugyancsak arra figyelmeztette Rákosit, hogy ne említse meg, hogy 
szovjet állampolgárságot kapott.675  

A helyzetet ugyanakkor tovább bonyolította, hogy míg Rákosi első perében a nyugati 
politikusok részéről csak magánjellegűnek feltüntetett megkeresésekre, egyéni 
figyelmeztetésekre került sor, addig a másodszori perbefogása idején felmerült annak 
veszélye, hogy az ügy hivatalos francia és angol politikai fórumok elé kerül, s ennek 

                                                 
671 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3–12.   
672 Kun Béla előterjesztése Sztálinnak. 1934. ápr. 23. előtt. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 29. l. 1.  
673 Az OK(b)P KB Politikai Iroda ülésének jegyzőkönyve. 1934. ápr. 25. RGASZPI, f. 17. op. 162. gy. 16.  
674 Lengyel Zoltán levele Rákosi Zoltánnak. 1935. jan. 24. RGASZPI, f. 495. op. 145. gy. 26. l. 30–32. 
675 Mirnij feljegyzése a Strasser Ernővel folytatott beszélgetéséről. 1935. febr. 1. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. 
gy. 33. l. 39.   
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következtében a kormányon lévő erők is mérlegelni fogják annak lehetőségét, hogy 
meghátrálásra kényszerítsék a magyar kormányt. A francia parlament felsőháza külügyi 
bizottságának 1935. február 6-i ülésén, tehát még az ítélethozatal előtt, Longuet szocialista 
képviselő egy határozati javaslatot terjesztett be, amely kimondta, hogy a Rákosi elleni eljárás 
beleütközik a trianoni békeszerződés 76. cikkelyébe, mivel olyan politikai cselekményeket 
vizsgál, amelyek a békeszerződés ratifikálása előtt történtek. A grémium elfogadta a 
határozatot, és felszólította a kormányt, hogy tegyen jelentést a budapesti francia követ révén 
foganatosítandó lépésekről.676 Az 1921/XXXIII. tc. 76. cikkelye kimondta, hogy a volt 
Osztrák–Magyar Monarchia területének egyetlen lakosát sem lehet zavarni, vagy zaklatni 
azon politikai magatartása miatt, amelyet az illető 1914. július 28. óta az elszakított területek 
állami fennhatóságának végleges elismeréséig tanúsított.677 Dingle Foot angol liberális párti 
képviselő a John Simon külügyi államtitkárhoz intézett interpellációjában már a Rákosi-per 
törvényszéki tárgyalásának idején felvetette, hogy a bírósági eljárás nem ütközik-e a trianoni 
békeszerződés ominózus cikkelyébe.678  

A budapesti szovjet követségen eleinte felemás módon viszonyultak az angol lordok 
egy csoportjának elégedetlenségéhez. Az elsőfokú tárgyaláson a tárgyalóteremben 
személyesen jelen lévő Bingh angol ügyvéd az ítélet kihirdetése után néhány nappal 
megkérdezte Mirnijt, hogy szándékában áll-e a szovjet követségnek tiltakoznia az ítélettel 
szemben, amiatt, hogy az ellentmond a trianoni békeszerződés 76. cikkelyének. Ha ezt 
megteszik, úgy ő is széleskörű kampányba kezd a perről már korábban is cikkező Manchester 
Guardian hasábjain. A válasz valószínűleg hidegzuhanyként hatott rá, hiszen a követség 
második számú diplomatája közölte vele, hogy a Szovjetunió nem kíván panaszt tenni a 
Népszövetségben Magyarország ellen a békeszerződés megsértése miatt, s Bingh is jobban 
tenné, ha egyeztetne Ivan Majszkij londoni szovjet nagykövettel, mielőtt bárminemű 
kampányba belevág.679 Később azonban Bekzadjan arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
ügyet elő kellene hozni az angol felsőházban, mert ezzel „kombinált nyomást” lehetne 
gyakorolni a magyar vezetésre, s ez lehetne a garanciája a Rákosi kiszabadítására tett 
erőfeszítések sikerének.680   

Egyelőre nem ismert, hogy milyen szerepet játszott a csehszlovák diplomácia a kérdés 
nemzetközi porondra vitelének előkészítésében. Annyi azonban biztos, hogy a budapesti 
csehszlovák követség 1935. január 11-én egy ebéd keretében megpróbálta megismertetni 
egymással a szovjet követség másodtitkárát, Mihail Saprovot, és Vámbéry Rusztemet. A 
szovjet diplomata megemlítette, hogy Josef Dobrovolny, a két fél között közvetíteni igyekvő 
követségi titkár nem tudta, hogy a szovjet misszió képviselői már két nappal korábban 
kapcsolatba léptek a Rákosi kiszabadítása érdekében minden követ megmozgató 
ügyvéddel.681 A csehszlovák állami vezetés közreműködésében eleinte a Nemzetközi Jogász 
Szövetség is bízott. Az elsőfokú ítélet után a „Rákosi Bizottság” képviselői, a már említett 
Marcel Willard és Etienne Milhaud széleskörű nemzetközi kampányt fejtett ki a per ellen, 
hangsúlyozva, hogy az ellentétes a trianoni békeszerződés 76. cikkelyével. Az is kiderült, 
hogy a francia ügyvédek Eduard Beneš csehszlovák külügyminiszterhez kívánnak fordulni 
azzal a kéréssel, hogy vesse fel Rákosi ügyét a Népszövetség valamely következő ülésén. 
Vámbéry szerint francia kollégái nyilván jobban számítottak a csehszlovák külügyminiszter 
                                                 
676 A Rákosi-bűnper a francia kamara külügyi bizottságában. 8 Órai Újság, 1935. febr. 8. 4.  
677 MTT, 1921. 222.  
678 A békeszerződés téves magyarázatával állást foglaltak a francia kamara külügyi bizottságában a Rákosi-
bűnperrel kapcsolatban. Nemzeti Újság, 1935. február 8. 4.  
679 Mirnij feljegyzése a Bingh angol ügyvéddel folytatott megbeszéléséről. 1935. febr. 10. AVP RF, f. 010. op. 
10. p. 50. gy. 33. l. 34.  
680 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. ápr. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 34–40.  
681 Saprov feljegyzése a Vámbéryvel folytatott beszélgetéséről. 1935. jan. 11. AVP RF, f. 077. op. 15. p. 106. gy. 
1. l. 369.  
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közbenjárására, mint a közismerten kommunista-ellenes jugoszláv régens és környezete 
érdeklődésére, noha Rákosi az időközben jugoszláv fennhatóság alá került bácskai Adán 
született.682 

Ahogy ezek után számítani lehetett rá, a magyar kormány elleni bírálatok sorozata 
nem szakadt meg. 1935. június 6-án Széchenyi László londoni követ felhívta a 
Külügyminisztérium figyelmét arra, hogy Lord Marley, – a Széchenyi megfogalmazása 
szerint – „szélsőbaloldali nézeteiről közismert” Labour párti képviselő egy interpellációt 
jegyzett be a felsőház június 26-i ülésére Rákosi ügyében. Várható volt, hogy az angol 
politikus felveti a Rákosi elleni eljárás összeférhetetlenségét a trianoni békeszerződés 
határozataival.683 A jelentést Kánya azzal a kéréssel továbbította Lázárnak, hogy foglaljon 
állást az említett paragrafus és a Rákosi ügye közötti esetleges összefüggésekről, de 
hozzáfűzte, hogy a magyar álláspont képviselete nyilván nem ütközik majd komolyabb 
nehézségekbe, hiszen a békeszerződés eme kitételének megszerkesztésénél a „ratio legis” 
nyilván nem a kommunista bűncselekmények védelme volt.684 Az igazságügyi tárca vezetője 
ezzel teljes egyetértésben utalt arra, hogy a trianoni békeszerződés 76. cikkelye az Osztrák–
Magyar Monarchia területének szétdarabolásával áll összefüggésben, s a benne foglalt 
mentesség nem terjed ki minden politikai bűncselekményre. A cikkely azokat kívánta 
Magyarországgal szemben védeni, akik a háború kitörésétől a békekötésig valamely 
szövetséges hatalom érdekében politikai tevékenységet folytattak Magyarország ellen, tehát 
főképp azokra az egykori román, szlovák, szerb és más nemzetiségű magyar állampolgárokra 
vonatkozik, akik azért küzdöttek, hogy egyes magyar területeket új impérium alá 
juttassanak.685 
 A sorsdöntő londoni felsőházi összecsapásra mindkét fél, az ezzel a fordulattal tényleg 
kellemetlenné váló ügy és a 76. cikkely jelentőségének dezavuálására törekvő magyar 
kormányzat, illetve az ügy nemzetközivé terebélyesedésében érdekelt jogi védelem is készült. 
A magyar diplomáciának sikerült rávennie Lord Newton konzervatív képviselőt arra, hogy ha 
a június 26-i parlamenti vitában a Lord Marley interpellációjára adott kormányzati válasz 
magyar szempontból nem volna kielégítő, „Budapest intencióinak megfelelően fejtse ki a 
tényállást”.686 A budapesti szovjet követséget ezekben a napokban sűrűn felkereső, és angliai 
kapcsolataival büszkélkedő Vámbéry Rusztem elmondásából pedig kiderült, hogy a 
Nemzetközi Jogász Szövetség angol ügyvédei révén ő is megpróbálta latba vetni a befolyását 
a Rákosi-ügy miatt Magyarországra egyre inkább neheztelő angol munkáspárti és liberális 
politikusok körében. A magyar ügyvéd tudomást szerzett arról is, hogy Anthony Eden 
külügyminiszter megkérte Foot-ot, hogy a trianoni békeszerződésre hivatkozva másodszor ne 
vesse fel a Magyarországot kellemetlen helyzetbe hozó ügyet, egyúttal arra utasította a 
budapesti angol követet, hogy készítsen részletes jelentést a békeszerződés említett cikkelye 
és a Rákosi elleni eljárás kapcsolódási pontjairól. Az angol diplomata ebben a 
dokumentumban arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás ellentmond a trianoni 
békeszerződés 76. cikkelyének. Vámbéry nem tagadta, hogy a jelentéshez szükséges jogi 
szakvéleményt ő állította össze a követ számára.687  
 A Lordok Házában zajló vitáról a magyar sajtó is tudósította a közvéleményt. A vita 
Marley interpellációjával indult, aki kérdést intézett a kormányhoz, hogy a Rákosi-per sérti-e 
                                                 
682 Mirnij feljegyzése a Vámbéryvel folytatott beszélgetéséről. 1935. márc. 20. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 
33. l. 53.  
683 Széchenyi jelentése Kányának. 1935. jún. 6. MOL, K 578, 102. d., 1925–1944 (741–1420. sz.), Bi 1101/1934. 
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684 Kánya átirata Lázárnak. 1935. jún. 19. Uo. 23. fol.  
685 Lázár átirata Kányának. 1935. jún. 21. Uo. 26–30. fol.  
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a trianoni békeszerződés 76. cikkelyét. Lord Stanhope külügyi államtitkár tiltakozott amiatt, 
hogy angol képviselők más ország igazságszolgáltatását bírálják, s kifejtette, hogy a 
békeszerződés ominózus cikkelye azokat a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeket 
(horvátokat, szlovákokat, stb.) védi, akik 1918-ban Ausztria Magyarország ellen harcoltak. A 
magyar álláspont támogatására bizalmasan felkért Lord Newton is felszólalt, s a külügyi 
államtitkár nyilatkozatával teljes összhangban, a 76. cikkely alkalmazhatatlanságát 
hangoztatta, arra irányítva a figyelmet, hogy az ügy tárgyalása még a fellebviteli bíróság előtt 
áll. A munkáspárti főrend azonban ennek ellenére követelte, hogy az angol kormány tegyen 
egy „baráti” előterjesztést Magyarország számára. A külügyi államtitkár csupán arra tett 
ígéretet, hogy fontolóra veszik, milyen baráti lépést tehetnek Magyarország felé. Ezzel a 
kérdés le is került a napirendről.688 További kutatásokat igényel annak kiderítése, hogy ezek 
után kezdődtek-e egyeztetések a két ország között, s ha igen, milyen szinten. Mindenesetre 
nyilván a presszió szándékával a fellebbviteli tárgyalás megkezdése előtti napra időzített 
felsőházi interpelláció sem válthatta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen az Ítélőtábla 
jóváhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.  

A brit munkáspárti politikusok interpellációjának előkészítése, és az ennek hátterében 
zajló diplomáciai csatározások közben más téren elmozdulni látszott Rákosi ügye. Az 1935. 
május 7-étől kizárólag moszkvai követként tevékenykedő Jungerth ugyanis az eredetileg 
Aggházytól származó, a honvédelmi miniszterhez intézett, de időközben a 
Külügyminisztériumhoz áttett kérvénynek eleget téve május 17-én hivatalos minőségében 
megtekintette a Forradalmi Múzeumban a honvédzászlókat. A követ nyilván már Lengyel 
Zoltánnak a Pesti Naplóban megjelent cikke, így Aggházy kérvénye előtt tudott a 
honvédzászlók ottlétéről. Az 1934 tavaszán Moszkvába látogató kereskedelmi delegáció 
tagjai a követ kíséretében május 27-én megtekintették a Forradalmi Múzeumot. Bornemissza 
Félix, a Külkereskedelmi Hivatal referense a tanulmányi útjukról készített beszámolójában 
külön megemlítette a két állandó jelleggel kiállított honvédzászlót.689 A Jungerth által összeírt 
42 zászló közül a múzeum egyik kiállítótermében állandó jelleggel csak kettő volt kiállítva, 
de látogatásának tiszteletére még néhány darabbal kiegészítették ezt a szűkebb kollekciót. 
Jelentésében kitért arra, hogy a harcban sérült zászlókat restaurálták, karbantartották, és 
megfelelő módon tárolták. Megkérte a gyűjtemény igazgatóságát, hogy bocsássák 
rendelkezésére a zászlók leltári jegyzékét.690   
 Bekzadjan tudomást szerzett Jungerthnek a Forradalmi Múzeumban tett látogatásáról. 
Sürgette a Külügyi Népbiztosságot, hogy tudassák vele, ha magyar kollégája valamilyen 
lépést tett a csere kivitelezése érdekében a zászlók megtekintése után, mivel úgy vélte, hogy a 
magyar követ a kormányának tett jelentésében a csere mellett teszi majd le a voksát.691 Erre 
nyomós oka lehetett, hiszen a magyar külügyi apparátus részéről a kérdés rendezésének 
szükségességét valló diplomata még Budapestről Moszkvába történő elutazása előtt olyan 
értelmű kijelentést tett, mintha a magyar kormány keresné az alkalmas pillanatot a cserére, bár 
bevallotta, hogy erről a minisztériumban még senkivel sem konzultált.692 

Az Ítélőtáblán zajló tárgyalás idején Bekzadjan immáron félhivatalosan is szondáztatta 
az ügyről Kányát. A magyar külügyminiszter ugyanazt a felfogást osztotta meg a szovjet 
követtel, mint néhány nappal korábban Jungerth: a másodfokú bíróság döntése után 
lehetőséget kell adni arra, hogy a magyar közvélemény megnyugodjon, el kell telnie jó 

                                                 
688 Érdekes vita a Lordok Házában Rákosi Mátyásról és Trianonról. Pesti Napló, 1935. jún. 27. 6.  
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néhány hónapnak ahhoz, hogy Rákosiról megfeledkezzenek, és aztán kicserélhessék.693 Mint 
említettük, az Ítélőtábla helybenhagyta a Budapesti Királyi Törvényszék elsőfokú ítéletét az 
életfogytiglani fegyházbüntetésről. Ezt követően az ügyész magához kérette Vámbéryt, és 
közölte vele, hogy minden további „huzavona” hiábavaló lesz. A szovjet követ ennek hallatán 
attól tartott, hogy a harmadfokú bíróság, a Magyar Királyi Kúria a védelem további 
fellebbezése esetén még súlyosbíthatja is ezt az ítéletet. Jungerth és Kánya nyilatkozatai 
alapján ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy az igazságszolgáltatási szervekkel 
ellentétben a Külügyminisztérium engedékenyebb álláspontra helyezkedett, ezért a szovjet 
követ azt javasolta a védelem képviselőinek, hogy az ügyet ne vigyék a harmadik instancia 
elé, hanem Kánya sugallatának eleget téve, tanúsítsanak önfegyelmet a csere néhány hónappal 
későbbi sikere érdekében.694    
 Néhány hónap elteltével, Mirnij közvetlenül a Szegedre visszaszállított Rákosi rossz 
egészségi állapotára és közérzetére vonatkozó hírek hallatán, egyenesen úgy fogalmazva, 
hogy „le kellene már zárni a dolgot”, sugalmazta, hogy Rákosi kicserélése érdekében a 
Külügyi Népbiztosság hivatalos jegyzékben forduljon a Külügyminisztériumhoz. A szovjet 
diplomata úgy értékelte a helyzetet, hogy erre kedvezőek a feltételek, hiszen a másodfokú 
bíróság ítélete után kissé megfeledkeztek Rákosiról, nem történt semmiféle kellemetlen 
incidens a két ország viszonyában, és a Szovjetunió a közelmúltban több millió pengő értékű 
árut vásárolt Magyarországtól.695   

A csere ekkor kedvezőnek látszó végkimenetele szempontjából azonban egy váratlan 
fordulat történt, ami végső soron a magyar kormány abbéli aggályait igazolta, hogy a 
nemzetközi tiltakozások csak ártanak az ügynek. Nem lehetett véletlen, hogy Jungerth még 
ankarai követként tett előterjesztése nyomatékosan aláhúzta, hogy csere esetén a szovjet 
kormánytól biztos garanciákat kell követelni arra vonatkozólag, hogy Rákosi többet nem fog 
részt venni a kommunista agitációban.696 A Komintern 1935. július 25. és augusztus 21. 
között zajló hetedik kongresszusán Rákosit beválasztották a szervezet vezető testületébe, a 
Végrehajtó Bizottságba. Ezek után talán nem is volt meglepő, hogy a csere ügyét magyar 
részről leginkább szorgalmazó moszkvai magyar külképviselet vezetője 1935. november 30-
án közölte az éppen Moszkvában tartózkodó Bekzadjannal, hogy a magyar kormány ebben a 
helyzetben már nem tudja kiadni Rákosit, mivel már nemcsak egy egyszerű politikai fogolyról 
van szó, hanem a Komintern Végrehajtó Bizottságának tagjáról, aki a szovjet fővárosba 
érkezve azonnal politikai agitációt indítana a magyarországi rezsim ellen. Jungerth arról is 
tájékoztatta partnerét, hogy a magyar kormány és személyesen Gömbös Gyula kormányfő úgy 
vélték, hogy ezt a lépést a jelenlegi magyar rendszer ellen irányuló demonstratív akcióként 
kell értelmezni.697   
 Némi reményekre feljogosító változást jelentett, hogy Domokos Józsefnek a 
beadványa révén a Királyi Kúria 1936. április 30-i ítéletében úgy döntött, hogy Rákosi 
életfogytiglani büntetésébe utólag beleszámítják a korábban fegyházban letöltött időt is 
(összbüntetés).698 Az életfogytiglani fegyházbüntetés időtartamaként megszabott 20 évből 
Rákosi addigra (1936-ra) összesen 11 évet leült. Az 1928/X. tc. 48. §-a értelmében a rabokat 
saját kérelmükre, a börtön felügyelő bizottságának ajánlása alapján az igazságügyi miniszter 
feltételes szabadlábra helyezhette, ha büntetésük időtartamának ¾-ed részét már letöltötték, 
zárva tartásuk során jó magaviseletet tanúsítottak, szorgalmasan dolgoztak és fennáll a 
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javulásuk lehetősége.699 Ez azt jelentette, hogy az igazságügyi miniszter 1940 őszén 
feltételesen szabadlábra helyezhette Rákosit.  
 A szovjet kormány ezek után mégsem vetette fel Rákosi kiengedésnek kérdését. Az 
ügy két „főkurátorát”, az 1937. november 15-én véglegesen hazarendelt magyarországi 
követet, és a vele régi ismeretségben és szoros munkakapcsolatban lévő Kresztyinszkijt – 
feltehetőleg 1938 nyarán – kivégezték.700 Az ügy holt vágányra kerülése egy Jungerth által 
szignált későbbi jelentésből is érzékletesen kivehető. A moszkvai követ ekként jellemezte a 
Bekzadjannal folytatott 1935. november 30-i, kulcsfontosságú megbeszélése után kialakult 
helyzetet: „Szovjet részről többé előttem erre vonatkozólag célzást nem tettek. Az a 
körülmény, hogy Rákosi és egyáltalán a magyar kommunisták protektorai 1936-ban és 1937-
ben még hivatalaikban ültek, és Kun Béla letartóztatása után a Komintern-körök Rákosit 
különösen előtérbe kezdték helyezni, nem tette az időt alkalmassá e kérdés felvetésére, annál 
is inkább, mert a kormány időközben határozott állást foglalt Rákosi kiadatása ellen. A 
külügyi népbiztosságban azóta beállott személyi változások és a GPU-nak a magyar 
kommunistákkal szemben elfoglalt magatartása, valamint az a körülmény, hogy az utóbbi 
hónapokban a Komintern-körök Rákosi személyével alig foglalkoznak, lehetővé tette, 
véleményem szerint, hogy e kérdést valami formában a szovjet hatóságoknál fölvethessük”. A 
magyar diplomata a Rákosi-üggyel való összefüggéseket szándékosan elhallgatva, ismételten 
csak a Külügyi Népbiztosságban még 1935-ben megfogalmazott azon igényét vetette fel, 
hogy a szovjet hatóságok állítsák össze a Forradalmi Múzeumban lévő magyar hadi ereklyék 
inventáriumát.701 
 A Rákosi-ügy és ezen belül az elítélt kiszabadulására vonatkozó elképzelések és 
kezdeményezések kudarca a magyar–szovjet viszony néhány sajátosságára is rávilágít az 
1930-as évek második felében. A Rákosi életére vonatkozó szakirodalmat és az általunk 
fellelt forrásokat végigolvasva sem találtunk magyarázatot arra vonatkozólag, hogy mi 
lehetett a Budapesti Királyi Főügyészség – nyilván más kompetens szervekkel összehangolt – 
célja azzal, hogy 1934-ben ismét vádat emelt Rákosi ellen? Ráadásul jogilag nehezen volt 
alátámasztható, hogy csak az első büntetésének letelte után fogják perbe olyan 
bűncselekmények elkövetéséért, amelyekről a magyar igazságszolgáltatás első pere idején is 
tudott. A kérdés feltevése azért is indokolt, mert – noha Rákosi Domokos József beszámolója 
szerint első ítéletének letöltésekor tartott attól, hogy az 1919. évi szerepe miatt ismét 
„előveszi” a bíróság – a magyarországi sajtó 1933 őszén már megszellőztette, hogy 
büntetésének letelte után esetleg szabadon engedik.702 A második per megindításának valódi 
okaira Rákosi védői sem találták meg a törvényes magyarázatot, inkább csak talányokat 
fogalmaztak meg. Így például Vámbéry az elsőfokú ítélet után azt vallotta, hogy ha egy 
elfogulatlan jogász szembeállította volna a vádbeszédet az ő védőbeszédével, biztosan arra a 
következtetésre jutott volna, hogy az ügyészségnek semmilyen jogalapja nem volt a Rákosi 
elleni eljárás megindítására. Szerinte a kormány a perrel csak meg akarta nyugtatni azokat a 
reakciós köröket, amelyek bírálták a Szovjetunióval felvett diplomáciai kapcsolatok miatt, s 
be akarta bizonyítani, hogy a diplomáciai kapcsolatok megléte ellenére nem tűri el a 
kommunista propagandát.703 Bekzadjan egyik első összefoglaló jelentésében szintén úgy 
vélte, hogy Rákosinak a „madárijesztő” szerepét szánták, s az egész kirakatpert csak azért 
találták ki, hogy felhasználhassák a lakosság elrettentésére, így a per a kormány 

                                                 
699 Magyar Törvénytár. Az 1928. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátta: TÉRFYGyula. Budapest, 1929. 295–296.  
700 Bekzadjan és Kresztyinszkij kivégzésére ld. Lubjanka, 2004. 396–398, 540–44.  
701 Jungerth jelentése Kányának. 1938. jún. 10. HL, I/31. fond, 2144. cs., Elnöki oszt. I. t., 6234/1934. al. sz. Vö. 
JUNGERTH, 1989. 269.  
702 DOMOKOS, 1979. 324.  
703 Mirnij feljegyzése a Vámbéry Rusztemmel folytatott beszélgetéséről. 1935. febr. 10. AVP RF, f. 010. op. 10. 
p. 50. gy. 33. l. 35–36.    
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belpolitikájának egyik eszközévé vált.704 Nem zárható ki, hogy a magyar kormányszervek a 
Rákosi elleni második eljárás megindításával tényleg azt kívánták demonstrálni, hogy a 
magyar-szovjet viszonyban 1934 elején bekövetkező kedvező fordulat semmilyen hatással 
nem lehet az ország belső berendezkedésére, s a Budapesten megtelepedő szovjet misszió 
valóban nem jelent veszélyt a társadalomra nézve. Az biztos, hogy a magyar–szovjet 
kapcsolatok alakulása és minősége később sem befolyásolta a magyar kormányt abban, hogy 
a kellő szigorral lépjen fel a szélsőbaloldali mozgalmakkal szemben. 

Emellett, a kérdés egész történetén végigtekintve látható, hogy a másik fél, 
nevezetesen a szovjet diplomácia, sohasem kívánta a Rákosi-ügynek alárendelni a 
Magyarországgal az 1920-as években még egyenetlen, de bíztató jeleket is magában hordozó, 
majd 1934-ben hivatalos rangra emelt, s 1940-ben egyenesen felfelé ívelő bilaterális 
kapcsolat-rendszerét. Az orosz történetírás mára megbízhatóan kimutatta, hogy a szovjet 
külpolitikában hogyan zajlik le az átmenet 1917. év forradalmi diplomáciájából az 1930-as 
évek végének, 1940-es évek elejének az államérdekeket szigorúan védő nagyhatalmi 
diplomáciájába, s hogyan váltakozik, kombinálódik, vagy éppen ütközik egymással a szovjet 
külpolitika két eleme, Európa forradalmasításának igénye, illetve az államérdekek 
képviselete. Mindenesetre konstatálható, hogy a Hitler által követett expanzív német 
külpolitika ellensúlyozására meghirdetett Litvinov-féle „kollektív biztonság elvével” 
összefüggésben, 1935-től fokozatosan leértékelődik a Komintern szerepe a Szovjetunió 
nemzetközi politikai törekvéseiben. A szovjet felső vezetés ettől kezdve egyre gyakrabban 
nyúl a tradicionális diplomácia eszköztárában szereplő módszerekhez, és igyekszik 
elválasztani a forradalmi propagandát a szovjet állam konszolidálására irányuló 
vonalvezetésétől, akár a Komintern látványos háttérbe szorítása árán is.705 A Rákosi-ügy 
részben ebben az erőtérben is értelmezhető: szovjet szempontból 1935 folyamán már 
túlságosan kockázatosnak bizonyult megbolygatni a Magyarország és a Szovjetunió közt 
normalizálódó viszonyt egy kommunista elítélt érdekében. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
704 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. Uo. gy. 32. l. 3–12.   
705 A Komintern történetére részletesen ld. MACDERMOT, Kevin–AGNEW, Jeremi: Komintern. Isztorija 
mezsdunarodnovo kommunyizma ot Lenyina do Sztalina. Moszkva, 2000. 
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XII. A MAGYAR–SZOVJET KERESKEDELMI KAPCSOLATOK 
FŐBB PROBLÉMÁI 1934–1935-BEN 

 
XII/1. A KERESKEDELMI DELEGÁCIÓ ÚTJA 1934-BEN 

 
A diplomáciai kapcsolatok felvétele jótékony hatást gyakorolhatott a kereskedelmi 
kapcsolatokra is, és elvileg maga után vonhatta volna az áruforgalom élénkülését. A Rákosi-
üggyel ellentétben ez egy pozitív előjelű momentum volt. Mint említettük, az 1934. február 6-
i jegyzőkönyv negyedik cikkelye rendelkezett arról, hogy a diplomáciai képviselők 
kinevezését követően a két kormány tárgyalásokat kezd egy kereskedelmi megállapodás 
megkötése céljából. A kereskedelmi egyezmény így egyelőre bizonytalanná vált, 
megszövegezése a diplomáciai viszony felvételét követő időszakra maradt. A gazdasági 
érdekeltségek ugyanakkor fontosnak vélték, hogy már a megállapodás megszületéséig 
kiaknázhassák a diplomáciai viszony révén megszülető új kereskedelmi lehetőségeket. A 
diplomáciai kapcsolatok felvétele kissé felpezsdítette a magyar üzleti életet. A szovjet 
sajtóban olyan információk is napvilágot láttak, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének 
hírére a budapesti tőzsdén emelkedtek a részvényárfolyamai azoknak a cégeknek, például a 
Ganznak, amelyek a szovjet exportban voltak érdekeltek. Ehhez az információhoz tartozott az 
is, hogy a magyar érdekeltségek kampányba kezdtek a kormánynál annak érdekében, hogy 
állami hitelgaranciával támogassák a Szovjetunióba irányuló exportot,706 amit berlini 
tárgyalásai után már Winchkler sem tartott kizártnak.  

Az biztos, hogy a magyar kormány már rögtön a diplomáciai kapcsolatok felvétele 
után felvetette a szovjet félnél egy magyar kereskedelmi delegáció kiutazásának lehetőségét a 
Szovjetunióba, annak érdekében, hogy a kormányzat és a vállalatok képviselői a helyszínen 
tájékozódjanak a kiviteli ajánlatok és a behozatali igények felől. A kereskedelmi delegáció 
kiküldésére vonatkozó elképzelés előzményei még a diplomáciai kapcsolatok felvétele előtti 
időszakra nyúltak vissza. 1934 januárjában Magyarországra érkezett Levin-Kogan, a 
moszkvai Központi Motorvizsgáló Hivatal vezetője, abból a célból, hogy dízelmotorok 
vásárlására kössön üzletet. A Szovjetunióba irányuló magyar export egyik jelentős tételét 
képezték a nagy értékű motorok. A szovjet üzemek korábban több alkalommal rendeltek a 
Láng Gépgyártól és a Ganz gyáraitól teherautókba és autóbuszokba szerelhető nagy 
teljesítményű dízelmotorokat, mivel a magyar gyártmányok sikerrel szerepeltek a korábbi 
teszteléseken.707 A szovjet mérnök mindkét említett gépgyár vezetőivel tárgyalt nagyobb 
mértékű szovjet beszerzésekről. A magyar sajtó arról tudósította olvasóit, hogy az üzletek 
létrejöttében közreműködött a Külkereskedelmi Hivatal, és annak berlini megbízottja is.708 
Levin-Kogan budapesti útja azonban egy komolyabb hozadékkal is kecsegtetett. A szovjet 
mérnök javasolta, hogy egy magyar kereskedelmi delegáció utazzon szovjet földre az ottani 
üzleti lehetőségek tanulmányozása végett. A Pesti Tőzsde cikke azt írta, hogy ezt a 
propozíciót Kánya Kálmán külügyminiszter tudomására hozták, aki támogatta annak 
megtárgyalását, sőt, végül egy határozat született a delegáció útnak indításáról, de a lap 
értesülése szerint Levin-Kogan is egy részletes jelentést dolgozott ki a magyar–szovjet 
kereskedelem perspektíváiról.709  

                                                 
706 Usztanovlenyie normalnih diplomatyicseszkih otnosenyij mezsdu SZSZSZR i Vengriej odobrjaetszja 
vengerszkim parlamentom. Izvesztyija, 1934. febr. 12. 3. 
707 Ganz-Jendrassik nyersolajmotor a szovjet nagy nemzetközi teherautó beszerzésén. Pesti Tőzsde, 1933. aug. 
17. 16. 
708 Az oroszok átvették a Láng-gyár négy Diesel-motorját. Orosz megbízott Budapesten. Pesti Tőzsde, 1934. jan. 
11. 16. 
709 Mi van az orosz–magyar fizetési megállapodásban, melyet Winchkler István hozott létre? Pesti Tőzsde, 1934. 
febr. 8. 2. 
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A diplomáciai kapcsolatok felvételével elhárultak azok a politikai akadályok, 
amelyeket a szovjet vezetők támasztottak a kereskedelmi forgalom bővítése elé. Csató Sándor 
ezért már február 8-án, két nappal a diplomáciai aktus után, egy levéllel kereste meg a magyar 
származású Lengyel Gyulát, a Külkereskedelmi Népbiztosság Kereskedelempolitikai 
Osztályának felelős munkatársát, melyben javaslatot tett a magyar delegáció kiutazására. A 
küldöttség céljaként azt jelölte meg, hogy tanulmányozza a gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésének módozatait és konkrét export–import üzletek megkötésének lehetőségét.710 Azt, 
hogy a szovjet kormány milyen komolyan vette a még mindig meglévő adminisztratív 
akadályokat, jól tükrözi a Külkereskedelmi Népbiztosság február 15-i válasza. Ebben 
kifejtették, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom fejlesztésére vonatkozó 
elképzelések kölcsönös megismeréséhez meg kell várni az első szervezeti lépés megtételét, 
nevezetesen a diplomáciai missziók cseréjét, és a budapesti szovjet kereskedelmi képviselő 
kinevezését. Ezért ezt a kérdést el kell halasztani legalább a követek kölcsönös 
akkreditálásáig.711 Nem sokkal később azonban, február 20-án, Winchkler István már kész 
tényként jelentette be a Külügyminisztériumban a szovjet fogadókészséget, s a Jungerth-
Arnóthy Mihállyal folytatott egyeztetésekre hivatkozva, már a delegáció útjának várható 
időpontját is közölte.712  

A delegáció útját valóban az időközben moszkvai követté dezignált, s április 24-én a 
szovjet fővárosba érkező Jungerth készítette elő,713 aki a gyakorlati kérdések megvitatásának 
szükségességét már április 28-án felvetette David Stern, a 2. Nyugati Osztály vezetője előtt.714 
Valószínűleg a kérdések véglegesítésére rohamtempóban kerülhetett sor, hiszen a küldöttség 
bő három hét múlva, már május 23-án elhagyta Budapestet. A sietségre utal az is, hogy 
Arkagyij Rozengolc külkereskedelmi népbiztos május 19-én egy utasításban számon kérte 
hivatali beosztottjaitól, hogy még mindig nem mutatták be neki a napokban Moszkvába 
érkező magyar delegáció programját, és nem közölték vele, hogy a népbiztosságtól ki fogadja 
és kíséri majd őket Moszkvában. Megemlítette azt is, hogy még a delegáció fogadására és 
ellátására szükséges anyagi eszközök kiutalásáról sem történt intézkedés.715 Már az 
előkészítési szakaszban nyilvánvaló lett, hogy a magyar fél nem egy kormányzati szintű 
delegáció kiküldését határozta el, hanem döntően egy üzletemberekből, gyáriparosokból, 
vállalati igazgatókból álló csoportot állított össze, amelynek célja az üzleti lehetőségek 
tanulmányozása, a helyzetfelmérés, és a tájékozódás volt. A moszkvai követ – meglepő 
módon – még azt is nyomatékosítani kívánta, hogy a delegáció tagjai „semmilyen 
megrendelésre nem számítanak”.716  

A delegáció tagjai közé kerülő személyek névsorát Horthy hagyta jóvá, majd a 
kormányzói hozzájárulás után Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter vette kezébe az 
utazás szervezését. A delegáció részletes programját a bécsi szovjet külképviseletekkel és az 
ottani Inturiszt irodával egyeztették.717 Levéltári források híján csak a Pesti Tőzsde május 24-i 
tudósításából szerezhetünk tudomást arról, hogy a delegációt Bornemissza Félix hajózásügyi 

                                                 
710 Csató András levele Lengyel Gyulának. 1934. febr. 8. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 518. l. 11–12.  
711 Lengyel Gyula levele Csató Andrásnak. 1934. febr. 15. Uo. l. 10.  
712 Feljegyzés a Külügyminisztérium külkereskedelmi bizottságának tárgyalásáról. 1934. febr. 21. MOL, K 69, 
756. cs., 1934-I/c. dosszié, 162-164. fol.  
713 V diplomatyicseszkom mire. Pravda, 1934. ápr. 26. 4. 
714 Stern feljegyzése a Jungerthtel folytatott beszélgetéséről. 1934. ápr. 28. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. l. 
66-68.   
715 Arkagyij Rozengolc külkereskedelmi népbiztos hivatali utasítása. 1934. máj. 19. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 
518. l. 9.  
716  Stern feljegyzése a Jungerthtel folytatott beszélgetéséről. 1934. ápr. 28. AVP RF, f. 05. op. 14. p. 97. gy. 28. 
l. 66–68.  
717 Az orosz kereskedelmi delegáció tagnévsorát még e héten a kormányzó elé terjesztik jóváhagyás végett. Pesti 
Tőzsde, 1934. máj. 3. 7. 
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szakember, a Külkereskedelmi Hivatal munkatársa vezette. Rajta kívül a csoport tagjaként 
utazott ki a már említett Csató Sándor, Willerstorfer József, a Magyar Posztógyár Rt. 
vezérigazgatója, Orphanides János, a Ganz-Danubius Gép-, Vagon-, és Hajógyár Rt. 
alelnöke, Rulf Géza, a Nemzetközi Állatértékesítési Rt. vezérigazgatója, Koch Gyula, a 
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok jószágfelügyelője, Mátyás Jenő, a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. igazgatója, és Wettstein Miklós, a Fanto Egyesült Magyar Ásványolajipari Rt. 
igazgatója.718 Noha a Pesti Tőzsde május 3-i számában még arról is lehetett olvasni, hogy a 
delegáció tagja lesz Görgey István közgazdász, a NEP parlamenti képviselője, aki a 
parlamenti csatározások során a kormányoldalról gazdasági érvekkel védte a diplomáciai 
kapcsolatok felvételét, és számítanak Fenyő Miksának, a GYOSZ ügyvivő igazgatójának a 
részvételére, nem lehet tudni, hogy ők utaztak-e.719 A szovjet sajtó egyértelműen egy nyolc 
főből álló delegáció megérkezését konstatálta.720 A küldöttség tagjainak kiválogatása már 
önmagában véve jelzésértékű lehetett, hiszen olyan szakembereket és gyáriparosokat jelöltek, 
akik a hajózásügyet, a magyar kohászati ipart és gépipart, a textilipart, az olajfeldolgozó ipart, 
és a lótenyésztést képviselték.   

Ugyancsak csekély számú forrásra hagyatkozhatunk, amikor a delegáció 
szovjetunióbeli tárgyalásainak mibenlétét szeretnénk megállapítani. Az egyetlen erről tudósító 
primer forrás, Bornemissza Félix több mint ötven oldalas beszámolója, amelyet még 
feltehetőleg június végén, vagy júliusban, nem sokkal a delegáció június 17-i hazaérkezése 
után készített el a felettesei számára. Ez a dokumentum viszont nagy terjedelme ellenére is 
inkább csak kultúrtörténeti szempontból érdekes, hiszen leginkább az olvasható ki belőle, 
hogy egy korabeli magyar gazdasági szakember milyennek látta a Szovjetuniót, s a szovjet 
valóságot. A tisztviselő részletesen elemezte a Szovjetunió belpolitikai és belgazdasági 
viszonyait, és alkotmányos rendjét, ami más forrásból is megismerhető. Az üzleti 
tárgyalásokon elhangzott álláspontokat, vitás kérdéseket nem ismertette, tanulmánya végén 
röviden levonva a konzekvenciákat, egy áttekintő listát állított össze a kiviteli és behozatali 
lehetőségekről.721 A Szovjetunióban szerzett üzleti tapasztalatáról, rajta kívül Willerstorfer 
József és Wettstein János adott interjút, amelyek a Pesti Tőzsde június 14-i,722 és június 21-i 
számában jelentek meg.723  

Az üzleti tárgyalások jellegéről alkotott képünket tehát ezekből a kockákból lehet 
összerakni. Bornemissza beszámolója alapján rekonstruálható a delegáció programja. Május 
25-én érkeztek Moszkvába, a fogadásukra Ivan Lorenc külkereskedelmi népbiztos-helyettesen 
és az Inturiszt igazgatóján kívül a vasútállomáson megjelent Jungerth-Arnóthy és Cindric is. 
Május 26-án megbeszéléseket folytattak Lorenccel, és meglátogatták az Amo-Sztálin 
autógyárat. 27-én Rozengolc is fogadta őket a Külkereskedelmi Népbiztosságon. Május 29-én 
és 31-én szovjet export- és importvállalatok képviselőivel tárgyaltak, majd június 1. és 7. 
között Ukrajnába és Dél-Oroszországba utaztak, ahol megtekintették a hatalmas dnyeperi 
vízierőmű kiszolgálására épített modern szocialista nagyvárost, Dnyeprogeszt, és a Rosztov 

                                                 
718 Willerstorfer József: Oroszországból kompenzációs alapon hozhatnánk be pamutot. Az orosz utazás részletei 
– Kik utaztak ki Moszkvába? Pesti Tőzsde, 1934. május 24. 13. 
719 Az orosz kereskedelmi delegáció tagnévsorát még e héten a kormányzó elé terjesztik jóváhagyás végett. Pesti 
Tőzsde, 1934. máj. 3. 7. 
720 V Moszkvu pribila vengerszkaja torgovo-promislennaja delegacija. Ekonomicseszkaja Zsizny, 1934. máj. 26. 
4. 
721 Bornemissza Félix beszámolója. Dátum nélkül. (1934. jún. 17. után.) MOL, K 69, 756. cs., 1934-I/c. dosszié, 
51-105. fol. Bornemissza a sajtónak is nyilatkozott moszkvai útjáról. Vö. Vitéz Bornemissza Félix – 
oroszországi élményeiről. Milyen cikkek kivitelére és behozatalára számíthatunk? Hajózási egyezmény készül a 
Szovjettel. Pesti Tőzsde, 1934. aug. 23. 12.  
722 Főleg gép, bauxit, alumíniumoxid és néhány textilcikk exportjára számíthatunk Oroszországba. Pesti Tőzsde, 
1934. jún. 14. 7. 
723 Dr. Wettstein Miklós elmondja, mit látott Oroszországban. Pesti Tőzsde, 1934. jún. 21. 7.  
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melletti, az 1920-as évek elején német tőkéből létrehozott Gigant nevű mezőgazdasági 
kombinátot, valamint a harkovi traktorgyárat. Június 8-án és 9-én ismét moszkvai gazdasági 
és vállalati vezetőkkel tárgyaltak. Június 11-én és 12-én Leningrádban tárgyaltak a hajókikötő 
vezetőségével a kikötő működéséről, a hajógyár tevékenységéről, és szállítási lehetőségekről. 
A hazaindulásuk előtt, június 14-én egy búcsúlátogatást tettek a külkereskedelmi népbiztosnál 
és helyettesénél.  

Bornemissza a következőképpen összegezte kinti tapasztalatait: „[…] Az 
Oroszországgal kötendő üzletekre vonatkozólag egyelőre nehéz jóslásokba bocsátkozni, de 
tény az, hogy erre jelenleg a szükséges feltételek megvannak, mert úgy az oroszok, mint mi is 
oly export anyaggal rendelkezünk, amelyeknek szükségessége kölcsönösségen alapszik. 
Oroszország egyelőre presztízskérdésből nem igen fog nagy étvágyat mutatni, nehogy 
átlássék, hogy más országokban nem nagy hitelnek örvendenek, de kellő megszervezés és 
állandó összeköttetésen alapuló megfigyelések révén biztosan hiszem, hogy jó üzleteket 
köthetünk”. Szükségesnek tartotta, hogy a moszkvai magyar követség mellé egy olyan – 
megfogalmazása szerint – „kereskedelmi szervet” osszanak be, amely állandóan figyeli a 
szovjet piacot, a szovjet kereskedelmi hivatalokkal folytatandó tárgyalásokat vezeti, és a 
magyar kínálatról tájékoztatja a szovjet importvállalatokat. A kiviteli lehetőségek közt 
említette a különféle dízelmotorokat (jármű és hajó), vas- és fémipari termékeket 
(vaslemezek, golyóscsapágy-acél, rugóacél, építési acél), gépipari alkatrészeket (vagon- és 
mozdonytengelyek, kerekek), ipari nyersanyagot (alumíniumoxidot és bauxitot), technikai 
készülékeket, s végül mezőgazdasági termékeket (fagyasztott disznóhúst, lovakat, 
szarvasmarhát, vetőmagot). A behozatali lehetőségek közül felsorolta a vegyi árukat, kendert, 
lent, gyapotot, nyersbőröket, vasércet, nyersfát, antracitot, azbesztet, kaolint, selyem- és 
gumiipari termékeket.724    
 Willerstorfer, aki még a teljes delegáció hazautazása előtt hazaérkezett, elmondta, 
hogy véleménye szerint a magyar gépiparnak vannak nagyobb kilátásai az exportra, de 
lehetőség nyílik bauxit, alumíniumoxid és egyes textilipari késztermékek (selyemingek, 
nyomott áruk) kivitelére, bár leszögezte, hogy annyira megnövekedett a felfejlesztett szovjet 
textilipar nyersanyagfogyasztása, hogy a szovjet textilipari nyersanyagok, például a pamut 
magyarországi importja csökkenni fog.725  Wettstein János is azt hangsúlyozta, hogy a 
kereskedelmi delegáció utazásának célja tisztán informatív jellegű volt, s annak tagjai 
tájékozódni akartak az áruforgalom további kilátásairól, s egyúttal tanulmányozni kívánták a 
szovjet ipar, mezőgazdaság és kereskedelem helyzetét. Kiemelte, hogy arra is alkalmuk nyílt, 
hogy az ország fakitermeléséről képet alkothassanak, hiszen a leningrádi kikötő forgalmának 
80%-át a fa teszi ki.726  

Az csak a Külkereskedelmi Népbiztosság egyik körleveléből derül ki, hogy a magyar 
delegáció voltaképpen mely szovjet export- és importvállalatok képviselőivel tárgyalt. A 
külkereskedelmi népbiztos július 8-án arra szólította fel a magyarokkal kapcsolatba került 
vállalatok vezetőit, hogy küldjék meg számára a tárgyalási anyagot, mert azt még mindig nem 
ismeri. A körlevél fejlécén szerepelt az olajexportőr Szojuznyeftyeexport, a mezőgazdasági 
termékeket exportáló és importáló Exporthleb, a textilipari importőr Textilimport, a vas- és 
fémipari termékeket importáló Szojuzmetimport, a gépipari termékek importjával foglalkozó 
Masinoimport, a villamosipari importőr Tyehnopromimport, sőt, a Vnyestorgtransz nevű 
szállítási vállalat és a Nehézipari Népbiztosság is.727 Látható tehát, hogy a magyar delegáció 

                                                 
724 Bornemissza Félix beszámolója. Dátum nélkül. (1934. jún. 17. után) MOL, K 69, 756. cs., 1934-I/c. dosszié, 
51–105. fol. 
725 Főleg gép, bauxit, alumíniumoxid és néhány textilcikk exportjára számíthatunk Oroszországba. Pesti Tőzsde, 
1934. jún. 14. 7. 
726 Dr. Wettstein Miklós elmondja, mit látott Oroszországban. Pesti Tőzsde, 1934. jún. 21. 7.  
727 Lorenc körlevele. 1934. júl. 8. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 518. l. 8.  
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valóban széleskörűen tájékozódott, s szinte minden számba jöhető vállalatot felkeresett, a 
tárgyalásai mégis némi csalódást okozhattak Moszkvában. Borisz Rozenblum, a Külügyi 
Népbiztosság Gazdasági Osztályának vezetője később egyenesen úgy fogalmazott, hogy a 
delegáció útjának „semmilyen gyakorlati eredménye nem lett”.728 Igaz, a magyar fél többször 
hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi delegáció célja kizárólag az üzleti terep felmérése és a 
tájékozódás volt, és nem a kereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások 
megkezdése. A magyar forrásokban találkozhatunk azzal a megfogalmazással, amely 
„tanulmányútként” aposztrofálja a delegáció tevékenységét.729 A tárgyalások üzleti jellegét 
tükrözte a delegáció összetétele is, mivel a tagjainak egyik fele a különféle gazdasági 
érdekképviseleti szervezetek vezetőségében szerephez jutó, az egyes gazdasági ágazatokat 
reprezentáló vállalati vezető volt (Willerstorfer, Orphanides, Wettstein, Mátyás), a másik fele 
(Bornemissza, Csató, Rulf, Koch) közép- vagy felsőszintű állami tisztviselőkből tevődött 
össze. (Willerstorfer a Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság 
szakosztályvezetőjeként kereskedelmi főtanácsosi rangban szolgált, így egyúttal állami 
hivatalnokként is képviselte magát.)  

A moszkvai tárgyalások egyik érdekes mozzanata csak egy jóval későbbi iratból, 
Jungerth-Arnóthy 1935. december 9-i jelentéséből hámozható ki, amelyben a Rozengolccal 
folytatott beszélgetésén elhangzottakat örökítette meg. Eszerint a kereskedelmi delegáció 
ottlétekor különös hangsúlyt helyeztek a dunai szállítási útvonal regenerálásának kérdésére,730 
és a szovjet exporton belül az olajkivitel megvitatására. A szovjet külkereskedelmi népbiztos 
világossá tette a magyarok előtt, hogy az olajkivitel „nehezen fog menni”, mivel a belső 
fogyasztás is erősen emelkedett, s a Magyarországra csak akkor exportálhatnának, ha 
megnövelnék a kitermelést. Hozzáfűzte mindenesetre, hogy a kitermelés fokozását tervbe 
vették, tehát később lehet szó erről.731 Beszámolójában Bornemissza is keserűen jegyezte 
meg, hogy a szovjet olaj behozatalára „egyelőre nincs sok kilátás”.732 Ez azért lehetett 
kellemetlen tapasztalat, mert – ahogy arra már utaltunk – a magyar kőolaj-feldolgozó ipar 
képviselői már az 1920-as évektől arra törekedett, hogy valamelyest függetlenítse az ország 
túlságosan kiszolgáltatott ipari termelését a román és a lengyel (galíciai) olajbeszállítóktól, s 
biztosítsa a hazai feldolgozás folyamatosságát.  
 

XII/2. A MAGYAR EXPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSE 
 
A kereskedelmi delegáció tájékozódása során nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a diplomáciai 
kapcsolatok felvételével önmagától nem fognak megoldódni a két állam intenzív 
áruforgalmának kibontakozását lehetetlenné tevő üzletpolitikai, financiális problémák, így 
például, továbbra is függőben marad a kifizetések rendjének szabályozása. Ez különösen a 
magyar érdekeltségek számára lehetett nyugtalanító, hiszen a szovjet állami vállalatok 
továbbra is váltó ellenében szerezték be a különféle importcikkeiket. A szovjet földön 
személyesen tájékozódó Bornemissza nemcsak azt tartotta szükségesnek, hogy létrehozzanak 
egy olyan státuszt, amely a magyar kereskedelmi tevékenységet koordinálja Moszkvában, 
hanem a leendő kereskedelmi keretegyezmény megszövegezése végett még egy összeállítást 
is készített arról, hogy milyen belső rendeletek szabályozzák a Szovjetunió gazdasági 
kapcsolatait más államokkal. Fabinyi ezt az anyagot elküldte az érintett tárcák vezetőinek 
azzal a megfontolással, hogy ez lehet a kiindulási alap, amikor a tárcaközi értekezleten 

                                                 
728 Rozenblum távirata Bekzadjannak. 1934. dec. 7. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 99–100.   
729 Ld. pld. Jungerth jelentése Kányának. 1935. dec. 9. MOL, K 69, 759. cs., II/f. t., 57.279/1935. sz.   
730 Rozenblum átirata Lengyel Gyulának. 1934. máj. 26. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 98.   
731 Jungerth jelentése Kányának. 1935. dec. 9. MOL, K 69, 759. cs., II/f. t., 57.279/1935. sz.   
732 Bornemissza Félix beszámolója. Dátum nélkül. (1934. jún. 17. után) MOL, K 69, 756. cs., 1934-I/c. dosszié, 
51–105. fol. 
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megvitatják a magyar–szovjet egyezmény kérdését.733 Mint láttuk, a követek végleges 
akkreditálása, a követségek felállítása, mindkét oldalon több mint egy évet késett, s a szovjet 
kereskedelmi képviselő kinevezésére egyáltalán nem került sor, ami hátráltatta, hogy egy 
kereskedelmi keretegyezményt vagy legalább egy államközi fizetési megállapodást a 
közvetlen tárgyalások útján vitassanak meg.  

Addig is a Winchkler által megkötött megállapodásban rejlő kedvező lehetőségek 
kiaknázására, tehát a Szovjetunióba irányuló magyar export fokozására, meg kellett oldani a 
magyar export finanszírozásának kérdését. Nem találtunk arra vonatkozó adatot vagy iratot, 
hogy a Winchkler interjújában említett állami garancia kérdését valaha is megvitatták volna a 
kompetens gazdaságirányítási szervek. Nyilván más variációk kerültek előtérbe. A 
Magyarország című napilap francia sajtóinformációkra hivatkozva felröppentette, hogy a 
francia tőke hajlandó lenne kedvező kamatú leszámítolással támogatni a magyar exportot. A 
hírben olyan értesülés is szerepelt, mely szerint a szovjetek motorokra és különböző vasúti 
felszerelési tárgyakra kívánnak megrendelést tenni, s a Szovjetunióba exportált gyártmányok 
ellenértéke fejében kiállított váltókat a francia bankok 10%-os kamattal számítolnák le, sőt, a 
szovjet rendelések pénzellátásának megtárgyalására több francia pénzintézet képviselője 
Budapestre utazott.734   

A francia bankok budapesti tapogatózásairól semmilyen további adattal nem 
rendelkezünk. Úgy tűnik, hogy a kormány más vállalkozások finanszírozási ajánlatait karolta 
fel. Ezt a sajtó által is „szenzációs megoldásként” tálalt változatot Bornemissza Félix hozta 
nyilvánosságra. Eszerint a magyar–szovjet kereskedelmi forgalmat egy „előkelő” nemzetközi 
pénzcsoport, a Max Emden nevével fémjelzett Emden Bankház fogja dotálni. Az üzletember 
egy nemzetközi áruházlánc tulajdonosa volt, s ő birtokolta a budapesti Corvin Áruház Rt. 
többségi részvényét is. A finanszírozás lebonyolítására egy önálló részvénytársaságot 
alakítottak Stella Árukereskedelmi Rt. néven, amelynek alakuló közgyűlésén a magyar 
kormány képviselői is jelen voltak. Bornemissza leszögezte, hogy a kormány ezzel szabad 
kezet biztosít a magántőkének a magyar-szovjet áruforgalom anyagi támogatásában. 
Elmondta még, hogy örvendetes ténynek kell tekinteni, ha a finanszírozást egy nemzetközi 
pénzcsoport bonyolítja le, amely rendelkezik az ehhez szükséges tőkével, hiszen így a 
„magyar valutaállományt sem kell igénybe venni”.735  

Érdemes megemlíteni, hogy a Stella története régebbi előzményekre tekintett vissza. A 
cég még 1924-ben alakult meg Stella Női Fehérnemű Konfekcióüzem Rt. néven, s csak 1934. 
június 14-én vette fel a Stella Árukereskedelmi Rt. nevet. Az alapszabály meglehetősen tágan 
értelmezte a cég tevékenységi körét. Eszerint abba beletartozott mindenféle áruk 
(mezőgazdasági és ipari termékek) belföldi és külföldi értékesítése, illetve importáruk 
behozatala. A cég későbbi története alapján konstatálható, hogy működésének fő hangsúlya a 
kereskedelmi ügyletek közvetítésére, külföldi és belföldi fióktelepek, ügynökségek, 
bizományi raktárak alapítására, illetve más vállalatok, cégek vezérképviseletének elvállalására 
esett.736 A korabeli cégjegyzéknek számító gazdasági kompaszok áttanulmányozása során 
néhány meghökkentő felfedezést tettünk, s nyilvánvalóvá vált, hogy a Stellát egy, a magyar 
kormány támogatását élvező külföldi és magyar tőkésekből álló üzleti összefonódás igazgatta. 
Az 1934. évi bejegyzések szerint a fő részvényes Corvin Áruház Rt. vezetőségében Max 
Emden és a fia, Hans Erik Emden foglalt helyet.737 A cég átalakulása után a Stella 
igazgatótanácsában az Emden-fiún kívül már ott találjuk az egykori kereskedelmi delegáció 

                                                 
733 Fabinyi átirata Kányának. 1934. dec. 29. MOL, K 69, 756. cs., I/c. dosszié, 50.026/1934. sz.   
734 Franciák finanszírozzák a szovjet magyar vásárlásait. Magyarország, 1934. júl. 29. 13.  
735 Emden áruházkirály finanszírozza az orosz-magyar áruforgalmat. Pesti Tőzsde, 1934. szept. 6. 1-2.  
736 Feljegyzés a Stella Árukereskedelmi Rt.-ről. 1934. okt. 15. MOL, Z 450, 115. cs., 802. t. 
737 Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz az 1934–1935. évre. X. évf. III-IV. köt. Szerk. KALLÓS János. 
Budapest, 1934. 127.  
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két prominens tagját, Orphanides Jánost és Willerstorfer Józsefet is, illetve Neuhaus Ferencet, 
a Corvin Áruház egyik magyar részvényesét. A cég lobbizása révén a kormánypárt gazdasági 
köreiben is támogatókra talált, hiszen az igazgatótanácsnak tagja volt Hoffer László, a NEP 
parlamenti képviselője,738 aki a szovjet követség feltételezése szerint közel állt a 
kormányfőhöz.739 (Az eredetileg gépészmérnök végzettségű, 1879-ben született 
Orphanidesről érdemes megjegyezni, hogy akkoriban az egyik legbefolyásosabb 
gyáriparosnak számított, ugyanis több jelentős gazdasági súlyt képviselő gépipari vállalat 
igazgatótanácsában töltött be vezető tisztséget, így például a Ganz és a Hofherr-Schrantz 
Magyar Gépgyári Művek Rt. alelnöke volt.) 

A Stella kulcsfigurája azonban a lengyel származású, az orosz forrásokban néha 
„Szása” becenéven emlegetett Alekszandr Urievics lett, aki az 1930-as évek elejétől állt 
kapcsolatban a szovjet váltók leszámítolását egyik fő üzleti profiljaként végző Emdennel. 
Urievics, arra hivatkozva, hogy a szovjet piacon jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, és 
mind a felsőbb moszkvai, mind a bécsi szovjet kereskedelmi szervekkel összeköttetésben áll, 
a Magyarország és a Szovjetunió közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele után felajánlotta 
ügynöki szolgálatait Emdennek és rajta keresztül a Stellának a magyar cégek szovjet piaci 
pozícióinak megszerzése érdekében. 1934 őszén Moszkvába utazott, ahol felvette a 
kapcsolatot Lengyel Gyulával. Kérte a magyar származású állami gazdasági tisztviselőt, hogy 
hozza kapcsolatba az ipari exportőr Promexport, a faipari exportőr Exportlesz, és az olajipari 
exportőr Nyeftyeexport, illetőleg más állami importvállalatok képviselőivel, hogy 
tárgyalhasson velük szovjet vegyi áruk, faáruk és olajipari termékek magyarországi 
behozataláról és magyar gyártmányú dízelmotorok vásárlásáról. Aziránt is érdeklődött, hogy 
mi a Külkereskedelmi Népbiztosság álláspontja egy magyar–szovjet vegyes kereskedelmi 
társaság megalakításával kapcsolatban, amelynek magyar részről a Stella lenne a fő 
részvényese. Lengyel azonban a Külkereskedelmi Népbiztosság érdektelenségét fejezte ki egy 
ilyen vegyes társaság megalakítása iránt.740 Az 1920-as évek derekán, a Szovjetunió 
elismerése és az ennek nyomán megszülető végleges kereskedelmi egyezmények a szovjet 
állam számára okafogyottá tették ezt az együttműködési formát, hiszen ettől kezdve az 
államközi egyezmények megfelelő kereteket teremtettek a hitelezés fenntartására. A szovjet 
diplomácia már az 1924. évi berlini tárgyalásokon elutasította a magyar kormány indítványát 
a vegyes társaság megalakítására. 

A szovjet fővárosból visszatérve Urievics a budapesti szovjet követségen is megjelent, 
ahol teljesen elferdítve adta elő a szovjet gazdasági szervekkel folytatott moszkvai 
tárgyalásain elhangzottakat. Azt állította, hogy a Külkereskedelmi Népbiztosság elfogadta a 
magyarok javaslatát a Stella vegyes társasággá alakítására, amelynek magyar részről ő lesz az 
igazgatója.741 Az őt fogadó Saprov – nem alaptalanul gyanakodva – szükségesnek vélte, hogy 
ellenőrizze a lengyel ügynök által elmondottak valóságtartalmát. A Külügyi Népbiztosság 
Gazdasági osztályáról meglehetősen egyértelmű választ kapott, amelyben az állt, hogy a 
moszkvai illetékesek nem helyeselték a vegyes társaság megalakítására vonatkozó 
elképzelést, s a Stella semmilyen előjogot nem élvezhet a Szovjetunióval folytatott 
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kereskedelemben.742 A szovjetek a magyar kormány számára is világossá tették a Stellával 
kapcsolatban, hogy nem kívánják monopoljogokhoz juttatni, mivel az nem állna összhangban 
a szovjet kereskedelmi politika elveivel.743  

A szovjet fél szándékával ellentétben, a magyar érdekeltségek nem jelentéktelen része 
később mégis az egyes exportüzletek finanszírozását felvállaló Stellán keresztül próbált meg 
betörni a szovjet piacra. Így például a Hofherr-Schrantz 1935-ben az ő segítségével 
értékesítette ott a traktorjait.744 A Szovjetunióba irányuló magyar kivitel egyik meglehetősen 
érzékeny pontját jelentő lóexport is a Stella közvetítésével jött létre. A lovak értékesítésének 
ügyében – a magyar és orosz forrásokban egyaránt – többször előtérbe került Csobaji Gyula 
Békés megyei földbirtokos, több méntelep tulajdonosa. 1935. augusztus 26-án sikerült 
szerződést kötnie az Exporthleb nevű szovjet állami export-importvállalattal, 500 
tenyészcsődör eladásáról. A moszkvai magyar követség egyik jelentéséből kiderül, hogy 
Csobaji Neuhaus Ferenccel, a Stella igazgatójával együtt tárgyalt Moszkvában.745 
Természetesen a budapesti szovjet követségen is tudtak arról, hogy a Stella közreműködött az 
üzlet tető alá hozásában. Minden korábbi várakozással szemben ugyanakkor a cég és a 
földbirtokos végül nem tudtak megállapodni a finanszírozás kérdésében. A Stella ugyanis – 
Csobaji állítása szerint – elfogadhatatlan feltételeket támasztott számára, s kevesellte az általa 
ajánlott 3%-os közvetítői díjat.746  

A lovak eladása kapcsán azonban Csobajinak és rajta keresztül a Stellának más 
konfliktust is el kellett szenvednie. A nagy haszonnal kecsegtető sikeres üzlete kapcsán 
ugyanis keresztezte egy másik befolyásos magyarországi konzorcium érdekeit. Az Angol–
Magyar Bank (AMB) és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank közös érdekeltségébe tartozó 
Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt.-ről van szó, amelynek ügyvezető igazgatói székét – 
mint említettük – 1933. évi alapításától kezdve ifj. Horthy Miklós foglalta el. A cég különféle 
mezőgazdasági termékek, elsősorban élőállatok (szarvasmarha, ló) exportjával foglalkozott a 
közel-keleti és közép-keleti országokba, Egyiptomon kívül igyekezett megvetni a lábát 
Iránban is.747 Az Iránba irányuló, s szovjet területeken keresztülhaladó tranzitforgalom miatt 
elengedhetetlenné vált a cég kereskedelmi kapcsolatrendszerének továbbfejlesztése a 
Szovjetunió felé is, de a lovak exportja terén az egykori orosz területek és a közép-ázsiai 
szovjet tagállamok potenciális felvevőpiacként is számításba jöhettek.748  

A diplomáciai kapcsolatok felvétele után az AMB vezetése ismét kedvezőnek ítélte 
meg a helyzetet arra, hogy felelevenítse a vegyes társaság létrehozására irányuló 
tárgyalásokat. 1935 májusában a Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt. ifj. Horthy Miklóst 
bízta meg azzal, hogy puhatolja ki a Szovjetunióval folytatott export–import műveleteket 
koordináló Magyar Külkereskedelmi Hivatalnál, hogy milyen formában kapcsolódhatnak be 
az egyes vállalkozások a Szovjetunióval lebonyolítandó áruforgalomba, és milyen feltételei 
vannak egy szovjet–magyar vegyes kereskedelmi társaság létrehozásának.749 Az orosz 
levéltári forrásokban 1935–1936 folyamán többször is találkozunk a kisebbik Horthy-fiú 

                                                 
742 Borisz Rozenblumnak, a Külügyi Népbiztosság Gazdasági Osztálya vezetőjének távirata Saprovnak. 1935. 
febr. 7. Uo. l. 8.  
743 Mirnij feljegyzése a Bornemisszával folytatott beszélgetéséről. 1935. febr. 7. Uo. gy. 33. l. 31–32.  
744 Herczeg Ferenc, a Hofherr-Schrantz igazgató-helyettesének levele Neuhaus Ferenchez. 1935. márc. 13. MOL, 
Z 450, 115. cs., 802. t. 
745 Cindric jelentése Kányának. 1935. szept. 1. MOL, K 69, 759. cs., II/b. t., 55.382/1935. sz.  
746 Mirnij jelentése Rozenblumnak. 1935. szept. 17. után. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 51–52.  
747 Feljegyzés a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Rt. alapításáról és tevékenységi köréről. 1933. márc. 4. MOL, 
Z 96, 66. cs., 85. t., 4367/I. sz. 
748 Páthy Ernő, a Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt. igazgatójának levele Heltai Bélának, az AMB ügyvezető 
igazgatójának. 1936. szept. 16. Uo. 4367/XI. sz.  
749 A Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt. értekezletének jegyzőkönyve. 1935. máj. 16. MOL, Z 96, 66. cs., 85. 
t., 4367/VII. sz.  
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nevével és cégével. Egy szovjet követjelentésben egyenesen úgy fogalmaztak, hogy az 
ifjabbik Horthy és az AMB kizárólagos beszállítói pozíciókra kíván szert tenni a szovjet 
élőállat-piacon.750 Ennek reményében még a magyar érdekeltségek és a szovjet állami 
importvállalatok között az 1920-as évek második felében, számos esetben sikerrel közvetítő 
német üzletembernek, Max Schlesingernek is megbízást adott. Schlesinger ekkor került 
összeütközésbe Csobajival és a Stellával. A német üzletember állítólag azzal fenyegetőzött, 
hogy mesterségesen felfújja a lovak értékesítési árát a magyarországi belső piacokon, ha 
Csobaji kirekeszti az általa képviselt céget a szovjet üzletből. A magyar birtokos erre 
kijelentette, hogy nem szándékozik zsarolókkal dolgozni, és szükség esetén magánál a 
kormányzónál fog panaszt tenni.751  

A budapesti szovjet követség 1935. évi beszámolójában is egy külön bekezdést 
szenteltek az Angol–Magyar Bank és a Magyar–Egyiptomi Kereskedelmi Rt. kitartó 
erőfeszítéseinek. Ezt érdemes szó szerint idézni, mivel érzékletesen tükrözi a szovjet 
diplomácia viszonyulását a magyar-szovjet kereskedelmi társaság felállításához, és 
megtalálhatók benne az elutasítás indokai is. „Figyelembe véve, hogy a magyarországi 
körülmények között egy ilyen társaság komissziós szervezetté és közvetítővé alakulna át a 
szovjet gazdasági szervek és a magyar importőrök, exportőrök között, és figyelembe véve 
alacsony alaptőkéjét (100 ezer pengő), nem fogja tudni finanszírozni az egyes üzleteket. A 
követség megmagyarázta az érdekelt személyeknek, hogy nem célszerű egy ilyen társaságot 
létesíteni, és azt javasolta nekik, hogy konkrét ajánlataikkal forduljanak moszkvai 
exportvállalatainkhoz, vagy a bécsi kereskedelmi kirendeltségünkhöz” – szólt a 
megmásíthatatlan állásfoglalás.752  

Ugyanez a sors várt a Stella – eleve elvetélt – indítványára is, amelynek 
megvalósulása maga után vonta volna, hogy a vegyes kereskedelmi társaság égisze alatt a 
magyar–szovjet áruforgalom egy cég kezében összpontosulhasson. Nem tett jót a cég 
hírnevének, hogy egy idő után fény derült Urievics előéletére és korábbi szélhámos üzelmeire 
is. A budapesti szovjet követségen megtudták róla, hogy osztrák üzletemberek megbízásából 
korábban Bécsben tevékenykedett, de mivel „provokatívan viselkedett”, a bécsi szovjet 
kereskedelmi szervek és az Inturiszt ottani kirendeltsége megszakította vele a kapcsolatot.753 
Ráadásul a lengyel ügynök nem sokkal később a Szovjetunióba irányuló magyar export 
finanszírozásában jó üzleti lehetőséget sejtő, s ezért a Stella működtetésébe tőkét invesztáló 
Max Emdent is bajba keverte. A botrány 1935 telén pattant ki. Urievics hét darab, összesen 1 
millió francia frank értékű szovjet váltót adott el Emdennek, amelyeket a bankár továbbadott 
egy párizsi banknak. A lejáratkor a bank bemutatta őket a milánói szovjet kereskedelmi 
képviseleten, ahol megállapították, hogy a váltók hamisak. A párizsi bank és a milánói szovjet 
képviselet feljelentést tett Urievics ellen, akit letartóztattak, igaz, kihallgatása során azt 
vallotta, hogy a váltókat egy harmadik, azóta elhunyt személytől kapta. Igaz, az ügyben 
megszólaló, és annak részleteit feltáró Hans Erik Emden azt nyilatkozta, hogy a botránynak 
semmi köze Magyarországhoz.754 Ennek ellenére az ügy kipattanása jó apropóul szolgált arra, 
hogy felelevenítsék Urievics káros ténykedését a magyar gazdaságban. A magyar sajtóban 
azzal vádolták az „orosz–magyar forgalomnak rengeteget ártó” ügynököt, hogy 
magyarországi összeköttetéseit inkább arra használta fel, hogy komoly tranzakciókat hiúsítson 
meg, s némi túlzással már azt állították róla, hogy „ha az orosz–magyar forgalom nem 

                                                 
750 Mirnij jelentése Rozenblumnak. 1936. aug. 16. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. 118–119. 
751 Mirnij jelentése Rozenblumnak. 1935. szept. 17 után. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 51–52.  
752 Bekzadjan beszámolója Kresztyinszkijnek. 1936. febr. 16. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 29. l. 11–29.  
753 Saprov jelentése a Külügyi Népbiztosság 2. Nyugati osztályának és Gazdasági osztályának. 1935. febr. 7–5. 
között. Uo. l. 9.  
754 Dr. Emden által átvett hamis szovjetváltók értéke: egymillió francia frank. Pesti Tőzsde, 1935. dec. 12. 6.  
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fejlődött olyan mértékben, ahogy azt a kormányzat kívánta volna, úgy az elsősorban 
Urievicsnek köszönhető”.755 

A jogi szabályozatlanság, a bilaterális kereskedelmi keretegyezmény, vagy legalább 
egy fizetési megállapodás hiánya, és a budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség 
rendezetlen helyzete kedvezett azoknak a próbálkozásoknak és pénzügyi machinációknak, 
amelyek célja a szovjet piac burkolt monopolizálása lett volna Magyarországon. A helyi 
viszonyokat jól ismerő Mirnij is felhívta a felettesei figyelmét erre a veszélyre. Arra 
figyelmeztette a Külügyi Népbiztosság Gazdasági Osztályát, hogy mindaddig, amíg a 
Szovjetunió magyarországi beszerzéseinek és eladásainak szovjet részről nem lesz hivatalos 
koordinátora, akár egy Budapestre delegált kereskedelmi megbízott, vagy legrosszabb esetben 
a berlini vagy bécsi kereskedelmi kirendeltség révén, addig a Szovjetunióval folytatott 
kereskedelem magyar részről óhatatlanul is a mesés haszonban reménykedő közvetítő cégek 
és bankok markába fog hullani.756 
 A két állam gazdasági kapcsolatainak hivatalos alapokra fektetése tovább késett, és ez 
egyéb nem reális, sőt, egyenesen dilettáns elképzeléseket is szült. Ilyen volt például, amikor 
egyesek Rákosi kiszabadítását üzleti kompenzációkkal próbálták összekötni. Először a 
Lengyel Zoltán közvetítésével a szovjet követségre bejutó Éber Antal, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tett javaslatot arra, hogy a Szovjetunió kössön vele 
üzletet sertéshús és élő sertés importjára, amiért ő teljes társadalmi befolyását latba vetve, 
Rákosi kicserélésére szorítaná a kormányt. Felvilágosították ellenben, hogy ez két külön 
dolog, s ha valaki kereskedni akar a Szovjetunióval, azt a Rákosi-ügytől függetlenül is 
megteheti.757 Hasonló ötlettel állt elő Krausz Simon is. Mint láttuk, a jó néhány pénzintézet és 
vállalat alapításában és működtetésében résztvevő „tőzsdecápa” már 1920-as évek elején 
megpróbálkozott piaci részesedést szerezni a Szovjetunióban. Az 1920–1930-as évek 
fordulóján azonban tönkrement az üzleti spekulációban. Krausz azt állította, hogy 
Münchenben „több milliós magyarországi megrendelésről” tárgyalt Rozengolc 
külkereskedelmi népbiztossal, s kifejtette, hogy ezt a megrendelést össze kellene kötni Rákosi 
kiszabadításának kérdésével. Bekzadjan leírta, hogy számára ez a történet „hihetetlenül és 
bután” hangzott. A véleményét a következőkben sommázta: „A magam részéről óvnék attól, 
hogy komoly beszélgetésekbe bocsátkozzunk Krausz Simivel, akiről itt azt beszélik, hogy 
tönkrement a spekulációban, nagyon mélyre zuhant, s most ismét igyekszik a felszínre 
evickélni, ügyesen kihasítva egy szeletet a tortából”.758 A Rákosi első pere idején még némi 
reményekre feljogosító, „Rákosit gazdasági előnyökért” kifejezéssel jellemezhető verzió 
1935-re már minden alapot nélkülözött, hiszen ezt a két kérdéskört mind a szovjet, mind a 
magyar diplomácia szét kívánta választani.   
 

XII/3. A DUNAI SZÁLLÍTÁSI ÚTVONAL KIÉPÍTÉSÉNEK PROBLÉMÁJA 
 
A Magyarország és a Szovjetunió közötti kereskedelmi forgalom növelése nemcsak az elvi 
üzletpolitikai álláspontok közelítését, s főként a kifizetési rendszer kormányszintű 
megállapítását követelte meg, hanem szükségessé tette az áruforgalom intenzitását, a kivitel 
és behozatal teljes összköltségét nagyban befolyásoló kereskedelmi infrastruktúra kibővítését, 
a szállítás gyorsítását és olcsóbbá tételét is.  

Már röviden utaltunk rá, hogy az 1920-as években a Szovjetunió felé irányuló 
kereskedelmi forgalom két útvonalon keresztül bonyolódott. Az egyik a vámokkal terhelt 

                                                 
755 Hozzászólás az Urievics-ügyhöz. Pesti Tőzsde, 1935. dec. 19. 8.  
756 Mirnij jelentése Rozenblumnak. 1935. okt. 16. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 39. l. 54–55. 
757 Mirnij feljegyzése a Lengyel Zoltánnal folytatott beszélgetéséről. 1935. febr. 11. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 
50. gy. 33. l. 26.  
758 Bekzadjan jelentése Litvinovnak. 1935. júl. 15. előtt. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 47-49.  
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vasúti szállítási volt. Ebben az esetben a magyar exporttermékeknek csehszlovák és lengyel 
területeken kellett áthaladniuk, ráadásul a lengyel-szovjet határon, a szovjet vasutak szélesebb 
nyomtávja miatt a szállítmányokat át kellett rakodni, ami újabb kiadásokkal s időveszteséggel 
járt. A másik a talán még ennél is hosszabb és drágább, ezért ritkábban használt tengeri 
útvonal volt, Trieszten keresztül. Ebben az esetben a magyar áruk csak hosszú kerülő úton 
juthattak el a rendeltetési helyükre. Ezért, a diplomáciai kapcsolatok felvétele után a magyar 
gazdasági kormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy feléledjen az első 
világháború előtti európai gazdasági vérkeringésben fontos szerephez jutó dunai vízi szállítási 
útvonal, és a folyamot bekapcsolják a két állam közti kereskedelmi célú forgalomba. A dunai 
hajózás révén közvetlen kapcsolatot lehetett volna teremteni a nagyobb kapacitással 
rendelkező magyarországi folyami kikötők (Csepel, Mohács) és a Fekete-tenger északi és 
keleti medencéjében fekvő hatalmas szovjet kikötővárosok (Odessza, Nyikolajev, 
Novorosszijszk, Batumi) között. Ezt a koncepciót – mint ahogy erre már szintén utaltunk – 
Horthy is magáénak tekintette. 

A Duna kiváló természeti és infrastrukturális adottságokkal rendelkezett ahhoz, hogy a 
folyami szállítás kihasználtsága és részesedése növekedjen a magyar és szovjet szállítási 
forgalomban. A bővizű folyamnak egy sor hajózható mellékfolyója (Tisza, Dráva, Száva, 
Szeret) volt, ráadásul téli időszakban – az alsó szakaszán – csak rövid időre, átlagosan 
negyven napra fagyott be. A Duna mentén több jól felszerelt, raktárakkal kiegészített, 
zavartalan berakodási és kirakodási lehetőséget biztosító kikötőváros (Bécs, Pozsony, 
Budapest, Belgrád, Brăila, Galaţi) feküdt.  

Mind a szovjet, mind a magyar forrásokban találunk olyan gazdaságstatisztikai 
kimutatásokat, amelyek azt igazolták, hogy a dunai szállítási útvonal anyagilag sokkal 
takarékosabb vagy jövedelmezőbb megoldásnak bizonyulna a tengeri vagy a vasúti szállítási 
módnál. Így például szovjet számítások szerint a gabonaipari termékek egy tonnája Trieszten 
keresztül 43,42 osztrák schillingért jut el Pozsonyba, míg a Dunán keresztült ez az összeg 
24,02 schilling lenne. Hasonló a helyzet más jellemző szovjet exportcikkeknél, így például 
vasérc, dohányipari termékek, egyes faipari termékek, vagy szárított gyümölcs esetében. 
Ezekből a termékekből egy tonna Trieszten keresztül 57,05 schillingért jut el Bécsig, a Dunán 
keresztül viszont csak 24,02 schillingért.759 Ugyanígy, a Kereskedelemügyi Minisztérium 
egyik műszaki főtanácsosa egy szovjet rendelés apropóján kiszámította, hogy mennyi lenne a 
magyar államvasutak részesedése, ha nem Lengyelországon keresztül, hanem csepeli 
átrakással szállítanák az exportálandó árut. 1935 nyarán a szovjetek 30 ezer tonna vasúti 
alkatrészt rendeltek a MÁVAG diósgyőri üzemeitől. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a MÁV a 
közeli csehszlovák határra szállítsa a mintegy 3 ezer vagont kitevő árumennyiséget, ahonnan 
lengyel területen keresztül jutott volna el a Szovjetunióba. Ebben az esetben a 95 km-es 
magyarországi vasúti szakaszon 117 ezer pengő bevétel illette volna a MÁV-ot, a fennmaradó 
útszakaszon ugyanakkor a fuvardíjat a lengyel államvasutakat kasszírozhatták be. 
Amennyiben az árut Diósgyőrből Csepelre szállították volna, a 196 km-es magyarországi 
vasúti szakaszon 195 ezer pengő jutott volna a MÁV-nak, de a fuvardíjakból a csepeli kikötő, 
és a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. is részesedett volna. Mivel a Dunát nemzetközi 
folyamnak deklarálták, az exportőrök és a szállítók mentesülhettek a hatalmas összegeket 
felemésztő vámok alól is.760  

Az egyetlen problémát jelenthette, hogy a román folyami kikötőkben, Brăilán és 
Galaţi-n különféle jogcímen illetéket szedtek az átrakodásért majd az áru raktározásáért, 
amelynek díja részben a román hatóságokat, részben a Nemzetközi Duna Bizottságot illette. 
                                                 
759 J. Kumacsenko: Iszpolzovanyie dunajszkovo putyi v nasej vnyesnyej torgovlje. Vnyesnyjaja torgovlja, 1934. 
aug. 15. 12–13. 
760 Vargha Bálint műszaki főtanácsos feljegyzése a MÁVAG diósgyőri üzemeinek exportjáról a Szovjetunióba. 
1935. aug. 13. MOL, K 69, 759. cs., II/f. t., 54.933/1935. sz.   
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Ezt csak úgy lehetett kiküszöbölni, ha a rakományokat olyan hajókon szállították volna, 
amelyek a folyón képesek voltak felúszni a tengerre. Moszkvában az előzetes jelzések alapján 
tudtak arról, hogy a magyar kereskedelmi delegáció „tanulmányútjának” egyik célja éppen a 
vízi, s elsősorban a dunai szállítási lehetőségek feltérképezése lesz, s noha a szovjet 
illetékesek kételkedtek abban, hogy Magyarország rendelkezik saját folyam- és tengerjáró 
hajókkal, nem találták célszerűtlennek a Budapest és Odessza közti közvetlen vízi 
összeköttetés megteremtését.761 Nem sokkal a delegáció hazaérkezése után a Ganz 
hajógyárában elkészült az első magyar gyártmányú, ún. Apollinaire-típusú hajó, amely 
folyókon és tengereken egyaránt képes volt az áruszállításra. A Budapest névre keresztelt 
folyam- és tengerjáró hajót 1934. augusztus 14-én bocsátották vízre, s október-november 
folyamán megtette első próbaútját Óbudáról Isztambulon, Bejrúton és Haifán keresztül az 
egyiptomi Alexandriába. A sajtóban akként értékelték az eseményt, hogy ezzel a magyar 
kereskedők nagy álma valósulhatott meg, hiszen így a Dunán át, átrakás nélküli közvetlen vízi 
kapcsolat létesült Magyarország és a Közel-Kelet országai között.762    

Az első magyar folyam- és tengerjáró prototípus vízre bocsátása és első próbaútja 
kapcsán Bornemissza Félix is egy nyilatkozatot tett, és ismertette a hajózási forgalomra 
vonatkozó moszkvai megbeszéléseit. Elmondta, hogy a Szovjetunióban kedvező lehetőségek 
nyílnak a magyar vízi szállítás számára, hiszen a belföldi csatornahálózat fejlesztése révén a 
Fekete-tengerről ki lehet majd jutni a Balti és a Káspi-tengerre is. „Az oroszok ezen hajózás 
iránt igen érdeklődnek, mert eddig csak építették a csatornákat, a vízi hálózatokat anélkül, 
hogy hajókat építettek volna, vagy egyáltalában eszükbe jutott volna ilyen hajókkal 
kísérletezni. A magyar delegáció ottléte alatt nyílt ki a szemük, s tele vannak lelkesedéssel, 
mivel látják, hogy a munkájuknak effektív haszna is lehet” – fűzte hozzá. Azt állította, hogy 
moszkvai és leningrádi tárgyalásai során a szovjet illetékesek olyan ígéreteket tettek, amelyek 
beváltásával Magyarország más országokkal szemben előnyre tehetne szert a Szovjetunió 
felől jövő, és az ottani belvízi bérszállítás terén. Eszerint a magyar tengeri hajóknak 
leszállítják a kikötői illetéket 1/6-od részére, hajlandók magyar tengerjáró hajókat bérbe 
venni, és késznek mutatkoztak egy különálló hajózási egyezményt kötni. Nyilván a magyar 
közvélemény számára is szinte „fantasztikus” ígéretnek tűnt, hogy a szovjet hatóságok 
engedélyezni fogják, hogy a magyar hajók magyar lobogó alatt a szovjet belvizekbe 
„evezhessenek.” 763   

Ugyancsak szenzációként hatott egy másik információ is, mely szerint a szovjet fél a 
csepeli kikötőt egy közép-európai – mai fogalmaink szerinti – logisztikai bázisnak szeretné 
kiépíteni, ahol a szovjet export és import összefuthatna. A csepeli kikötő magyar–szovjet 
átrakodó központtá fejlesztését és alkalmassá tételét a tengeri hajók fogadására, az első 
folyam– és tengerjáró hajótípus megépítése is indokolhatta. Ez a magyar vízi bérfuvarozás 
szempontból azért lett volna hasznos, mert ezzel a Budapesthez hasonló hajótípusok Csepelről 
a Dunán és Odesszán keresztül a Dnyeperen és a Dnyeszteren is felúszhattak, s így a két 
szovjet belvízi folyó mentén fekvő ipari területekkel teremthették meg a közvetlen 
kapcsolatot. Szovjet szempontból a csepeli kikötő egyrészt elosztóhelye lehetett volna a 
szovjet ipari nyersanyag-kivitelnek a nyugati piacok felé, másrészt a dunai szovjet flottilla fő 
állomáshelye.764    

Ezeknek az elképzeléseknek a kivitelezését elvileg elősegíthette, hogy – ahogy 
többször utaltunk rá, – a magyar–szovjet közvetlen hajóforgalom és a csepeli kikötő tengeri 
átrakodó hellyé fejlesztését Horthy prioritásként kezelte, és kezdeményező lépéseket is tett 

                                                 
761 Rozenblum átirata Lengyel Gyulának. 1934. máj. 26. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 98.     
762 DR. DOMONY Móric: A dunai hajózás az 1934. évben. Pesti Tőzsde, 1934. dec. 20. 18. 
763 Vitéz Bornemissza Félix – oroszországi élményeiről. Milyen cikkek kivitelére és behozatalára számíthatunk? 
Hajózási egyezmény készül a szovjettel. Pesti Tőzsde, 1934. aug. 23. 12.  
764 Nagyszabású orosz tervek a csepeli kikötővel. Magyarország, 1934. dec. 15. 13.  
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ebben az irányban. Már Bekzadjan megbízólevelének átadásakor felvetette a gazdasági 
kapcsolatok s ezzel együtt a dunai kereskedelem fejlesztésének kérdését. A szovjet követ erre 
utalva egyenesen úgy fogalmazott, hogy a magyar kormányzó a dunai kereskedelmi flottilla 
rögeszméjének a rabja.765 A budapesti diplomáciai kar 1936. évi újévi fogadásán Horthy ismét 
sürgette ennek a kérdésnek a megvitatását, sőt, azt ajánlotta, hogy a Szovjetunió rendeljen 
Magyarországon új gyártmányú folyami hajókat. Bekzadjan megemlítette, hogy még az újévi 
fogadás előtt egy héttel vadászaton vett részt a kormányzóval és a miniszterelnökkel, amelyre 
mindössze tizenkét embert hívtak meg, a diplomácia karból csak őt és az elutazó osztrák 
követet. Külön megjegyezte, hogy a reggelinél Horthy mellé ültették, ami nem lehetett 
véletlen.766 A magyar vezetés erőteljes nyomásából az következik, hogy a dunai szállítási 
együttműködés megvalósítása, s ennek rögzítése egy kétoldalú navigációs egyezmény 
keretein belül, inkább a nagyszabású terveket dédelgető magyar gazdasági kormányzat 
érdekeinek kedvezett.  

Hamarosan gyaníthatóvá vált, hogy dacára a szovjet gazdasági vezetők előzetes 
pozitív visszajelzéseinek, a magyar kereskedelmi delegáció moszkvai tárgyalásain a szovjet 
fél nem tett olyan ígéreteket, amelyek indokolatlan előnyökhöz juttatták volna a magyar 
kereskedelmi flottillát a szovjet áruszállítás terén. Borisz Rozenblum, a Külügyi Népbiztosság 
Gazdasági Osztályának vezetője már 1934 végén megírta Bekzadjannak, hogy a feketeszén 
szállítást kivéve nem kívánják bérbe venni a magyar hajóstársaságok uszályait, s a bérszállítás 
terén is inkább a csehszlovák vállalatokat fogják preferálni.767 A szovjet vezetés részéről 
Kresztyinszkij egyenesen azt állította, hogy a Szovjetunió számára nem sürgős a kereskedelmi 
megállapodás és a navigációs konvenció megkötése.768 Emellett, Budapesten több alkalommal 
jelezték Bornemisszának, hogy a belvizeken való hajózás idegen zászló alatt elfogadhatatlan a 
szovjet fél számára.769 Annak ellenére, hogy a dunai szállítási útvonal megfelelő természeti és 
infrastrukturális feltételekkel rendelkezett, Moszkvában egyértelműen tudtul adták, hogy csak 
akkor kerülhet sor a dunai és Fekete-tengeri hajózás egyezményes szabályozására, ha a 
Szovjetuniónak ezért nem kell gazdasági áldozatokat vállalnia, és ha nem engedélyezik, hogy 
a magyar hajók beúszhassanak a belvizekre.770 Mind Kresztyinszkij, mind Rozenblum azt 
vallotta, hogy az esetlegesen megkötendő navigációs konvenciónak elsősorban politikai 
jelentősége lesz, hiszen ezzel a szovjet diplomácia majd egy gesztust tesz az erre áhítozó 
Horthynak és bizalmi körének.771 Az egyezmény szövegéről ennek ellenére a két fél hosszas 
tárgyalások után sem tudott véglegesen megállapodni 1936–1937 folyamán. A magyar–
szovjet kereskedelmi és hajózási egyezmény aláírására majd csak jóval később, 1940. 
szeptember 3-án, és egészen eltérő nemzetközi konstellációban kerül sor.772    
 

XII/4. A MAGYAR–SZOVJET ÁRUFORGALOM FŐBB ADATAI 
 
Végül a konkrét számadatok segítségével érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen hatással járt 
a diplomáciai kapcsolatok felvétele a Magyarország és a Szovjetunió közötti áruforgalomban. 
Ennek érzékeltetésére a diplomáciai kapcsolatok felvételének évét, és az azt követő négy évet 
választottuk ki. Ebben az időszakban a legjellemzőbb magyar behozatali cikk az azbeszt és a 
nyersvas, kis tételben barnakőszén importjára is sor került 1938-ban. A leggyakoribb magyar 
                                                 
765 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3–12.   
766 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1936. jan. 5. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 30. l. 1–2  
767 Rozenblum távirata Bekzadjannak. 1934. dec. 7. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 99–100.  
768 Jungerth jelentése Kányának. 1935. ápr. 22. MOL, K 69, 757. cs., I/d-2. sz. dosszié, 38. fol.   
769 Mirnij jelentése Kresztyinszkijnek. 1936. ápr. 17. AVP RF, f. 010. op. 11. p. 68. gy. 29. l. 51–56.  
770 Rozenblum átirata Kresztyinszkijnek. 1936. márc. 9. Uo. gy. 30. l. 55–58.  
771 Kresztyinszkij utasítása Mirnijnek. 1936. ápr. 7. Uo. l. 59–60.  
772 Szövegét ld. Budapesti Közlöny, 1940. szeptember 15. 4-6.; Dokumenti vnyesnyej polityiki. T. XXIII. Kny. 1. 1 
janvarja–31 oktyabrja 1940 g. Red. MAMEDOV, G. E.. Moszkva, 1995. 554–560. 
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kiviteli cikkek közé tartoznak a vas- és fémipari kész- és félkész áruk (acélcsövek, 
vashuzalok, rugók, stb.), lokomobilok, vetőmagok, takarmánynövények, illetve kis 
mennyiségben Csobaji révén lovakat is eladtak 1935-ben. Ha a magyar statisztikák alapján 
tanulmányozzuk a Magyarországra irányuló szovjet export és a Szovjetunióba irányuló 
magyar export áruösszetételét, akkor néhány megállapítást tehetünk a kivitel és behozatal 
fajlagos termékszerkezetét tekintve. Ennek arányait – az áruforgalom anyagi (pengő) értékét 
alapul véve – az áruforgalom szerény volumene mellett magunk is könnyen kiszámíthattuk. A 
szovjet kivitel termékszerkezete teljesen egyoldalú, kizárólag ipari nyersanyagokból áll. 
1934–1936 között a Szovjetunióba irányuló magyar export termékszerkezetének döntő 
hányada ipari kész- és félkész áruból tevődik össze, 1934-ben és 1936-ban alig 1–2%-a 
mezőgazdasági cikk. 1935-ben a mezőgazdasági cikkek aránya a lókivitel miatt 10%-ra ugrik. 
1937-ben Magyarország csak lucernát exportált a Szovjetunióba, és emiatt a mezőgazdasági 
cikkek részesedése kizárólagossá válik a teljes exporton belül. Érdemes megemlíteni, hogy a 
magyar, és a szovjet statisztikák egyöntetű kimutatásai szerint 1938-ban Magyarország 
semmilyen árut nem exportált a Szovjetunióba.   

 
9. sz. táblázat 

A magyar-szovjet áruforgalom alakulása 1934–1938 között773 
 
Év Magyar export a 

Szovjetunióba 
(tonna) 

Magyar export a 
Szovjetunióba 
(ezer pengő) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(tonna) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(ezer pengő) 

1934   6.941,2  1.365      179,4       96 
1935 10.856,4+71 db774 1.989 19.379,2  1.967  
1936      412,7    125  31.953,6  1.486 
1937   1.570,3  2.073   2.235,1     296  
1938 - -      355,1       71  
 

A táblázat alapján jól kivehető, hogy ebben az időszakban a két ország kereskedelmi 
forgalmának évenkénti záró egyenlege meglehetősen hullámzó jellegűvé vált. Az 1934. év 
fölényes, míg az 1935. év enyhe magyar aktívummal zárult. A két év alatti magyar előretörés 
magyarázata valószínűleg a kompenzációs rendszer mechanizmusában, a szovjetek által egyes 
üzletek esetében 1: 2 arányban lehetővé tett kompenzációban rejlik. Az áruforgalom így is 
szegényes maradt, az 1929–1933 közötti időszakhoz képest nem nőtt a sokszorosára. Ez a 
szovjet partnerek számára akár „vigasztaló” is lehetett, hiszen ezzel a magyar növekedés az ő 
szempontjukból teljesen relatívvá vált, s nem befolyásolta érdemben a szovjet 
külkereskedelem alakulását. Erre vezethető vissza az is, hogy a szovjetek a fizetési 
megállapodás szövegének tárgyalásakor, 1936–1937 folyamán nem voltak hajlandók 
                                                 
773 Saját szerkesztés a Statisztikai Közlemények sorozata alapján. MSK, 1935. 95. köt. 58-59.; MSK, 1937. 101. 
köt. 59.; MSK, 1938. 106. köt. 47.; MSK, 1939. 109. köt. 47. Az összehasonlítás kedvéért bemutatjuk a parallel 
szovjet statisztikákat is, a már hivatkozott 1960. évi összesítő alapján.  
 

Év Magyar export a 
Szovjetunióba 
(tonna) 

Magyar import a 
Szovjetunióból 
(tonna) 

1934   5.996 15.899 
1935 10.837 11.399 
1936      381 15.969 
1937   1.565      627 
1938 -      332 

 
774 A Csobaji Gyula által exportált 71 darab lóról van szó.  
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belemenni abba, hogy ezeket az arányokat egyezményes formában is rögzítsék, csak a 
paritásos alapú, 1: 1 arányú kompenzációt fogadták volna el. A fizetési megállapodás 
megkötésének azonban szovjet szemszögből ekkorra már csak azért sem lett volna túl nagy a 
jelentősége, mert az 1936 év ismét szovjet aktívummal zárult, s noha 1937-ben a magyar 
export jóval felülmúlta a szovjet importot, a két állam bilaterális kereskedelme 1938–1939-re 
teljesen elsorvadt, s csak az egyáltalán nem számottevő szovjet importra szorítkozott. 
 A magyar–szovjet kereskedelmi forgalom volumenének érzékeltetésére ismét a két 
referencia-országot, Németországot és Bulgáriát választottuk ki, a már említett okok miatt. A 
9. és 10. számú táblázat összehasonlítás alapján megállapítható, hogy az áruforgalom értékét 
tekintve a Magyarország a Szovjetunióval csaknem azonos volumenű forgalmat bonyolított 
le, mint a vele nagyjából azonos földrajzi és demográfiai paraméterekkel rendelkező 
Bulgáriával, de összességében véve még a magyar–bolgár áruforgalom is intenzívebb volt, 
mint a magyar–szovjet.  

 
10. sz. táblázat 

Magyarország külkereskedelmi forgalma Németországgal és Bulgáriával 1934–1935-ben775 
 
Ország Magyar kivitel 

1934 
(ezer pengő) 

Magyar 
behozatal 
1934 
(ezer pengő) 

Magyar kivitel 
1935 
(ezer pengő) 

Magyar 
behozatal 
1935 
(ezer pengő) 

Németország 89.866 63.025 108.098 91.295 
Bulgária      943      617     2.367   3.142 
 
 Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele nem 
okozott érezhető javulást a két állam kereskedelmi kapcsolataiban. Nem igazolódtak tehát 
azok a felfokozott várakozások, amelyek a magyar kiviteli lehetőségek látványos 
kiszélesedését, s ezzel együtt az export konjunktúra megindulását a magyar cégek szovjet 
piacon való megjelenéséhez kötötték. Persze a diplomáciai kapcsolatok felvétele elvileg 
kedvező politikai légkört teremtett a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése 
szempontjából. A magyar ipar és mezőgazdaság mégsem tudta megvetni a lábát a szovjet 
piacon, ami ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy a politikai viszony javulásából nem 
következett automatikusan a kereskedelmi kapcsolatok várva-várt kiteljesedése. Ehhez 
további lépések szükségeltettek volna, de sem egy kereskedelmi keretegyezmény, sem a 
fizetési megállapodás, sem a navigációs konvenció megkötésére nem került sor. De ugyanígy 
említhetnénk ebben a sorban, hogy még az ehhez szükséges szervezeti keretek sem épültek ki, 
hiszen nem oldódott meg a budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség létrehozásának 
kérdése, aminek következtében a magyar üzletemberek továbbra is a berlini vagy a bécsi 
szovjet képviseletekhez fordultak ajánlataikkal, csakúgy, mint a diplomáciai kapcsolatok 
felvételét megelőző időben.  

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
775 Saját szerkesztés a Magyar Statisztikai Közlemények 95. kötetének adatai alapján. 
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XIII. A POLITIKAI KAPCSOLATOK FŐBB PROBLÉMÁI  
1934–1935-BEN 

 
 

XIII/1. A SZOVJETUNIÓ ELISMERÉSÉNEK „MÁSODIK HULLÁMA” 
 
A magyar diplomáciának a Szovjetunió elismerésével sikerült megelőznie a kisantant 
tagállamait, de a későbbi fejlemények ismeretében állítható, hogy a Dísz tér ezzel semmi 
másra nem tehetett szert, mint néhány hónapos ideiglenes előnyre és beváltatlan reményekre. 
A szovjet történetírás révén meghonosodott és a későbbi orosz történetírás által is átvett és 
gyakran használt kifejezés szerint 1934 a Szovjetunió külpolitikájának történetében a 
„második elismerési hullám” éve volt.776 Ez a fogalom utalt a szovjet külpolitika történetében 
döntő fordulatnak számító 1924. évre, amikor a nyugat-európai tőkés országok közül többen, 
így Anglia, Olaszország, Franciaország és Ausztria elismerték a szovjet államot legitim 
világpolitikai tényezőként. Csak emlékeztetnénk rá, hogy ebben az évben, ennek a 
folyamatnak egyik utolsó szegmenseként a magyar diplomácia is megkísérelte rendezni a 
viszonyát Moszkvával.  

1934-ben, a kelet-európai államok sora ismételte meg a nyugati országok tíz évvel 
korábbi elhatározását. A folyamat valójában még 1933-ban kezdődött, hiszen ebben az évben, 
július 27-én Spanyolország felvette a diplomáciai viszonyt a Szovjetunióval.777 Augusztus 13-
án Moszkvának sikerült megvetnie a lábát Dél-Amerikában is, hiszen ekkor a földrészen 
elsőként, Uruguay is elismerte a Szovjetuniót.778 Ezt követte november 16-án az Amerikai 
Egyesült Államok elismerése.779 Noha a spanyol lépés és amerikai kontinens két államának 
döntése nem állt szoros összefüggésben a nem sokkal később bekövetkező kelet-európai 
eseményekkel, a magyar diplomácia felfigyelt a spanyol és az amerikai elismerésre, amelyek 
a szovjet állam nemzetközi jogi helyzetének stabilizálódását stimulálták. A kelet-európai 
„második elismerési hullámot” Magyarország indította el 1934. február 6-án. A Kreml 
szemszögéből nézve, a diplomáciai kapcsolatfelvétel Magyarországgal közvetetten előnyős 
következménnyel járt, mivel egy láncreakciószerű folyamatot indított el, megerősítette a 
csehszlovák és a román kormányt abban a szándékában, hogy rendezze a viszonyát 
Moszkvával. A csehszlovák, és főként a román elhatározás ugyanakkor a bolgár vezetést 
inspirálta arra, hogy hivatalos összeköttetésbe lépjen a szovjet kormánnyal. Prága és Bukarest 
június 9-én,780 míg Szófia július 23-án vette fel a diplomáciai viszonyt Moszkvával.781 S végül 
nem szabad említetlenül hagyni, hogy a folyamat betetőzéseként, szeptember 17-én, Albánia 
is elismerte a Szovjetuniót.782 
 Érdemes megvizsgálni, hogy ezek az országok milyen feltételekkel ismerték el a 
Szovjetuniót, milyen hasonlóságok és különbségek adódtak a február 4–6-i magyar-szovjet 
egyezményekkel összehasonlítva a diplomáciai kapcsolataik felvételét rögzítő és az ahhoz 
csatolt kiegészítő dokumentumokban? Hogyan ágyazhatók be a majdani budapesti szovjet 
külképviseletek mozgásterének csökkentésére, a személyi kompetenciák megvonására 
irányuló magyar követelések az 1933 nyarán meginduló, és 1934 kora őszén betetőződő 
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„elismerési hullám” folyamatába? Az analóg esetek elemzése alapján megítélhető, hogy a 
szovjet diplomáciát és az általa képviselt, lassacskán nagyhatalmi tényezővé emelkedő 
államot érte-e „presztízsveszteség”, és ha igen, mekkora, amikor elfogadta a február 6-i, 
korlátokat felállító jegyzőkönyv aláírását, és a külképviseletek személyi állományát limitáló 
bizalmas levélváltást.  

Már önmagában véve a spanyol eset is tanulságos, hiszen a diplomáciai kapcsolatok 
deklarálására Moszkva és Madrid között egy egyszerű táviratváltás formájában került sor, 
amelyben a felek kimondták, hogy készek azonnal követeket küldeni a másik államba.783 Sőt, 
a spanyol diplomácia nem sokkal korábban, az egyeztetések során, még abba is beleegyezett, 
hogy a kölcsönös elismerésre és a kapcsolatok felvételére feltétel nélkül kerüljön sor.784 A 
követcsere azonban egy teljes évig, egészen a következő év nyaráig elhúzódott, hiszen a 
spanyol vezetés végül mégis meggondolta magát, s ragaszkodott egy több cikkelyből álló, 
különálló megállapodás aláírásához, amelyben precízen körülhatárolták volna a követek és 
konzulok jogait és funkcióját. A megállapodásban a spanyol diplomácia rögzíteni kívánta a 
belügyekbe való be nem avatkozás elvét, sőt, ki akarta kötni, hogy a madridi szovjet 
képviseletek személyi létszáma nem haladhatja meg a legnagyobb létszámú madridi 
külképviselet személyi létszámát.785 Moszkva hajlandó volt az összes Madrid által követelt 
engedményt megtenni, azzal a feltétellel, ha az említett megszorításokat nem egy különálló 
egyezményben, hanem egy jegyzékcserében vagy levélváltásban állapítják meg, és a 
moszkvai spanyol követ megérkezésével egyidejűleg.786 Emlékeztetnénk rá, hogy a római 
tárgyalásokon a szovjet fél igyekezett egy preventív taktikával elhárítani az esetleges magyar 
követeléseket, arra hivatkozva, hogy a diplomáciai kapcsolatok egy egyszerű jegyzékcserével 
felvettnek tekintendők, és az összes praktikus kérdés megvitatását a követek cseréje utáni 
időre lehet halasztani. A spanyol eset ugyanakkor rávilágít arra, hogy ez korántsem volt 
magától értetődő. Ennek fényében akár igazoltnak is tekinthetjük, hogy a magyar diplomácia 
már jó előre szerette volna tisztázni az igényeit és még időben biztosítékokat kívánt kapni a 
propagandaveszéllyel szemben, ellenkező esetben a vitás kérdések megtárgyalása akár vég 
nélkül elhúzódhatott volna. 

Az amerikai esetben is találkozhatunk a propaganda veszéllyel szembeni 
aggodalmakkal. A diplomáciai kapcsolatok felvételére Washingtonban került sor egyszerű 
jegyzékcserével, Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök és Litvinov tárgyalásainak 
lezárásaként. A kapcsolatok de jure kezdetét jelentő jegyzékekhez azonban két dokumentumot 
is csatoltak. Az egyik egy jegyzék volt, amelyben a felek kölcsönösen kimondták, hogy 
tiszteletben tartják a másik állam szuverenitását és belső berendezkedését, illetve az 
alkalmazásukban lévő vagy joghatóságuk alá tartozó személyek, diplomaták és tisztviselők 
tartózkodni fognak mindenfajta, a másik állam ellen irányuló politikai propagandától és 
izgatástól. Figyelemreméltó, hogy a jegyzékek utolsó pontjai azt is kifejezték, hogy nem 
tűrnek meg a saját államuk területén olyan szervezetet vagy csoportot, amely a másik állam 
szuverenitását fenyegeti és veszélyezteti. Végül harmadik elemként, egy levélváltás 
formájában megállapodtak abban, hogy biztosítják a másik állam állampolgárainak szabad 
vallásgyakorlását a saját területükön.787 A kommunista propaganda elleni garanciák tehát 
ebben az esetben sem maradtak említetlenül.   
 Az uruguayi elismerés ugyancsak egy egyszerű táviratváltás formájában jött létre, a 
dél-amerikai ország kormánya kezdeményezésére, amely elsősorban kereskedelmi 
megfontolásokat tükrözött. A táviratok lakonikus szövege mindössze arról szólt, hogy a két 
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állam elhatározta a diplomáciai viszony felvételét, s ennek megfelelően a követségek 
kölcsönös felállítását és a követek cseréjét, illetve tárgyalásokat kezdenek egy kereskedelmi 
egyezmény megkötéséről.788 Az uruguayi eset magyar szempontból azért lehet 
figyelemreméltó, mert nem sokkal a kapcsolatok normalizálása után, 1935 telén, egy 
incidensnek köszönhetően, Uruguay megszakította a diplomáciai viszonyát a Szovjetunióval. 
Az uruguayi kormány éppen arra hivatkozott, hogy a Brazíliában, Argentínában és Chilében 
fel-felbukkanó szélsőbaloldali mozgalmak anyagi bázisát a montevideói szovjet követség 
teremtette meg, s az 1935 telén lejátszódó szomszédos brazíliai kommunista „zendülést” is az 
uruguayi fővárosból finanszírozták. Noha a kommunista szervezkedésre való hivatkozást a 
szovjet kormány csak ürügynek tekintette, hiszen állítása szerint korábban gondosan ügyelt 
arra, hogy az egyetlen dél-amerikai támaszának számító országgal semmi esetre se rontsa meg 
a viszonyát, s úgy vélte, hogy az ügy hátterében valójában a brazil kormány nyomása áll,789 a 
magyar diplomáciai vezetés ebből az esetből könnyen azt szűrhette le, hogy a kommunista 
agitáció reális fenyegetettséget jelent.   
 A csehszlovák és a román külügyminiszter, Eduard Beneš és Nicolae Titulescu, 
valamint a szovjet külügyi népbiztos 1934. június 9-én Genfben kicserélték a diplomáciai 
kapcsolataik felvételét rögzítő jegyzékeket. A csehszlovák és a szovjet fél egy bizalmas 
levélváltásban megállapodtak abban, hogy kölcsönösen lemondanak az egymással szembeni 
követeléseikről, tehát a cseh légió által 1918-ban Kazanyból elhurcolt orosz aranykészlet 
visszaszármaztatásáról, illetve a cseh állampolgárok Szovjet–Oroszországban államosított 
tulajdonának visszaigényléséről.790 A prágai szovjet követ kinevezése zökkenőmentes volt, 
hiszen a még 1922 nyarán felállított prágai szovjet kereskedelmi kirendeltség diplomatái 
addig is immunitást élveztek, ezért Moszkva prágai képviseletét de facto diplomáciai 
képviseletnek tekintette. Itt tehát nem történt más, mint az 1933. május 5-én a prágai 
kereskedelmi kirendeltség vezetésével megbízott, s az év nyarától egyébként is a csehszlovák 
fővárosban tartózkodó Szergej Alekszandrovszkijt követté dezignálták. A csehszlovákok 
esetében mindössze egyetlen akadállyal kellett számolni, nevezetesen a leendő moszkvai 
követükkel, Bogdan Pavluval, aki elfogadhatatlan volt Moszkva számára. A csehszlovák 
politikus, akinek személyére már jóval a diplomáciai kapcsolatok felvétele előtt, 1934 
tavaszának elején javaslatot tett Beneš, az oroszországi polgárháború idején a monarchista 
erők oldalán harcoló cseh légió végrehajtó bizottságának elnöke volt. Moszkva egy ideig 
halogatta, hogy beleegyezzen Pavlu agrémentjének megadásába, végül más, a szovjetek 
számára elfogadható jelölt híján a Politikai Iroda június 9-én jóváhagyta a befogadását.791  
 A Besszarábia státusza körüli, 1918 óta húzódó ellentétek miatt kevesebb remény 
fűződött arra, hogy a szovjet vezetés ehhez hasonló könnyű modus vivendi-t találjon 
Romániával. Noha az 1933. júliusi londoni konvenció az agresszor fogalmának 
meghatározásáról mindkét felet kielégíthette, hiszen megemlítették benne a fennálló vitás 
kérdéseket, ugyanakkor elismerték a benne résztvevő államok határainak sérthetetlenségét, a 
Politikai Iroda eleinte arra utasította Litvinovot, hogy a román külügyminiszterrel folytatandó 
tárgyalásokon próbálja meg elérni a „vitás kérdések” meglétének megemlítését a diplomáciai 
kapcsolatok felvételét kijelentő okmányokban. Titulescu ugyanakkor arra törekedett, hogy 
semlegesítse ezt, és inkább azt akarta elfogadtatni, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételét 
valamilyen módon kössék össze a Besszarábia státuszának véglegesítésével. Javasolta 
például, hogy a Szovjetunióban őrzött román királyi aranykészletről történő lemondásért 
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cserébe a szovjet diplomácia mondjon le a Besszarábia feletti igényéről, vagy a diplomáciai 
kapcsolatok felvételével egyidejűleg kössenek egy szovjet–román kölcsönös segítségnyújtási 
egyezményt. A Politikai Iroda a megállapodás küszöbén beleegyezett abba, hogy a szovjet fél 
„legvégső esetben elhallgassa” a vitás kérdéseket, s ne említse meg őket írásban a diplomáciai 
kapcsolatok felvételénél. Ez a formula nem jelentette azt, hogy a szovjet vezetés véglegesen 
lemondott volna a keleti román tartományról, csupán arra vállalt kötelezettséget, hogy a 
nemzetközi porondon nem fogja felvetni a kérdés megvitatását, tehát a kérdés eldöntését 
meghatározatlan időre elhalasztotta.792  

A diplomáciai jegyzékek cseréjével egyidejűleg Litvinov és Titulescu egy másik 
jegyzéket is váltott, amelyben kifejezték abbéli egyetértésüket, hogy „a kapcsolatok rendesen 
fejlődhetnek a még szorosabb viszony és a tényleges és tartós barátság irányába”.793 A 
kisantant 1934. június 16-24. közötti bukaresti konferenciájának idején, 20-án, egy hivatalos 
kommünikét is kiadtak, melyben Románia és Csehszlovákia örömüket fejezték ki a 
diplomáciai kapcsolatok felvétele miatt.794 A román esetből látszik, hogy a követségek 
tényleges felállításának kérdése, amely a magyar és szovjet diplomaták római tárgyalásai 
során kiélezetten jelentkezett, nem volt egyedi probléma. A román kormány ugyanígy szerette 
volna hátráltatni a szovjet követség megtelepedését Bukarestben. Az első szovjet követ Mihail 
Osztrovszkij személyében csak 1934. december 2-án érkezett meg a román fővárosba, s egy 
nappal később adhatta át megbízólevelét a román uralkodónak.795 (A román hatóságok arra 
törekedtek, hogy hátráltassák a cári Oroszország egykori bukaresti nagykövetségi épületének 
tulajdonjogi viszonyainak és egyéb vagyonjogi kérdéseknek a tisztázását, és így 
ellehetetlenítsék a szovjet követség megtelepedését. Moszkva Párizs közbenjárását kérte a 
román hatóságoknál.796) Ugyanígy Edmond Ciuntu moszkvai követ is csak december 11-én 
adta át megbízólevelét Mihail Kalinyinnak, a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága 
elnökének.797  

A bolgár–szovjet diplomáciai kapcsolatok felvétele is hosszabb előzményekre tekintett 
vissza. A bolgár diplomácia már 1933 júliusában puhatolózott az athéni szovjet követen 
keresztül a lehetséges megoldások felől. A bolgár kormány arra hivatkozva, hogy országa 
belső helyzete még nem teszi lehetővé a Szovjetunió elismerését, azt javasolja, hogy átmeneti 
jelleggel kössenek kereskedelmi egyezményt. A szovjet külügyi vezetés azonban ezt 
visszautasította.798 A két kormány meghatalmazottjai végül török közvetítéssel Isztambulban 
ültek le a tárgyalóasztalhoz, s 1934. július 23-án a diplomáciai kapcsolataikat kimondó 
táviratcserén kívül egy jegyzőkönyvet is aláírtak, melyben meghatározták a kapcsolataikat 
szabályozó alapelveket. A magyar kormányéhoz hasonló félelmek vezettek el oda, hogy a 
bolgár vezetés a diplomácia jegyzékváltás mellett ragaszkodott az említett jegyzőkönyvben 
annak írásba foglalásához, hogy mindkét fél diplomatái tartózkodni fognak a propagandától, 
az egymás belügyeibe való be nem avatkozástól vagy hasonló törekvések támogatásától. A 
jegyzőkönyv második pontja pedig a magyar egyezményhez hasonlóan azt a kötelezettséget 
rögzítette, hogy a tartózkodási ország egykori állampolgárait nem lehet alkalmazni a 
létrehozandó külképviseleteken.799  
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 A fentebbi példák alapján nyilvánvaló, hogy a magyar diplomácia ragaszkodása a 
kommunista propaganda elleni garanciákhoz, így például a külképviseletek személyi 
állományának limitálása, az egykori magyar honosságú személyek alkalmazásának tilalma és 
a belügyekbe való be nem avatkozás elvének rögzítése korántsem volt precedens nélküli. A 
bolsevik agitációtól szinte minden európai és amerikai állam tartott, s az állam belső 
rendjének szavatolása mellett több olyan állam (Spanyolország, Egyesült Államok, Bulgária) 
is kiállt, amelyek nem sokkal Budapest előtt vagy után rendezték a diplomáciai viszonyukat a 
Szovjetunióval. Persze mondhatnánk, hogy a külszolgálatot teljesítő szovjet diplomatákat 
megszorító adminisztratív intézkedések elfogadásával és betartásával egy olyan világhatalmi 
tényező esetében, mint az Egyesült Államok, nem csorbult túlságosan a Szovjetunió hatalmi 
presztízse. Annak fényében ugyanakkor, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételénél 
Magyarország mellett más kisállamok, így Spanyolország és Bulgária is igyekezett megóvni 
belső rendjét a kommunista propagandával szemben, ezek az engedmények szinte 
„szokványosnak” tűnhettek Moszkva szemében.    
 

XIII/2. A MAGYAR REVÍZIÓ KÉRDÉSE A SZOVJET KÜLPOLITIKÁBAN 
 
Noha Petrovszkij már 1934. április 9-én, Jungerth pedig április 26-án átadhatta 
megbízólevelét, a kisantant két tagállamának külügyminisztere és a szovjet külügyi népbiztos 
június 9-i genfi megállapodásig nem sok idő maradt arra, hogy a magyar külpolitika 
kihasználja a diplomáciai kapcsolatok felvételével szerzett pozícióit Moszkvában a 
revindikáció minél markánsabb szovjet támogatása érdekében. Mint említettük, Budapest 
számára a kapcsolatfelvétel mellett szóló érvek sorában kiemelt helyet foglalt el a Szovjetunió 
elutasító álláspontja a Párizs környéki békékkel szemben. Moszkva eleinte nem is oszlatta el 
határozottan a magyar politikai elit ilyen irányú illúzióit. A szovjet külügyi vezetés a 
deklarációk szintjén továbbra is fenntartotta, hogy a versailles-i rendszer labilis, és nem jelent 
megoldást a közép- és kelet-európai kis népek számára, mert egy újabb konfrontáció veszélyét 
hordozza magában. Ettől kezdve azonban mégsem helyezett akkora hangsúlyt a revízió 
kérdésére, mint az 1920-as években. A nemzetközi fórumokon is sokkal inkább azt a nézetét 
helyezte előtérbe, hogy megengedhetetlenek a határok újrarajzolására irányuló katonai 
eszközök. Végső soron azt mondhatjuk, hogy mindenek előtt a német politikai és burkoltan 
katonai fenyegetések hatására a szovjet diplomácia a békeszerződések revíziójának 
kérdésében az addigi nyílt támogatás helyett tartózkodóbb, a „békés megoldás” elvét 
hangoztató álláspontra helyezkedett. 

Petrovszkij április 6-án érkezett Budapestre a bécsi szovjet követség első titkára, 
Grigorij Sejnyin és a TASZSZ bécsi irodájának vezetője, Ilja Csernyjak társaságában. Maga is 
sejtette, hogy a magyar társadalom a legjobb esetben is szenzációként fogja értékelni 
beiktatását, de fel volt készülve a hűvös, esetleg ellenséges kirohanásoktól sem mentes 
fogadtatásra is. Ebben nem is számította el magát, s bár megfogalmazása szerint a magyar 
sajtó jó része „korrektül bánt velük”, nem kevés volt azon orgánumok száma, amelyek inkább 
a követtel és kíséretével kapcsolatos kuriózumokat emelte ki, a viselkedésükről, étrendjükről, 
öltözködésükről tudósította olvasóit, míg a keresztény nemzeti orgánumok igyekeztek 
„leleplezni” az új budapesti követ tevékenységét és kapcsolatait.800 Ezért megbízólevelének 
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Luxusautón jár, díszszobában lakik. Nemzeti Újság, 1934. ápr. 6. 3.; Petrovszkij Adolf szovjetkövet 
Magyarországra érkezett és 8–10 napot tölt Budapesten. Új Nemzedék, 1934. ápr. 6. 8.; BORBÉLY Zoltán: A 
sötétben bujkáló ellenforradalmár módjára percről-percre követtük Budapesten Petrovszki Adolfot, aki kilenc 
napot töltött itt, de nem maradt semmi gazdasági eredmény a szovjet követ nyomában. Nemzeti Újság, 1934. ápr. 
15. 3–4.  
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átadása után, április 11-én, sajtófogadást rendezett az általa mérsékeltnek vélt orgánumok, az 
MTI és a Külügyminisztérium Sajtóosztályának képviselői számára, amelyen Csernyjak egy 
előadást tartott a Szovjetunió gazdasági fejlődéséről és kulturális életéről, majd a megjelent 
lapszerkesztők kérdéseket tehettek fel a követnek. A kérdések döntően a magyar határrevíziót 
és az erre vonatkozó szovjet álláspontot, illetve a magyar-szovjet kereskedelem perspektíváit 
érintették. Petrovszkij megjegyezte a jelentésében, hogy számított a revíziót firtató 
kérdésekre, ezért erre előre felkészült, s szó szerint idézte és – saját kifejezésével élve, – 
„elmagyarázta” az újságíróknak Litvinovnak a Szovjetunió Központi Végrehajtó 
Bizottságának 1933. december 29-i ülésén elmondott beszédét.801 A magyar újságírók nagy 
megelégedéssel vették tudomásul ezt a fejtegetést. Jellemző, hogy a budapesti csehszlovák 
követ is köszönetét fejezte ki Petrovszkijnak ezért a válaszért, amely szó szerinti idézete volt a 
külügyi népbiztos által korábban elmondottaknak. A szovjet követ emiatt külön kiemelte 
jelentése végén, hogy ez az álláspont a „revizionistákat” és az „antirevizionistákat” egyaránt 
megnyugtatta.802  

A szovjet külügyi népbiztos 1933. december 29-i beszéde valóban eltérő 
értelmezésekre adott okot. Litvinov annak idején nem fogalmazott meg konkrétumokat, 
mindössze arra utalt, hogy Moszkva sosem titkolta a rokonszenvét azon népek iránt, 
amelyekkel szemben a békék nevében igazságtalanságokat követtek el, ezért nem ellenzi a 
revíziót akkor, ha békés úton következik be, de ellenzi azt, hogy a revízió nevében a „világot 
újabb háború örvényébe döntsék”. A magyar politikai elit és a magyar közvélemény ebből azt 
szűrte le, hogy a Szovjetunió nem revízióellenes, míg a kisantant államok vezetése azt vélte 
kiolvasni belőle, hogy beállítottsága közvetve a revízióellenes politikának kedvez, hiszen nem 
sok esély mutatkozott a Duna-medence államainak viszonyrendszerét determináló revízió 
rendezésére békés úton. Miután 1934. július 18-án Szergej Alekszandrovszkij, prágai szovjet 
követ átnyújtotta követi megbízólevelét, a Lidové Noviny című cseh lap egy interjút készített 
vele. A követ a revízió kérdésére adott válaszában, – akárcsak Petrovszkij Budapesten, – 
idézte Litvinov 1933. december 29-i beszédét, ami Ghyczy Jenő prágai magyar követségi 
tanácsos, ideiglenes ügyvivő szerint nem lehetett a csehek ínyére, hiszen az „nem 
revízióellenes”. A magyar diplomata ugyanakkor kénytelen volt elismerni, hogy a szovjet 
követ azokat is a háborús veszély előidézőinek tartotta, akik Európa térképét meg akarják 
változtatni.803 A román közvélemény is nagy román sikerként és Titulescu diadalaként élte 
meg a diplomáciai kapcsolatok felvételét országa és a Szovjetunió között. A június 9-i 
ünnepélyes aktus után a román külügyminiszter a sajtónak adott nyilatkozatában utalt 
Litvinov szavaira, „mely szerint Oroszország végleg szakított a katonai hódítások és annexiók 
politikájával és abszolúte békeszerető”.804  

A moszkvai magyar követ 1934. áprilisi–májusi tapogatózó tárgyalásai a szovjet 
fővárosban is jószerével csak az információgyűjtésre, a tájékozódásra voltak elegendőek, s 
esetleg arra, hogy kitisztuljon a kép a szovjet külpolitikának a revízióra vonatkozó álláspontját 
illetően. A szovjet politikusok konkrét ígérteket nem tettek, a véleményük lényege abban állt, 
hogy igazságtalannak tartják a Párizs környéki békéket, s elvileg nem zárják ki a határok 
felülvizsgálatának lehetőségét, ha ez békés úton történik, de határozottan ellenzik az fennálló 
                                                 
801 Erre ld. Presseempfang beim Sowjetgesandten Petrowskij. Russland und die Revision. Pester Lloyd, 1934. 
ápr. 12. 6.; Sajtófogadáson Petrovszkij szovjet követnél. Pesti Napló, 1934. ápr. 12. 9.; A magyar–orosz 
érdekkapcsolatok. Petrovszky Adolf bemutatkozott a magyar sajtó képviselői előtt. Friss Újság, 1934. ápr. 12. 
9.; Sajtófogadás az orosz szovjet követnél. Népszava, 1934. ápr. 12. 2. Vö. PÉTER János: Az első szovjet 
követségi sajtókonferencia Magyarországon. História, I. évf. (1979). 3. sz. 7–8. 
802 Petrovszkij 1934. április 18-i jelentését budapesti tartózkodásáról ld. DVP SZSZSZR, 1971. 266–270. 
803 Ghyczy jelentése Kányának. 1934. júl. 26. MOL, K 63, 52. cs., 1934-7/28. t., 1980/1934. al. sz., 2530/1934. 
pol. sz.  
804 Magyary jelentése Kányának. 1934. jún. 16. MOL, K 63, 447. cs., 1934/39. t., 1926/1934. al. sz., 2049/1934. 
pol. sz.  
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status quo megváltoztatását katonai eszközökkel.805 Jungerth maga is úgy vélte, hogy ez nem 
mond ellent a magyar érdekeknek, hiszen felfogása szerint Budapest is „határozottan 
elutasítja a revízió fegyveres útját”, ha másért nem, hát azért, mert a trianoni béke értelmében 
le kellett szerelni a magyar hadsereget, és a katonailag gyenge Magyarország nem lenne képes 
végrehajtani a határrevíziót egy önálló akció keretén belül.806 A Jungerth összefoglaló 
jelentésében említett vezető szovjet diplomaták (Litvinov, Stern, Sztomonjakov, 
Kresztyinszkij) közül egyébként – a magyar követ tanúsága szerint – Kresztyinszkij ment a 
legmesszebbre a lehetséges politikai kooperáció tekintetében, azzal, hogy utalt az 1922. évi 
titkos berlini megbeszélésekre, amelyeken még a Romániával szembeni katonai lépések 
összehangolása is szóba került. Igaz, ilyen demonstratív – de kevéssé reális – „kollaborációra” 
sem abban a konstellációban, sem a későbbiek során nem került sor. A külügyi népbiztos 
ezzel kapcsolatos tartózkodó magatartása ezzel szemben egyértelműen jelezte egy ilyenfajta 
együttműködés tényleges esélyeit.807  

A megbeszélések során egy dolog ugyanakkor teljesen világossá vált a magyar 
diplomata számára, nevezetesen az, hogy a szovjet külpolitika fordulatának hátterében a 
Hitleri Németország politikai és burkolt katonai fenyegetése, keleti expanzív retorikája állnak. 
Ahhoz képest, hogy az 1920-as években a bolsevik rezsim még a versailles-i rendszer nyílt 
destabilizálására törekedett, 1933–1934-től a katonai módszerek nemzetközi fórumokon is 
állandóan hangoztatott elvetése fordulatnak számított, hiszen nyilvánvaló volt, hogy az első 
világháború győztes kisállamai a Duna-medencében még az esetlegesen békés úton 
megvalósuló határrendezésről sem akarnak hallani, sőt, inkább a fennálló status quo további 
bebetonozásán fáradoznak. Ezért Jungerth meglehetősen kifinomult diplomáciai érzékkel 
mindig arra törekedett a beszélgetései során, hogy leválassza a magyar revíziós külpolitikát a 
Szovjetunió elleni háborúval is összemosódó német revíziós külpolitikáról. Igyekezett 
világossá tenni szovjet partnerei előtt, hogy noha a német és a magyar revízió gyökerei 
azonosak, a módszereik és funkciójuk különbözik egymástól. A magyar diplomata 
nagyszabású koncepciója abban állt, hogy a Magyarországot körülvevő kisantant-gyűrű 
minden egyes államát egy-egy nagyhatalom semlegesítheti Magyarországgal szemben a 
köztük lévő területi és ennek folyományaként politikai antagonizmus miatt. Csehszlovákiával 
szemben Németországot, Jugoszláviával szemben Olaszországot, Romániával szemben pedig 
éppen a Szovjetuniót vélte kézenfekvőnek ennek a feladatnak végrehajtására. Azt vallotta, 
hogy a Románia elleni sikerek eléréséhez távlatilag meg kell nyerni a Bukaresttel szintén 
területi vitában álló Moszkva hathatós támogatását, ami a Magyarország és a Szovjetunió 
közti viszony bizalmasabbá tételét feltételezte.        
 A revízió problémája nemcsak Budapesten és Moszkvában volt a központi témája a 
magyar és a szovjet diplomaták közti beszélgetéseknek, hanem más állomáshelyeken is. Az 
erről folytatott eszmecserének különleges jelentősége lehetett a Moszkvához való közeledést 
1934 nyara óta egyre látványosabban manifesztáló, ugyanakkor a magyar határkorrekcióval 
szembeni ellenszenvét nem titkoló Csehszlovákia fővárosában. A prágai magyar követ, 
Wettstein János beszámolt arról, hogy szovjet kollégája egy négyszemközti beszélgetés során 
a Lidové Noviny-ben elhangzott kijelentéseihez képest sokkal élesebben fogalmazott, mivel 
leszögezte, hogy a francia–szovjet együttműködés nem változtat Moszkva revízióval 
kapcsolatos álláspontján. A szovjet diplomata ezt követően tett kijelentéseit érdemes szó 
szerint idézni, mert jól érzékelteti, hogy a szovjet diplomácia ekkor még mindig „lebegtette” a 
revízió támogatásának lehetőségét. „A versailles-i és az ezzel kapcsolatos többi szerződéseket 
kormánya nem írta alá, és azt jelenleg sem tenné, mert ezeket a szerződéseket 
                                                 
805 Jungerth jelentése Kányának. 1934. júl. 25. MOL, K 63, 210. cs., 1934-23/28. t., 2373/1934. pol. sz.   
806 Stern feljegyzése a Jungerthtel folytatott beszélgetéséről. 1934. jún. 2. AVP RF, f. 010. op. 13. p. 81. gy. 1. l. 
1-3.  
807 Jungerth jelentése Kányának. 1934. júl. 25. MOL, K 63, 210. cs., 1934-23/28. t., 2373/1934. pol. sz.  
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igazságtalanoknak tartja, és ennél fogva alkalmatlanoknak arra, hogy Európa békéjét 
állandóan biztosítsák, ami pedig a Szovjetuniónak eminens érdeke volna. Kormánya minden 
fenntartás nélkül a népek önrendelkezési jogának álláspontján áll, amit a legmesszebbmenően 
respektál is. Ennek legeklatánsabb bizonyítéka, hogy a Szovjetunió tagállamainak 
szabadságában áll még az is, hogy az uniótól bármikor elszakadhassanak. […] Tekintettel 
arra, hogy a revízió kérdése a Szovjetuniót csak közvetve érdekli, kezdeményező lépést ennek 
megvalósítása céljából nem fog tenni, de ha ez a kérdés más oldalról felvetődnék, teljes 
határozottsággal fog a revízió mellett állást foglalni. Hozzáfűzte még ehhez, hogy 
Csehszlovákiának és politikai barátainak ezzel ellenkező reménye tehát teljesen alaptalan” – 
állította Alekszandrovszkij.808 
 Nem sokkal később, 1935. január 3-án, a külpolitika alakításáért legfőbb felelősséget 
vállaló külügyi népbiztos egy ennek teljesen ellentmondó álláspontot fogalmazott meg, 
amikor arra utasította a román királyhoz kihallgatásra készülő Mihail Osztrovszkij bukaresti 
követet, hogy említse meg: Moszkva „ellenzi a béke megőrzésével összeegyeztethetetlen 
revizionizmus minden válfaját”.809 Az 1934–1935 folyamán az európai politika színpadán 
bekövetkező elmozdulások, amelyek két legjellemzőbb mozzanata a Szovjetunió és 
Németország közötti viszony teljes elhidegülése, illetve a Szovjetunió és a revízióellenes erők 
táborát vezető Franciaország együttműködésének szorosabbá tétele lett, inkább a külügyi 
népbiztos szavait igazolták.  
 

XIII/3. A „KELETI PAKTUM” ÉS AZ 1935. MÁJUS 16-I CSEHSZLOVÁK–
SZOVJET KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI EGYEZMÉNY 

 
A Hitler hatalomra kerülése utáni időszakban, a német expanzív politika felerősödésével 
Franciaország befolyása is hanyatlani kezdett Közép-Kelet-Európában. Ezek voltak azok a 
tényezők, amelyek lehetővé tették a szovjet jelenlét és befolyás kiszélesítését a régióban, amit 
a Szovjetunió egyre javuló belső paraméterei, egyre növekvő gazdasági és katonai ereje is 
lassacskán érlelt. A hatalmi pozícióinak sorvadását konstatáló Párizs a Duna-medencei német 
hegemónia ellenszerét a Rómával és Moszkvával való viszony újjáépítésében látta. Ehhez 
kedvezett, hogy 1934 elején az új francia kormányban a külügyi tárcát a németellenes politika 
hívének számító Louis Barthou kapta meg. Mivel a Szovjetuniónak és Németországnak nem 
volt közös határa, a Berlin megfékezésére irányuló együttműködéshez meg kellett nyerni 
Lengyelországot és Csehszlovákiát, az ő részvételük volt a záloga a francia–szovjet 
együttműködésnek. A „keleti paktum” vagy „keleti Locarno” néven elhíresült regionális 
kölcsönös segítségnyújtási egyezménynek Barthou lett az „ötletgazdája”. Ehhez a 
multilaterális egyezmény-rendszerhez a francia külügyminiszter eredeti elgondolása szerint 
Franciaországon és a Szovjetunión kívül Németország, Lengyelország, Csehszlovákia és a 
balti államok csatlakoztak volna. A paktum tervezetét Barthou május 13-án vázolta Litvinov 
előtt Genfben, a Népszövetség Tanácsának ülésszakán, amire az OK(b)P Politikai Irodája 
május 25-én áldását adta.810 Ez nagy horderejű változást eredményezett a szovjet külpolitika 
addigi kiútkeresésében, hiszen ezzel a Kreml külpolitikai irányvonala a Németországot féken 
tartó kollektív biztonság rendszerében, s ezzel együtt a Franciaországgal való együttműködés 
keretei között stabilizálódott.811  

                                                 
808 Wettstein János prágai követ jelentése Kányának. 1934. nov. 8. MOL, K 63, 381. cs., 1934/39. t., 9/1933. al. 
sz., 3899/1933. pol. sz.  
809 SZRO, 2000. T. II. 7.  
810 Politbjuro, 2001. 311–312.  
811 Erre ld. KEN, Oleg Nyikolajevics: Csehoszlovakija v polityike Moszkvi (1932-1936 gg.) K novoj posztanovke 
problemi. Rosszija XXI, III. évf. (1996). 7–8. sz. (KEN, 1996/a.) 69–70.  
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A „keleti paktum” ötlete ugyanakkor a német kormány részéről heves tiltakozásokat 
váltott ki, míg a lengyel kormány részéről meglehetősen hűvös fogadtatásra talált. Már 
korábban várható volt, hogy német részről semmilyen új biztonsági rendszerben nem 
hajlandók részt venni a fegyverkezési egyenjogúság biztosítása nélkül, s az is kiderült, hogy a 
Berlin felé orientálódó Varsó sem kíván majd egy olyan biztonsági rendszerhez tartozni, 
amelynek Németország nem tagja. A „keleti paktum” további sorsa közismert: a német 
kormány szeptember 5-én, a lengyel 27-én adta át francia külügyminisztériumnak azt a 
jegyzéket, amelyben elutasították a paktumban való részvételüket. Ezzel Barthou nagyszabású 
koncepciója bukásra lett ítélve.812  
 Nem hagyható figyelmen kívül, hogy mindeközben a „keleti paktumot” feltétel nélkül 
támogató csehszlovák vezetés a diplomáciai kapcsolatok felvétele után egyre nyíltabban a 
Szovjetunió felé kezdett orientálódni. Prágában úgy vélték, hogy Berlin politikai izolációja 
Csehszlovákia és Franciaország mellett a Hitleri Németország által szintén fenyegetett 
Szovjetuniónak áll a leginkább érdekében. A „keleti paktummal” szembeni német és lengyel 
ellenállás miatt a csehszlovák vezetés már 1934 júliusában jelezte, hogy kész Moszkvával 
akár külön is megállapodásra lépni, ha Németország vagy Lengyelország nem kívánnak részt 
venni a regionális védelmi paktumban. Emellett Beneš, aki a Népszövetség Tanácsának 
szeptemberi ülésszakán az elnöki tisztet látta el, ebben a minőségében – a hathatós francia 
támogatással együtt – aktívan közreműködött abban, hogy szeptember 14-én felvették a 
Szovjetuniót a Népszövetség tagjai közé.813 A szovjet külügyi irányítás azonban nem siette el, 
hogy teljesen elkötelezze magát a kisantant éllovasaként számon tartott Prága mellett, és 
eleinte tartózkodóan viszonyult a csehszlovák javaslathoz, hiszen ennek automatikusan 
revízióellenes, következésképpen németellenes éle lett volna, ráadásul magát a kisantant 
ellenlábasaként definiáló Rómával is megrontotta volna a viszonyát. Másrészt 1934 nyarának 
végéig még halvány remény mutatkozott arra, hogy Lengyelországot be lehet kapcsolni a 
kollektív biztonsági rendszerbe, s ezzel kapcsolatban, Moszkvában nem hagyhatták figyelmen 
kívül a csehszlovák–lengyel ellentéteket.814  

A német és a lengyel elutasító jegyzékek azonban alapvetően megváltoztatták a 
helyzetet, s a francia külpolitika is válaszút elé érkezett: vagy folytatja a közeledést a 
Szovjetunió felé, vagy ismét megpróbálkozik azzal, hogy meggyőzze a németeket a 
felgyülemlett problémák békés rendezésének szükségességéről. Csak tovább bonyolította a 
helyzetet, hogy október 9-én az I. Sándor jugoszláv király ellen Marseille-ben elkövetett 
merénylet áldozatául esett a francia külügyminiszter is, s az utódja, Pierre Laval, kevésbé volt 
lelkes híve az egyoldalú szovjet orientációnak. Noha az új külügyminiszter a nyilatkozataiban 
bizonyságot tett elődje politikájának folytatásáról, nem titkolta, hogy törekedni fog a 
Németországgal történő megegyezésre is, „mivel a béke nem valósítható meg Európában a 
francia–német megállapodás nélkül”. A Politikai Iroda ezen utóbbi lehetőség megelőzése 
érdekében november 2-án állást foglalt a paktum megkötése mellett Németország és 
Lengyelország részvétele nélkül.815 A szovjet kezdeményezés nyomán december 5-én Laval 
és Litvinov aláírták az ún. „genfi jegyzőkönyvet”, amelyben a francia és a szovjet kormány 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem fognak tárgyalásokat folytatni olyan megállapodások 
megkötésére, amelyek hátráltathatják a keleti regionális paktum előkészítését, illetve 
informálni fogják egymást az ilyen jellegű javaslatokról. Két nappal később pedig Beneš és 
Litvinov egy levélváltás formájában erősítették még abbéli szándékukat, hogy készek részt 
venni egy kölcsönös segítségnyújtási egyezményben. A Szovjetunió és Franciaország mellett 
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813 Erre ld. KEN, Oleg Nyikolajevics: Csehoszlovakija v polityike Moszkvi (1932-1936 gg.). Rosszija XXI, III. 
évf. (1996). 11-12. sz. (KEN, 1996/b.) 87–88.  
814 KEN, 1996/a. 69–70. 
815 Politbjuro, 2001. 318–319.  
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Csehszlovákia is kötelezettséget vállalt magára nézve, hogy nem fog olyan államokkal 
különálló szerződést kötni, amelyek akadályozzák a multilaterális egyezmény-rendszer 
megvalósulását.816            
 A Moszkvából Ankarába utazó Jungerth a török külügyminiszter feltételezéseire 
hivatkozva már egy 1934. augusztus 4-én kelt jelentésében figyelmeztette Dísz téri feletteseit, 
hogy ha Berlin és Varsó meghiúsítja a „keleti Locarno” létrejöttét, „akkor Litvinov hat 
hónapon belül szövetséget köt Csehszlovákiával”. Noha a magyar követ első hallásra 
igyekezett ezt kétségbe vonni, a török külügyér olyan benyomást tett, mintha ez már egy 
előkészített ügy lenne, ezért Jungerth a végén maga is hajlott arra, hogy amennyiben 
Németország visszautasítja a paktumot, s nem változtat szovjetellenes politikáján, reális lehet 
ennek a megvalósulása. „Egy ilyen arrangement-nak az oroszok csak németellenes jelelget 
fognak adni akarni, hogy azonban a csehek őket más irányba is engegalni fogják próbálni, az 
kétségtelen. Ily körülmények között Oroszország jelen politikája Közép-Európával és 
Magyarországgal szemben ebben az esetben erős megpróbáltatásnak lesz kitéve” – állt a 
magyar követ vészjósló értékelésében.817  

A „genfi jegyzőkönyv” és a december 7-i szovjet–csehszlovák levélváltás után 
Jungerth emlékeztette is Kányát erre a jelentésére s a benne foglalt eshetőségre. Jelzésértékű 
volt ugyanakkor, hogy az ankarai szovjet követ, Lev Karahan, még a nyilvánosságra 
hozataluk előtt, átadta neki a „genfi jegyzőkönyv” és a csehszlovák–szovjet levélváltás 
szövegét. Karahan megnyugtatásul elmondta, hogy a román külügyminiszter erre irányuló 
próbálkozásai dacára a Szovjetunió ne hajlandó bevonni Romániát egy határokat biztosító 
szerződés-rendszerbe. A szovjet követ ugyanakkor nem tartotta kizártnak, hogy ha Berlin és 
Varsó véglegesen elutasítja a részvételét, akkor a franciák olyan kombinációt fognak ajánlani, 
amelyben a kisantant is részt venne.  „Ebben az esetben azonban azt hiszi, Magyarország is 
belekapcsolódhatnék. Midőn felhívtam figyelmét arra, hogy mi olyan paktot nem írhatunk alá, 
mely a Duna-völgyében a status quo-t akarja megrögzíteni, vagy a békés revíziót lehetetlenné 
tenné, kijelentette, hogy ilyen szerződésről nem is lesz szó, mert ők maguk sem fognak 
Romániával szemben a jelen határok biztosítására kötelezettséget vállalni. Egy Közép-
Európára kiterjedő szerződés szerint, csak a béke biztosítását fogja célozhatni, és az a mi 
politikai törekvéseinkkel, amennyiben békés úton akarjuk elérni, ellentétben nem lesz. Egy 
ilyen Közép-Európát, vagy a kisantantot magába foglaló szerződés azonban még nem jött 
szóba, és nem is lehet tudni, hogy ilyen fejlődési irányt fog-e venni az ügy” – állt Jungerth 
jelentésében.818 
 A szovjet diplomácia nagyfokú előzékenységről tett tanúbizonyságot, amikor még a 
december 5-i francia–szovjet és a december 7-i szovjet-csehszlovák megállapodások 
szövegének nyilvánosságra hozatala előtt tájékoztatta Magyarország Moszkvába is 
hivatalosan akkreditált követét. A szovjet kormány valószínűleg ezzel és a Romániával 
szembeni távolságtartás fenntartásával is jelezni kívánta, hogy a külpolitikájában beálló 
újszerű és radikális fejleményeknek nincsen magyarellenes irányultsága. Ez már a marseille-i 
ügy népszövetségi tárgyalása során is megmutatkozott. A Magyarország egyedüli bűnbakként 
történő megbélyegzését előrevetítő jugoszláv beadvány tárgyalásakor, Litvinov a nemzetközi 
szervezet december 8-i ülésén elmondott beszédében meglehetősen visszafogottan 
fogalmazott, hiszen csak általánosságban foglalkozott a terrorizmussal, mint a nemzetközi 
kapcsolatokat zavaró jelenséggel, s óvott attól, hogy kisállamokat a vádlottak padjára 
helyezzenek.819 A Népszövetségi határozat végül nem is ítélte el Magyarországot, csak 

                                                 
816 KEN, 1996/b. 96–97. 
817 Jungerth jelentése Kányának. 1934. aug. 4. MOL, K 63, 52. cs., 1934-7/28. t., 1980/1934. al. sz., 2661/1934. 
pol. sz.  
818 Jungerth jelentése Kányának. 1934. dec. 17. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 91/1935. pol. sz.  
819 ORMOS Mária: Merénylet Marseille-ben. Budapest, 1984. 189. 
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alacsonyabb szintű közigazgatási szerveinek elmarasztalására kötelezte. Kánya ezek után 
szintén tett egy gesztust, s a Pesti Naplónak adott interjújában kiemelte Litvinov szerepét, 
azzal, hogy beszédével hozzájárult a Magyarország számára megkönnyebbülést jelentő 
Népszövetségi határozat megszületéséhez és a magyar–jugoszláv konfliktus mérsékléséhez.820 
Később Jungerth személyesen is tolmácsolta Kánya köszönetét a külügyi népbiztosnak.821 
Bekzadjan első összefoglaló jelentésében szintén aláhúzta, hogy a Népszövetségi tárgyaláson 
tanúsított szovjet magatartás hozzájárult a magyar sajtó szovjetellenes árnyalatú, 
hisztériakeltő hangvételének enyhüléséhez.822 Jungerth, aki a szovjet sajtó tudósításait a török 
fővárosból is gondosan figyelemmel követte, már korábban beszámolt arról, hogy a szovjet 
sajtó objektíven tudósítja olvasóit Magyarország szerepével kapcsolatban a Marseille-i 
ügyben. Idézte a hivatalos orgánumnak számító Izvesztyija október 26-i számát, amely azzal 
vádolta Németországot, hogy el akarja terelni a gyanút magáról, és Budapestet kívánja 
bűnbakul állítani.823  
 A szovjet–csehszlovák levélváltással kiegészített „genfi jegyzőkönyv” aláírásával 
fordulóponthoz érkezett a szovjet külpolitika. Ettől kezdve Moszkva joggal számíthatott arra, 
hogy Franciaország és Csehszlovákia nem fognak nagyobb szabású tárgyalásokba 
bocsátkozni Németországgal, és nem térhetnek ki a Szovjetunióval szemben vállalt 
kötelezettségeik elől. December végén, feltehetőleg 25–26-án a Genfben elért eredmények 
hatására, a szovjet politikai vezetés úgy döntött, hogy áttér a Csehszlovákiához történő 
közeledés útjára.824 Annak ellenére, hogy Laval ígéretéhez híven nem szakította meg elődje 
által elindított közeledési folyamatot a Szovjetunióhoz, 1934–1935 fordulóján még úgy tűnt, 
hogy nagyobb súlyt kíván fektetni a Rómával történő együttműködésre. Ismeretes, hogy az 
1935. január 4–5-én az olasz fővárosban megkötött szerződésekben némi engedményt tett 
Mussolini javára az afrikai kontinensen, annak érdekében, hogy egy Olaszország által is 
jóváhagyott regionális „dunai paktum” révén kovácsolja egybe a közép-európai államokat, s 
ekként szavatolja a területi integritásukat. A „dunai paktum” ötlete aggodalmakat váltott ki 
Moszkvában, mivel a szovjet vezetők attól tartottak, hogy ezt a közép-európai regionális be 
nem avatkozási egyezményt Németország majd ürügyül használhatja fel az anschlussra, s 
ezért nyomást gyakoroltak Benešre, hogy utasítsa vissza a közös francia–olasz 
kezdeményezés támogatását.825 
 Meg kell említeni, hogy 1935 márciusában–áprilisában a prágai magyar követ 
jelentései is arról szóltak, hogy nemcsak a csehszlovák politikai vezetés, de a politikai 
közvélemény is Csehszlovákia biztonsága szempontjából „égetően fontosnak” tartotta a 
francia–szovjet kétoldalú kölcsönös segítségnyújtási egyezményt, mert ezen keresztül vezetett 
az út a csehszlovák–szovjet megnemtámadási egyezmény megkötéséhez. Maga a csehszlovák 
külügyminiszter azzal indokolta a már 1934 nyara óta permanens és igencsak látványos 
szovjet orientációt, hogy noha Berlin változtatott a Moszkvával szembeni politikáján, nem 
lehet tudni, hogy a hűvös viszonyt mikor váltja fel ismét egy közeledés, ezért „meg kell kötni 
a Szovjetunió kezét”. Beneš úgy értékelte az európai helyzetet, hogy a földrésznyi területű és 
egyre izmosodó Szovjetunió nem fog kívül maradni egy esetleges európai konfrontáción, 
ezért Csehszlovákiának mindenképpen a maga pártján kell tudnia. A magyar követ 1935 
áprilisának végén még úgy vélekedett, hogy egy csehszlovák–szovjet katonai egyezményből 
egyoldalúan Prágának húzhatna hasznot, s Moszkvának csak abban az esetben biztosítana 
                                                 
820 Erre ld. Kánya Kálmán külügyminiszter nyilatkozik a genfi megegyezés jelentőségéről, a római 
jegyzőkönyvről, a kiutasítottak sorsáról és tárgyalási készségünkről az utódállamokkal. Pesti Napló, 1934. dec. 
25. 9. 
821 JUNGERTH, 1989. 114. 
822 Bekzadjan jelentése Kresztyinszkijnek. 1935. jan. 26. AVP RF, f. 010. op. 10. p. 50. gy. 32. l. 3-12.   
823 Jungerth jelentése Kányának. 1934. nov. 14. MOL, K 63, 182. cs., 1934-21/7. t., 6444/1934. pol. sz. 
824 KEN, 1996/b. 97.  
825 Uo. 100. 
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előnyöket, ha Csehszlovákia területén a szovjet légierő bázisokat építhetne. A költői kérdés 
ekkor még fennállt: „a Szovjetunió hajlandó lesz-e Csehszlovákiával ilyen egyezményt kötni, 
ha a francia kormány tartózkodása következtében a Párizs–Moszkva–Prága háromszög nem 
jönne létre?”826  
 A magyar diplomata által találóan megfogalmazott „háromszög” kiformálódásához a 
német politika adta meg a végső lökést azzal, hogy 1935. március 16-án Hitler váratlanul 
bejelentette az általános hadkötelezettség bevezetését, Hermann Göring légügyi miniszter 
pedig elismerte a német légierő létezését. Moszkva ezt követően arra számított, hogy az 
energikusan Moszkva felé orientálódó Benešt „közvetítőként” használhatja Franciaország 
irányába. A Párizsban lobbizó csehszlovák külügyminisztert a szovjet fél által már régóta 
halogatott kereskedelmi és tengerhajózási egyezmény jóváhagyásával jutalmazták. Az 
egyezményt március 25-én írták alá, több kedvezményt biztosítva benne a csehszlovák félnek. 
Június 3-án a két állam hitel-megállapodást is kötött, amelynek értelmében a csehszlovák 
bankok 250 millió korona hitelt nyújtottak a csehszlovák export finanszírozásához. Egy héttel 
azt követően, hogy Göring bejelentette a német légierő létezését, Moszkva áldását adta a 
Szovjetunió és Csehszlovákia közti polgári légi útvonal megnyitására irányuló tárgyalások 
megkezdéséhez is.827  
 A francia–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény első szövegtervezetét 
március 30-án adta át Laval Litvinovnak. A szöveg egyengetését célzó tárgyalások áprilisban 
zajlottak, s ezzel párhuzamosan megindult a szovjet–csehszlovák megnemtámadási 
egyezmény előkészítése is. A francia–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezményt végül 
május 2-án parafálták Párizsban. A megállapodás értelmében a segítségnyújtási kötelezettség 
akkor léphetett életbe, ha a szerződő felek bármelyikének területét egy európai állam részéről 
támadás érné. Az analóg értelmű szovjet–csehszlovák egyezményt két héttel később, május 
16-án kötötték meg Prágában. Az egyezményhez csatolt jegyzőkönyv második cikkelye azt a 
megszorítást tartalmazta, hogy a két állam közti kölcsönös segítségnyújtási kötelezettség csak 
akkor lép életbe, ha a megtámadott félnek Franciaország is segítséget nyújt.828 A magyar 
külpolitika szempontjából ez az egyezmény lett a vízválasztója a Szovjetunióhoz fűződő 
viszonynak. Ezzel a megállapodással a Szovjetunió, és az annak területi magvát alkotó 
Oroszország egy Magyarország számára egyáltalán nem kívánatos kombinációban tért vissza 
a közép-kelet-európai térségbe. Ezek után a békés revízió számára kiskapukat meghagyó 
szovjet nyilatkozatok elvesztették értelmüket. 

 
XIII/4. A MAGYAR DIPLOMÁCIA ÉS A MAGYAR KÖZVÉLEMÉNY REAKCIÓJA 
 
A csehszlovák–szovjet megállapodásra vonatkozó híreket a magyar lapok már másnap 
közölték, s szinte kivétel nélkül ismertették az egyezmény tartalmát. A kormány félhivatalos 
orgánumának számító Pesti Napló francia kommentárokat idézve megállapította, hogy francia 
politikai körökben úgy vélik, hogy ennek következtében egy segítségnyújtási rendszer jött 
létre Franciaország, a Szovjetunió és a kisantant között, mivel „úgy, ahogy minden cseh–
orosz akció Franciaország beleegyezésére szorul, Prága és Moszkva egyezménye a kisantant 
többi országát is kötelezi”. A kommentár szerint Párizsban magabiztosan akként értékelték az 
egyezménnyel kialakuló új európai konstellációt, hogy ezzel „már elérték a biztonság 
megnyugtató fokát”, ezért nem tartják lehetetlennek, hogy Németország és Lengyelország 
bevonásával kiegészítsék a „keleti paktumot” és tető alá hozzák a „dunai paktumot”, s így 
megalkossák a francia külpolitika nagy művét, a teljes és mindenkire kiterjedő európai 

                                                 
826 Wettstein jelentése Kányának. 1935. ápr. 26. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 1431/1935. pol. sz.  
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biztonsági rendszert.829 Ehhez képest a Magyarság című napilap a francia politikusok 
interpretációjával szemben helyesen azt állította, hogy az egyezmény csak Csehszlovákiát 
kötelezi, és nem terjed ki a kisantant összes tagállamára. A lap kiemelte azt is, hogy a francia–
szovjet egyezményhez képest a csehszlovák–szovjet nem tartalmaz olyan passzust, amely 
kizárná a kommunista propagandát.830  
 Mint a fentebbiekből kiderül, az egyezmény megkötésére irányuló szovjet–
csehszlovák egyeztetések nem maradtak titokban, s a magyar külpolitika irányítóit nem érte 
teljesen váratlanul az új helyzet. A magyar diplomácia azt kívánta mihamarabb tisztázni, hogy 
mikor lép életbe az egyezmény értelmében a casus foederis. A kormányt ugyanis leginkább az 
a veszély aggasztotta, hogy az egyezmény rendelkezései egy Magyarország által indított 
támadás esetére is érvényesek. Budapesten nyugtalanító volt az is, hogy a két állam között 
egy konkrét katonai kooperációt előirányzó, kiegészítő megállapodás aláírására is sor kerülhet 
majd, illetve a szovjet–csehszlovák együttműködés Románia bevonásával szovjet–kisantant 
együttműködéssé szélesedik.   

Mint említettük, március végén, április elején megkezdődtek a tárgyalások a 
Szovjetunió és Csehszlovákia közötti polgári légi útvonal kiépítéséről. A prágai magyar 
követség egyik jelentése arról tájékoztatta a Dísz teret, hogy egy szovjet légügyi delegáció 
már április 3-tól Csehszlovákiában tárgyalt, s majdnem két hétig tartózkodott ott. A magyar 
képviselet azoknak a híreknek is alapot tulajdonított, melyek szerint egy francia és egy szovjet 
katonai misszió is Prágába érkezik, abból a célból, hogy katonai konvenció megkötéséről 
tárgyaljanak, amit majd a csehszlovák fővárosban fognak aláírni.831 Jungerth is felhívta a 
felettesei figyelmét arra, hogy a kölcsönös segítségnyújtási egyezményre vonatkozó 
tárgyalások keretén belül egy légügyi konvencióról is tárgyalnak. A követ szerint a Külügyi 
Népbiztosság azon állítása, hogy csak a polgári repülőforgalomról van szó, „úgy látszik, 
takaróformula akar lenni”.832 
 A szovjet–csehszlovák légügyi megállapodást végül Moszkvában írták alá 1935. 
május 16-án, ugyanazon a napon, amikor megkötötték Prágában a kölcsönös segítségnyújtási 
egyezményt. A magyar diplomácia meg volt győződve arról, hogy az aláírás azonos időpontja 
nem mellékes tényező, s szimbolikus üzenetet rejt magában. Jungerth megállapította, hogy a 
kölcsönös segítségnyújtási egyezmény és a légügyi konvenció közötti összeköttetés 
„kétségtelen”, s az a tény, hogy Litvinov a légügyi konvenció aláírásával első helyettesét, 
Kresztyinszkijt bízta meg, nyilván csak elterelő hadművelet volt, amivel el kellett 
„halványítani” a két okmány közti szerves kapcsolat gyanúját.833 Nem meglepő, ha a magyar 
diplomaták 1935 áprilisában–májusában, a Szovjetunió már régebb óta érlelődő 
„pálfordulását”, és a csehszlovák–szovjet egyezmények révén kirajzolódó újszerű európai 
politikai felállást érzékelve, s a pánikhangulattal határos, felfokozott magyarországi légkör 
miatt ilyen helyzetértékelést adtak.  

A légügyi konvenció nem tartalmazott katonai rendelkezéseket, ugyanakkor a két 
okmány azonos időpontban – igaz, más helyen – történő aláírása, valóban még erőteljesebben 
demonstrálhatta a csehszlovák–szovjet viszonyban egy új időszámítás kezdetét, Prága 
egyoldalú közeledésének felváltását kölcsönös együttműködéssé. Más kérdés, hogy a 
csehszlovák vezetés a légügyi konvenciót jó kiindulási alapnak vélte ahhoz, hogy a két ország 
kooperációja egy katonai egyezményben nyerjen kiteljesedést. Ezt érzékletesen szemléltette 
Bohdan Pavlu moszkvai követ kijelentése a légügyi konvenció aláírása után: „Ez az 

                                                 
829 Ld. pld. Aláírták a cseh-orosz segítségnyújtási egyezményt. Pesti Napló, 1935. máj. 17. 3.  
830 Megkötötték öt évre a cseh–orosz szerződést. Magyarság, 1935. máj. 17. 1-2.  
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pol. sz.  
832 Jungerth jelentése Kányának. 1935. máj. 7. Uo. 1502/1935. pol. sz. 
833 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. máj. 18. Uo. 1654/1935. pol. sz.  
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irányvonal a jövőbeni katonai együttműködés kezdetét kell, hogy jelentse, amelyre – ahogy 
Prágában vélik, – nagyon nagy szükség lenne”. A jelenlegi orosz történetírás mára 
bebizonyította, hogy a Külügyi Népbiztosság eredetileg nem kívánta a légügyi konvenciót 
katonai együttműködéssé bővíteni, s a szovjet külügyi irányítás számára a polgári légi 
közlekedés megindítása nem jelentette automatikusan a légierők közti kontaktus 
megteremtését. Ez világosan leszűrhető abból a táviratból, amit Stern küldött 
Alekszandrovszkijnak április 7-én: „Saját kezdeményezésre nem fogunk katonai jelleget 
tulajdonítani a légügyi kapcsolatainknak, de ha a csehek ezt szeretnék tenni, akkor nem 
fogunk ellenállni”. A légierők közti együttműködés lehetőségét csehszlovák részről csak a 
csehszlovák légierő parancsnoka által vezetett repülődelegáció május 30. és június 5. közötti 
moszkvai látogatásakor vetették fel először.834 A moszkvai magyar követ arról jelentett Dísz 
téri feletteseinek, hogy információi szerint a csehszlovák repülődelegáció megbeszéléseinek 
tárgya a légi csatornák kialakítása és engedélyezése Románián (Kolozsváron) keresztül, 
illetve a csehszlovákiai repülőterek átalakítása és berendezése akként, hogy képesek legyenek 
fogadni a szovjet katonai repülőket.835  
 Budapesten a vészharangot igazán csak Eduard Beneš csehszlovák külügyminiszter 
június 8–15. közötti szovjetunióbeli útja idején kongatták meg. A látogatás célja hivatalosan a 
május 16-i kölcsönös segítségnyújtási egyezmény ratifikációs okmányainak kicserélése és egy 
kulturális egyezmény aláírása lett volna. A magyar diplomácia félelmei elsősorban abból 
fakadtak, hogy Beneš látogatása alatt konkrét formába öntik, esetleg véglegesítik a 
csehszlovák–szovjet katonai együttműködés tervét. Ezeket a félelmeket csak erősítette az a 
tény, hogy Louis Barthou francia külügyminiszter és Anthony Eden brit miniszterelnök után 
Beneš lett a harmadik magas rangú európai államférfi, aki a Szovjetunióba látogatott, ahol 
Litvinovon kívül találkozott Sztálinnal, Molotovval, Vorosilovval és egyéb vezető szovjet 
politikusokkal is. Több mint egyhetes ottani tartózkodása nem szűkölködött a kölcsönös 
gesztusokban és szimpátianyilvánításokban sem. A csehszlovák külügyminiszter vezette 
reprezentatív delegációt a fővároson kívül Leningrádba, Kijevbe és Harkovba is elvitték, s a 
Donyec-medencei ukrán városban felvonultatták előtte az ott készülő, új típusú 
nehézfegyvereket, tankokat.836  

Beneš utazásával kapcsolatban a prágai magyar követség ideiglenes ügyvivője – kissé 
provokatív módon – megkérdezte Kamil Krofta külügyminiszter-helyettest, hogy „építik-e 
már a hangárokat és a repülőbázist a szovjet légiflotta részére?” Csehszlovák partnere erre 
kijelentette, hogy nem tud erről, de nagyon aggasztja országát, hogy Prágát Németország felől 
légi úton egy óra alatt el lehet érni, s felkészültek egy légi támadás elhárítására. „Ha Krofta 
[…] nem is akart arról tudni, hogy előkészületeket tesznek orosz repülőgépek befogadására, 
szavaiból mégis kivehető volt az, hogy légi kooperációra vonatkozólag kell valamilyen 
megállapodásnak lenni, vagy legalább is készülnie az orosz és csehszlovák légierők között” – 
összegezte feltevéseit a magyar diplomata.837 A csehszlovák külügyminiszter tartózkodását a 
Szovjetunióban Jungerth is igyekezett kihasználni arra, hogy minél megbízhatóbb 
információkat gyűjtsön. Már június 9-én jelezte, hogy megpróbálta kipuhatolni a szovjet 
illetékeseknél a csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény életbelépésének 
hatályát, s ennek alapján „abszolút biztonsággal megállapította”, hogy az egyezmény egy 
magyar–csehszlovák konfliktusra nem vonatkozik, csak azon államokra, amelyek az eredeti 

                                                 
834 KEN, 1996/b. 102–103.  
835 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. jún. 2. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 1312/1935. al. sz., 
1834/1935. pol. sz.  
836 KEN, Oleg Nyikolajevics: Csehoszlovakija v polityike Moszkvi (1932-1936 gg.). Rosszija XXI, IV. évf. 
(1997). 1–2. sz. (KEN, 1997.) 62–66.  
837 Ghyczy jelentése Kányának. 1935. jún. 6. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 1312/1935. al. sz., 1928/1935. 
pol. sz.   
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„keleti paktumban” is részt vettek volna.838 A magyar diplomata a csehszlovák 
külügyminiszter útjának tényleges motivációjára vonatkozó benyomásait a június 11-én 
elküldött táviratában összegezte. A következtetése abban állt, hogy a csehszlovák 
külügyminiszter útjának fő célja az volt, hogy megbeszéljék a „katonai rendszabályokat arra 
az esetre, ha a szerződést alkalmazni kell”. Beneš nem kapott bátorítást a közép-európai 
kérdésben sem, arra hivatkozva, hogy a Szovjetunió csak közvetve érdekelt benne. Jungerth 
itt nyilván arra gondolt, hogy Prága szerette volna megszerezni Moszkva támogatását is a 
status quo fenntartására irányuló erőfeszítéseihez a Duna-medencében. A magyar diplomata 
verziója szerint tárgyaltak még a kollektív biztonsági rendszer kiszélesítéséről is. Jungerth a 
következő konklúziókat vonta le: „a szovjet–cseh barátság intenzívebb kiépítésével számolni 
kell, bár a szovjet vezető körök nem akarnak olyan messzire menni, ahogy azt Beneš 
megkívánná”.839 A csehszlovák sajtó tudósításai alapján ezzel ellentétes értesüléseket szűrt le 
Khuen-Héderváry Károly prágai követ, aki szerint a csehszlovák külügyminiszter megnyerte 
Sztálint közép-európai tervei számára.840  
 A prágai követ állítása szerint a csehszlovák sajtó tagadta, hogy a csehszlovák–szovjet 
közeledésben a „pánszláv gondolat”, vagyis a szláv népek közös nyelvi, kulturális és 
történelmi gyökereinek hangoztatása, illetve Oroszország védnökségének felvállalása is 
szerepet játszott volna a kisebb és ezért védelemre szoruló szláv államok felett. Kánya 
ugyanakkor éppen a csehszlovák sajtó pánszláv hangvétele és olybéli interpretációja miatt, 
hogy a csehszlovák-szovjet együttműködésnek magyarellenes éle is lenne, arra utasította 
Jungerthet, hogy vegye rá Litvinovot arra, hogy a Külügyi Népbiztosság tisztviselői (Stern, 
Alekszandrovszkij) révén korábban nyert „megnyugtató kijelentések” szellemében 
nyilatkozzon nyilvánosan, a sajtóban is.841 A magyar követ és a külügyi népbiztos közti 
eszmecserére két nappal később, június 15-én került sor. Jungerth elmondta, hogy Beneš 
látogatása milyen nyugtalanságot váltott ki Magyarországon és milyen feltételezések 
keletkeztek arról, hogy a Szovjetunió támogatja a kisantantot Magyarországgal szemben. 
Litvinov biztosította Jungerthet, hogy a Beneš-sel folytatott beszélgetések során 
Magyarország még csak nem is került szóba, és a szovjet fél semmiféle kötelezettséget nem 
vállalt magára Csehszlovákia és Magyarország, vagy még inkább a kisantant és Magyarország 
közti kapcsolatokban.842 
 A hivatalos dokumentumokban Beneš útjával kapcsolatban nem említik meg a két 
állam közötti kapcsolatrendszer katonai aspektusait. Ennek ellenére az azt követő események 
azt a feltételezést erősítik meg, hogy éppen ez a probléma volt a csehszlovák külügyminiszter 
és a vezető szovjet politikusok közti tárgyalások kulcsmozzanata. Annyi rekonstruálható, 
hogy Beneš javasolta, hogy a két ország vezérkari főnökségeinek nagyszabású 
kooperációjának megkezdését egy katonai konvenció vagy más haditechnikai megállapodások 
keretén belül, halasszák el a Szovjetunió és Franciaország közti hasonló jellegű szerződések 
kidolgozásáig, amit a szovjet partnerei elfogadtak. Katonai szerződés tehát nem született, de 
szóban megállapodtak a katonai együttműködés erősítéséről, a vezérkari főnökségek 
közvetlen kapcsolatának megteremtéséről, tisztcserékről és katonai delegációk kiküldéséről a 
hadgyakorlatokra. A legfontosabb kérdés egyelőre mégis nyitott maradt: ha egy harmadik 
állam támadása esetén, a május 16-i egyezmény értelmében életbe lépne a segítségnyújtási 
kötelezettség, akkor a Szovjetunió hogyan nyújtson katonai segítséget, hiszen 

                                                 
838 Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. jún. 9. Uo. 1937/1935. pol. sz. Ld. még Jungerth jelentése 
Kányának. 1935. jún. 10. Uo. 1970/1935. pol. sz.   
839 Ua. 1935. jún. 11. Uo. 1952/1935. pol. sz.  
840 Khuen-Héderváry jelentése Kányának. 1935. jún. 14. Uo. 1988/1935. pol. sz.  
841 Kánya számjel-távirata Jungerthnek. 1935. jún. 13. MOL, X-9581, 36199. tek. 
842 DVP SzSzSzR, 1973. 399. Erre ld. még Jungerth számjel-távirata Kányának. 1935. jún. 16. MOL, X-9581, 
36199. tek.  
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Csehszlovákiával nem volt közös határa, s a Vörös Hadsereg szárazföldi csapatai csak lengyel 
vagy román felségterületen keresztül juthattak el szövetségesük terrénumára? Vorosilov 
valószínűleg olyan értelmű kijelentést tett a csehszlovák vezetőnek, hogy attól függetlenül, 
hogy sikerül-e ilyen tekintetben megállapodni a lengyel vagy román kormánynak, a szovjet 
hadsereg eleget fog tenni szövetségesi kötelezettségeinek. Szovjet részről Közép-Európa 
tekintetében azt várták Beneštől, hogy ösztönözze a jugoszláv kormányt a Szovjetunió 
elismerésére, és működjön közre egy esetleges szovjet-román kölcsönös segítségnyújtási 
egyezmény tető alá hozásában.843   
 A magyar kormány számára adott szovjet biztosítékok tekintetében nem szabad 
említetlenül hagynunk, hogy Litvinov a legmagasabb szinten, vagyis éppen a magyar 
külügyminiszter előtt is deklarálta, hogy a csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási 
egyezmény nem irányul Magyarország ellen. Erre a személyes megbeszélésre 1935. 
szeptember 9-én került sor, a Népszövetség genfi ülésszakán. Sajnos nem tudni, hogy kinek a 
kezdeményezésére jött létre ez a találkozó, de a jelentőségét nem szabad lebecsülni, hiszen 
eddigi ismereteink szerint, az egész ellenforradalmi korszakban ezen kívül csak 1922-ben 
találkozott egymással személyesen a két állam vezető diplomatája. Litvinov élénken 
érdeklődött a magyar–német viszony állása iránt, de Kánya leszögezte, hogy Magyarország 
senkivel sem köti le magát, még Olaszországgal sem tette meg ezt. A külügyi népbiztos arra 
hivatkozva, hogy Hitler a Szovjetunió létét veszélyezteti, elmondta, hogy Moszkva csak akkor 
fog fellépni Budapest ellen, ha szoros együttműködést létesítene Berlinnel, vagy létrejönne 
egy magyar–német–lengyel–jugoszláv blokk, amihez esetleg Bulgária is csatlakozna. 
Hozzáfűzte még, hogy a Szovjetunió csak Csehszlovákia szövetségese, Romániának és 
Jugoszláviának nem.844 
 Dacára a diplomáciai csatornákon keresztül tett hivatalos szovjet megerősítéseknek, 
hogy a szovjet–csehszlovák kölcsönös segítségnyújtási egyezmény nem irányul 
Magyarország ellen, a mind a magyar közvélemény, mind a politikai, katonai vezetés 
köreiben valóságos pánikot keltettek a megállapodás prognosztizált következményei, 
nevezetesen a kimondva defenzív jellegű csehszlovák–szovjet politikai együttműködés 
kibővítése tevőleges katonai együttműködéssé. A közvélemény részéről sokan a pánszláv 
törekvések újjáéledésének veszélyét vélték felfedezni Moszkva és Prága új összefogásában. A 
katonai szakértők közül sokan attól tartottak, hogy a Szovjetunió a csehszlovák vezetéssel 
karöltve a Magyarországgal határos felvidéki területekre telepíti majd a harci repülőegységek 
befogadására alkalmas reptereket.845 A pánszlávizmus kísértetének ismételt megjelenése a 
véleményformáló politikai közvéleményben csak újabb vitákat generált Magyarország 
külpolitikájáról és veszélyeztetettségéről, valamint a magyarság várható sorsáról, és 
perspektíváiról a Duna-medencében.846 Ezeket a reflexeket csak felerősítették, hogy angol 
forrásból lábra keltek olyan híresztelések is, melyek szerint a román külügyminiszter, Nicolae 
Titulescu júniusban Moszkvába látogat, s noha utazásának hivatalosan bevallott célja a 
közvetlen vasúti összeköttetés megteremtése országa és a Szovjetunió között, bizonyosra 
vehető, hogy moszkvai megbeszélései során szóba kerül egy másik egyezmény megkötésének 
lehetősége is. Ez lehetővé tenné, hogy a szovjet csapatok egy Németországgal megvívandó 
háború esetén, szabadon átvonulhassanak román területen, illetve a szovjet harci bombázók 
szabadon átrepülhessen a román légtérben, mert a Szovjetunió – a határozott lengyel 

                                                 
843 KEN, 1997. 62–66.  
844 Feljegyzés Kánya és Litvinov megbeszéléséről. 1935. szept. 9. MOL, K 63, 55. cs., 1935-7/28. t., 2938/1935. 
pol. sz.  
845 Mirnij feljegyzése a budapesti csehszlovák követség tanácsosával, František Černyvel folytatott 
beszélgetéséről. 1935. jún. 16. AVP RF, f. 077. op. 15. p. 106. gy. 1. l. 158.   
846 Mirnij jelentése Sternnek. 1935. jún. 16. Uo. l. 179–180.  
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ellenkezés miatt – csak így tudná teljesíteni a Franciaországgal és Csehszlovákiával szemben 
vállalt szerződéses kötelezettségeit.847  
 Először a magyar belpolitikában még mindig befolyásosnak számító Bethlen István 
egykori miniszterelnök fogalmazta meg, hogy a Szovjetunió a csehszlovák–szovjet 
egyezmény révén a cári Oroszország politikai ambícióinak örökösévé lépett elő a szláv népek 
egységbe kovácsolása terén. Bethlen gondolatmenetének kiinduló eleme volt, hogy a 
Szovjetunió Duna-medencei jelenlétének veszélye nem is annyira szociális jellegű, mint 
inkább politikai, hiszen a szovjet vezetők országuk nemzetközi tekintélyének megerősítése 
érdekében átmenetileg lemondtak más államok forradalmasításáról. Ez eredményezte a 
pánszláv irányzat megerősödését. A Szovjetunió új politikai törekvései ugyanazoknak a 
pozícióknak az elérését szolgálják, amelyekre a cári Oroszország célkitűzései is irányultak. 
Csehszlovákiáról szólva leszögezte, hogy az a csehszlovák-szovjet megegyezés révén a 
nagyorosz politika érdekszférájába sodródik, s addigi nyugati orientációját keletire váltja fel. 
Bethlen szerint a csehszlovák-szovjet szerződéssel teljesen kiszolgáltatottá válik a Duna-
medence és vele együtt Magyarország a Szovjetuniónak, mivel Budapesttől 30 kilométerre 
lehetővé válik a szovjet katonai bázisok telepítése. Valóságos jövendölésnek hatott, hogy a 
csehszlovák-szovjet egyezmény az európai erőviszonyok végzetes átalakulását fogja 
eredményezni. Ez ugyanis precedenst alkot, mivel a Szovjetunió a balkáni szláv államoknál 
ugyanilyen flottabázisok telepítését igényelheti, így a Duna-medence nem szláv népei a „szláv 
olló két szárnya közé kerülhetnek”, akik ezek után igyekezni fognak más nagyhatalom 
védelmét elnyerni, feláldozva cserébe függetlenségük kisebb-nagyobb részét. Végül azt a 
következtetést vonta le, hogy Európa kis népei felett ismét Németország és Oroszország fog 
majd protektorátust gyakorolni.848 
 A Bethlen által vizionált jövőképet megalapozottnak vélte Korányi Frigyes egykori 
pénzügyminiszter,849 Gratz Gusztáv,850 valamint Bajcsy-Zsilinszky Endre, akkor a Nemzeti 
Radikális Párt vezetője.851 Korányi inkább a szovjet jelenlét fokozódásának okaival és 
következményeivel foglalkozott. Szerinte Moszkvát a Németország körülbástyázására törekvő 
francia külpolitika vezette be Európába. Bethlennel ellentétben ugyanakkor úgy vélte, hogy 
akkor, amikor Franciaország Európa politikai színterére bevezette a szovjet nagyhatalmat, s 
Genfben politikai hadállást, Csehszlovákiában, tehát Európa szívében, katonai hadállást is 
szerzett számára, akkor nemcsak a pánszláv imperializmust támasztotta új életre, hanem 
ennek leplébe burkoltan egyúttal nem remélt új perspektívákat nyitott a világforradalmi 
doktrína letéteményesei számára, amelyek a legnagyobb veszedelemmel fenyegetik az 
európai nemzetek polgári társadalmait. Gratz és Bajcsy-Zsilinszky inkább az újszerű helyzetre 
adandó magyar stratégiát taglalta. Míg előbbi inkább a német orientáció erősítésébe látta a 
pánszlávizmus ellenszerét, addig utóbbi a magyar politikában hagyományosan jelen lévő 
Duna-medencei gazdasági és politikai szolidaritást helyezte volna előtérbe.852 

                                                 
847 Románia a szovjet csapatok hídja Közép-Európa felé. Magyarság, 1935. máj. 24. 8.  
848 GRÓF BETHLEN István: Oroszország az európai politikában. Pesti Napló, 1935. jún. 2. 1–2. Bethlen ugyanezt a 
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nagyhatalmi fényét visszanyerő Szovjetunió égisze alatt összekovácsolódó tömörülésén. Benes új arcú 
pánszlávizmusa. Budapesti Hírlap, 1935. jún. 16. 7.  
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 Az ismert szlavista Rátz Kálmán ismertette a francia-szovjet és a csehszlovák-szovjet 
együttműködés történelmi előzményeit, s megállapította, hogy valójában Prága egyengette a 
francia-szovjet közeledés útját. Rátz annak a nézetének adott hangot, hogy Európában két 
társadalmi és termelési rendszer huzamosabb ideig nem élhet együtt, azt sugallva ezzel, hogy 
a polgári államok és a Szovjetunió érdekszövetsége nem tarthat ki sokáig.853 A csehszlovák-
szovjet megnemtámadási egyezmény hadászati következményeit elemezte Magyarországra 
nézve Nyiri László nyugalmazott vezérkari ezredes. Nyiri azt állította, hogy a szovjetek 
nemcsak a német-csehszlovák határ megerősítésében fognak közreműködni, hanem 
Csehszlovákia déli határainál is egy Maginot-vonalhoz hasonló erődrendszert fognak 
kiépíteni, amelynek fő célja az esetleg németek segítségére siető jugoszláv haderő 
feltartóztatása lenne. Szerinte a csehszlovák-szovjet megállapodás stratégiai veszélye azért 
jelentős Magyarországra nézve, mert egy háború esetén a franciákkal szövetséges szovjet 
hadosztályok a németek ellen Csehszlovákia területére vonulhatnának be, onnan erősítve a 
kisantant két tagállamának, Csehszlovákiának és Romániának a haderejét egy Magyarország 
elleni támadás során, illetve könnyen megakadályozhatja a magyarok segítségére siető lengyel 
haderő átvonulását.854 
 Nyiri helyzetértékelésével szemben a valóság az volt, hogy a szovjet-csehszlovák 
katonai kapcsolatok korántsem fejlődtek a csehszlovák vezetés által kívánatos mértékben. 
Tudvalévő, hogy a csehszlovák légierő delegációjának látogatását Beneš moszkvai tárgyalásai 
után augusztusban viszonozta a szovjet fél. A szovjet katonai delegáció csehszlovákiai 
tartózkodását azonban csalódás kísérte csehszlovák katonai körökben. A küldöttséget Borisz 
Saposnyikov, a leningrádi katonai körzet leendő parancsnoka vezette, akinek korábban 
semmilyen kapcsolata nem volt a háború esetén Csehszlovákia megsegítésére szánt dél-
nyugati front katonai egységeivel. A katonai kapcsolatok kiépítése szempontjából elsődleges 
lett volna a légierők közti összeköttetés megteremtése, illetve a hadászati technikai újítások 
cseréje. Ezekkel a kérdésekkel a lovas hadsereg felhasználásának teoretikusaként ismert 
Saposnyikov egyáltalán nem foglalkozott. A csehszlovák hadsereg főfelügyelője által 
szervezett fogadáson a szovjet tábornok ki is jelentette, hogy látogatásuk célja kizárólag a 
tapasztalatcsere volt.   

Egy hónappal később, októberben, a csehszlovák vezérkari főnök vezette küldöttség 
utazott a Szovjetunióba, s részt vett a kijevi katonai körzet hadgyakorlatán. A csehszlovák 
katonatisztek nyomatékosan megismételték a csehszlovák fél együttműködési készségét, s 
kifejezték, hogy szívesen küldenének hosszabb tanulmányútra vagy továbbképzésre 
csehszlovák katonatiszteket vagy hadmérnököket a szovjet katonai üzemekbe. Ezt a kérést 
csehszlovák részről 1935 decemberében megismételték, ugyanakkor a Politikai Iroda 
elutasította azt. Erre válaszul a csehszlovák hatóságok megtiltották a prágai szovjet katonai 
attasé számára, hogy a katonai főiskolát látogassa. Ugyancsak eredménytelen maradt az 
együttműködés kísérlete a haditechnika terén is. Moszkva tartózkodott attól, hogy nagyarányú 
vásárlásokat eszközöljön a csehszlovák hadiipar termékeiből. Szimptomatikusnak tűnt 
emellett az is, hogy még a csehszlovák légierő delegációjának 1935. májusi-júniusi rendelési 
igénye bombázókra is csak 1938 márciusában teljesülhetett, amikor a Szovjetunió 40 harci 
repülőt szállított szövetségesének.855 
 Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az 1935. május 2-i francia-szovjet és a május 
16-i csehszlovák–szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény valóban egy új helyzetet 
teremtett Európában és Magyarország nemzetközi mozgásterét tekintve is. Az egyezmények 
rövid ideig azt a látszatot biztosították Párizsnak, hogy ezzel visszaszerezheti egyre gyengülő 
befolyását a Duna-medence térségében. Az egyezményeknek, s különösképpen az utóbbinak 
                                                 
853 RÁTZ Kálmán: Csehország és Oroszország. Pesti Napló, 1935. jún. 18. 1–2.   
854 NYIRI László: A cseh–orosz katonai megállapodás Magyarország szempontjából. Magyarság, 1935. júl. 18. 7.  
855 KEN, 1997. 67–72.  
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távlatilag azonban éppen ellentétes eredménye lett, nevezetesen Franciaország és a 
hátországában széteső kisállami szövetségi rendszerének helyét Németország mellett az ezen 
egyezmények révén a régióban a lábát megvető szovjet politika kívánta betölteni. 
Magyarország számára pedig világossá vált, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételével 
remélt előnyökre, Budapest revíziós támogatói körének gyarapítására nem kerülhet sor, hiszen 
a Szovjetunió a megszülető csehszlovák-szovjet egyezmény révén a fennálló status quo 
egyezményes védelmezőinek sorába lépett. Noha a csehszlovák-szovjet politikai 
együttműködés távlati kihatásait megfelelőképpen értékelték Magyarországon, a két állam 
katonai kooperációja korántsem volt olyan intenzív, amely indokolhatta volna a magyar 
politikai elit és társadalom félelmeit.  
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XIV. ÖSSZEGZÉS 
 
 
Magyarország és a Szovjetunió politikai és gazdasági kapcsolatai már a két teljesen eltérő 
belső berendezkedésű rezsim megszilárdulásának periódusában kezdtek kibontakozni. 
Egészen a második világháborúig, tehát az általunk tárgyalt korszak egészén végighúzódva, 
mindkét ország politikai vezetésén belül tovább éltek azok a legitimációs beidegződések, 
amelyek a magyar ellenforradalmi rendszer hatalomra kerülését a proletárdiktatúra elleni harc 
következményének tartották, az ellenkező oldalon a szovjet hatalom genezisét és győzelmét a 
polgárháború részeként, a tőkés államokkal szemben folytatott intervenciós beavatkozás 
elhárításához kötötték. Ugyanígy, mindkét ország társadalma – legalább részben – tovább 
hordozta azokat a negatív reflexeket, amelyek a magyarországi Tanácsköztársaság vagy a 
nemzetközi intervenció és a polgárháború emlékéből fakadtak. Mindez valójában nem zárta 
ki, hogy a két állam reálisan gondolkodó diplomatái, az ideológiai szempontokat legyűrve, 
országaik közös külpolitikai és gazdasági érdekei folytán kontaktusba kerüljenek egymással.  
 Az államközi kapcsolatok kiépítése számára kedvező volt a politikai feltételrendszer, 
és magyar részről gazdasági szempontok is a Szovjetunióval való viszony rendezését 
indokolták. A Szovjetunió – egyedüli európai hatalomként – nem ismerte el a trianoni békét, s 
nem vett részt a versailles-i békerendszer megalkotásában sem. Ezen kívül, a háború után 
létrejövő román egységállam mindkét ország korábbi területéből jelentős szerzeményekkel 
gyarapíthatta saját területi állományát, Magyarországtól Erdélyt, Oroszországtól Besszarábiát 
juttatták hozzá a háborút lezáró békeszerződések és nemzetközi egyezmények. Romániával 
szemben tehát mind Magyarországnak, mind a Szovjetuniónak jelentős területi követelései 
voltak, ami megteremthette politikai, esetleg katonai kooperációjuk alapját. Igaz, 
Magyarország a trianoni békeszerződés aláírásával formálisan lemondott elcsatolt területeiről, 
míg Besszarábia kérdése sokáig nyitott maradt a nemzetközi kapcsolatokban, a szovjet 
vezetés még formálisan sem hagyta jóvá a terület státuszának megváltoztatását. Gazdasági 
szempontból azért lett volna előnyös a közeledés, mert az első világháború után súlyos 
válságba sodródó, korábbi természetes nyersanyaglelőhelyeitől és felvevőpiacaitól 
megfoszott, az Osztrák–Magyar Monarchia védett belső piacairól a világpiacokra kikerülő, s 
ezáltal rendkívül éles versenyhelyzetre kényszerített magyar gazdaság kihasználhatta volna a 
földrésznyi szovjet piac kapacitásait.  
 A két ország vezető külpolitikusai, Bánffy Miklós külügyminiszter és Georgij 
Csicserin külügyi népbiztos már az 1922. évi genovai konferencián titkos tárgyalásokat 
folytattak az együttműködés lehetséges kereteiről. Elsősorban a diplomáciai kapcsolatok 
felvételének kérdése és a Romániával szembeni katonai kooperáció problémája merült fel, 
gazdasági kérdések nem kerültek szóba. A kettejük „színfalak mögötti” megbeszéléseinek 
nemzetközi hátterét az 1922. április 16-án aláírt rapallói szerződés alkotta, amelyben a 
versailles-i rendszer vesztesének, illetve kivülállójának számító két hatalom, Németország és 
Szovjet-Oroszország megegyezett a politikai, katonai és gazdasági kapcsolataik 
elmélyítéséről. A két diplomata megbeszélésein nem született a rapallói szerződéshez 
hasonló, hivatalos okiraton deklarált megegyezés, ugyanakkor megállapodtak abban, hogy a 
tárgyalásokat folytatják. A titkos tárgyalásokat Berlinben folytatták magyar részről Kánya 
Kálmán, a külügyminiszter állandó helyettese részvételével. Kánya sokkal óvatosabbnak 
bizonyult felettesénél, s nemcsak a szovjet állam elismeréséről nem kívánt tárgyalni, de még a 
Romániával szembeni együttműködést is csak bizonyos fenntartásokkal fogadta el. A genovai 
és berlini titkos tárgyalások végül a szovjet állam hivatalos elismerésének és a katonai 
kooperáció elmaradása miatt nem hozott kézzelfogható eredményt. Noha a tárgyalások 
egyértelműen arra utalnak, hogy a magyar kormány felismerte a Szovjetunióval való 
együttműködésből fakadó előnyöket, a magyar közvélemény sokszor hangoztatott 
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„érzékenységére” hivatkozva még idő előttinek tartotta a hivatalos kapcsolatok kiépítését és 
elmélyítését a szovjet állammal. 
 A diplomáciai kapcsolatok felvételét a magyar vezetés csak két évvel később, egy 
egészen újszerű nemzetközi konstellációban kísérelte meg komolyabban. A szovjet, majd az 
orosz diplomáciatörténet az 1924. évet a Szovjetunió „első elismerési hullámaként” 
aposztrofálja, amiatt, hogy több nyugati tőkés állam, így Anglia, Olaszország, Ausztria és 
Franciaország – nem kis mértékben gazdasági érdekeik által vezéreltetve – elismerte a 
Szovjetuniót. Moszkva és Budapest közeledését alapvetően ezek a geopolitikai hatások 
érlelték meg, s a magyar vezetés lépései a diplomáciai kapcsolatok felvételére a szovjet 
állammal, ebbe a nemzetközi vonulatba illeszthetők be. A diplomáciai tárgyalások 
előkészítésének közvetlen kiváltó oka szintén egy nemzetközi esemény volt: az 1924 
márciusának végén, áprilisának elején Bécsben zajló szovjet–román tárgyalások a Besszarábia 
hovatartozása körüli problémák rendezéséről. A kérdés tárgyalásos megoldása nem állt 
összhangban Magyarország érdekeivel, amely hosszú távon inkább a szovjet-román ellentétek 
fenntartását tartotta kívánatosnak a magyar revíziós törekvések érvényesítése miatt. A magyar 
kormány elszántságát csak erősítették a különféle gazdasági érdekképviseletek, mindenekelőtt 
követelései arra, hogy a kormány hárítsa el a két állam közti érdemi kereskedelmi forgalom 
útjában álló politikai akadályokat, és vállaljon állami bankgaranciát a Szovjetunióba irányuló 
magyar export finanszírozására.  

A két ország diplomatái végül Berlinben ültek tárgyalóasztalhoz 1924 augusztusának 
végén. A tárgyalások eredményeként három okmányt parafáltak, a diplomáciai és 
kereskedelmi kapcsolatok felvételét kimondó, 1924. szeptember 5-re datált egyezményt, 
illetve a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok jellegét szabályozó szeptember 12-i 
egyezményt, s végül sor került egy bizalmas levélváltásra is a felállítandó külképviseletek 
(budapesti szovjet követség és kereskedelmi kirendeltség, moszkvai magyar követség) 
személyi létszámának korlátozásáról. A felek megállapodtak abban, hogy az okmányokat 
egyszerre ratifikálják, de a szovjet diplomácia akkor indítja el a ratifikációs eljárást, ha a 
magyar kormány értesíti, hogy minden akadály elhárult a magyar becikkelyezés elől. Az 
okmányok ratifikálásához végigi a magyar delegáció ragaszkodot, annak ellenére, hogy az 
1924. évi IV. tc. („szanálási törvény”) értelmében nem kellett volna a dokumentumokat a 
Nemzetgyűlés elé terjesztenie, mivel a jogszabály kimondta, hogy a kormány parlamenti 
jóváhagyás nélkül, saját hatáskörében is köthet nemzetközi kereskedelmi egyezményeket. A 
magyar ratifikációra végül nem került sor, aminek elsődleges okát az angol–szovjet viszony 
megromlásában látjuk. Az 1924 októberében hatalomra került angol konzervatív kormány 
ugyanis felmondta a munkáspárti elődje által kötött angol–szovjet kereskedelmi egyezményt. 
A magyar kormány ezek után nem kockáztathatta meg azt, hogy a Szovjetunió elismerésével 
meginogjanak a kiegyensúlyozott kapcsolatai az őt a népszövetségi kölcsön elnyerésében 
támogató Londonnal.  
 Noha Moszkva még feltétel nélkül beleegyezett a ratifikáció három hónapos 
határidejének egyszeri elhalasztásába, a másodszori magyar prolongálási kérelmet már csak 
azzal a feltétellel lett volna hajlandó elfogadni, ha kiveszik az 1924. szeptember 12-i 
egyezményből a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény elvére vonatkozó cikkelyt. A magyar 
kormány ugyanakkor ezt az egész berlini megállapodás legértékesebb pontjának tartotta, ezért 
kölcsönösen „elejtettnek” tekintették a Berlinben megszületett okmányokat. A két állam közti 
diplomáciai viszony felvételére, majdnem tízévi „interregnum” után, csak 1934-ben 
kerülhetett sor. A kapcsolatok normalizálását ezek után egyik ország vezetése sem vette le 
véglegesen a napirendről, mind a magyar, mind a szovjet diplomácia figyelemmel kísérte a 
másik ország külpolitkájának alakulását és belpolitikai életében zajló eseményeket. Magyar 
részről Tallinn, majd Helsinki, szovjet részről Bécs lett a „megfigyelési pont”, az 
információszerzési csatorna. A magyar kormányzat a külkereskedelmi orientáció továbbra 
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sem hagyhatta figyelmen kívül a szovjet piacot, igaz, a kommunista propaganda veszélyére 
hivatkozva, különféle adminisztratív intézkedésekkel igyekezett gátolni egyes export–import 
üzletek megvalósulását. A Kreml inkább kiváró álláspontra helyezkedett Magyarország 
viszonylatában, és vonalvezetésében arra törekedett, hogy ne rekessze el a politikai közeledés 
lehetséges csatornáit. A közeledési hajlam meglétére utal Bethlen István miniszterelnök 1926. 
július 27-i inkepusztai interjúja, amelyben a Szovjetunióval szembeni magyar álláspont 
revideálását vélte szükségesnek, és kilátásba helyezte egy magyar-szovjet kereskedelmi 
megállapodás megkötését. Ugyanígy, Makszim Litvinov szovjet külügyi népbiztos-helyettes a 
szovjet állam súlyosbodó geopolitikai helyzetével érvelve, 1928. december 31-én javasolta a 
legfőbb párt- és egyben állami döntéshozó szerv, az Oroszországi Kommunista (bolsevik) 
Párt Politikai Irodájának, hogy a Kreml akár nagyobb engedmények árán is rendezze a 
viszonyát Magyarországgal. 
 A Magyarország és a Szovjetunió közti kapcsolatok megerősítése, és ennek 
előfeltétele, a diplomáciai viszonyuk megvalósítása, több ország külpolitikai terveibe is 
beleillett. Az 1920-as évek végén a török, az 1930-as évek elején a német diplomácia tett 
ksérletet arra, hogy Budapestet Moszkva elismerésére bírja. A magyar külügyi irányítás 
azonban egyelőre mégis „ellenállt”, és többször is visszautasította ezeket az ajánlatokat. 
Részben még mindig belpolitikai okokra, nevezetesen a magyar közvélemény „hangulatára” 
hivatkozott, részben arra, hogy nem kíván egy olyan európai blokkban közreműködni, 
amelynek fő tengelyében a szovjet-török együttműködés áll. A döntő fordulatot a 
Szovjetunióhoz való viszonyulásban az 1933. év nemzetközi hatalmi elmozdulásai hozták 
meg. Az európai politikát tekintve ezen belül is Hitler hatalomra kerülését és szovjetellenes 
politikai kurzusát kell meghatározónak tekinteni. Ennek hatására a szovjet diplomácia lassan 
és fokozatosan eltávolodott a rapallói szerződéssel fémjelzett német–szovjet 
együttműködéstől, és átállt az európai status quo-t biztosító erők oldalára, és ezzel együtt 
feladta a versailles-i rendszer destabilizálására irányuló politikáját. A szovjet külpolitika 
módosulásainak allappilléreit a Franciaországhoz és szövetségeseihez, és a Németország 
Duna-medencei expanziójában ellenérdekelt Olaszországhoz történő közeledés, illetve a 
hagyományosnak tekinthető balkáni török orientáció megerősítése alkották. A magyar-szovjet 
közeledés másik forrásának az olasz–török ellentétek kiéleződését tekinthetjük a Földközi-
tenger keleti medencéje feletti hegemónia megteremtése miatt, melynek következtében 
Ankara igyekezett szorosabbra fűzni a kapcsolatait a kisnatant két balkáni tagállamával, 
Romániával és Jugoszláviával. Mindez az első világháború óta meglévő kényes balkáni 
egyensúly felbomlásával fenyegetett. 

A szovjet állam elismerésének szándéka Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya 
Kálmán külügyminiszter törökországi útja során érlelődött meg. A magyar–szovjet 
kapcsolatok egyengetése miatt kialakult olasz-török vetélkedésből végül is Róma került ki 
győztesen, és ennek megfelelően a magyar és a szovjet diplomácia közti tárgyalások az olasz 
fővárosban zajlottak 1934 januárjának végén, februárjának elején. A tárgyalások 
eredményeként ezúttal is három okmány született. Egy 1934. február 4-re datált 
jegyzékcserében kimondták a diplomáciai kapcsolatok felvételét, egy február 6-i 
jegyzőkönyvben megállapodtak a diplomáciai kapcsolataik modalitásairól, és az 1924. évi 
bizalmas levélváltással teljesen azonos formában és tartalommal limitálták a külképviseletek 
személyi állományát. A Szovjetunió elismerését a keresztény nemzeti szellemiség talaján álló 
pártok, és a liberális parlamenti frakciók kivételével a magyar közvélemény döntő része 
helyesléssel vette tudomásul, sőt, bizonyos fenntartásokkal Horthy Miklós kormányzó is 
támogatta. A magyar vezetés azt remélte a diplomáciai viszony realizálásától, hogy növelheti 
a mozgásterét az európai politikában, illetve ellensúlyozhatja a Szovjetunió elfordulását 
Németországtól, és közeledését Franciaország és kisállami szövetségesei felé. A magyar lépés 
azonban egy nem várt láncreakciószerű folyamatot indított el, 1934 júniusában Csehszlovákia 
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és Románia, majd nem sokkal később Bulgária is elismerte az európai politikában egyre 
fajsúlyosabbá váló szovjet hatalmat. A szovjet, majd az orosz történetírás ezt a folyamatot 
aposztrofálta „második elsimerési hullámként”. 

Noha a magyar elsimerés jól beleillett a szovjet külpolitika abbéli törekvésébe, hogy 
konszolidálja a nemzetközi jogi helyzetét, a Bukarest és Moszkva, de főként a Prága és 
Moszkva közti szálak összefonódása homlokegynest ellenkezett a magyar érdekekkel, és 
Budapest számára nemsokára eliminálta az elismeréséből származó esetleges politikai 
előnyöket. A diplomáciai viszony egyik fő attribútumának tekinthető külképviseletek 
megnyitása, a moszkvai magyar és a budapesti szovjet követség felállítása, illetve 
berendezkedése és apparátusaik végleges megtelepedése is csak rendkívül lassan, a vártnál 
lassabban haladt előre. A két ország viszonyát kissé megterhelte Rákosi Mátyás magyar 
kommunista politikus másodszori elítélése. Rákosi ügyvédei révén kiterjedt akció indult a 
fegyházban sínylődő politikus kiszabadítására és kicserélésére az 1848–1849. évi magyar 
szabadságharc során zsákmányolt magyar zászlókért cserébe. Noha a Külügyminisztérium 
lehetségesnek tartotta bizonyos türelmi idő elteltével, és azzal a garanciával, hogy Rákosi nem 
fog agitációt folytatni a legitim magyar kormány és az ország berendezkedése ellen, hogy 
kiengedjék a fegyházból, az Igazságügyminisztérium és az igazságszolgáltatás szervei ezt 
ellenezték, s Rákosi miatt a szovjet diplomácia sem kívánta kockára tenni a Magyarországgal 
való kapcsolataiban új, pozitív fejezetet nyitó diplomáciai viszonyát. Sokkal kedvezőbb 
lehetőségek rejlettek a diplomáciai összeköttetés megteremtése után a két ország 
kereskedelmi kapcsolataiban, hiszen a politikai akadályok elhárultak a gazdasági 
kapcsolatépítés elől. A kezdeti puhatolózást mégsem követték érdemi lépések, ugyanis az 
export-import legfontosabb üzleti problémáját, a hitelkérdést, vagyis a Szovjetunióba irányuló 
magyar export finanszírozását nem sikerült megoldani. A magyar és a szovjet érdekek 
antagonizmusát az európai politika színpadán, az 1935. május 16-án parafált csehszlovák–
szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezmény éreztette, amely szovjet részről bizonyos 
megszorításokkal védelmet ígért a csehszlovák államnak egy ellenséges támadás esetére. A 
magyar politika és közvélemény az egyezményben a pánszláv veszély felerősödését látta. Az 
orosz történetírás ugyanakkor mára meggyőzően bizonyította, hogy a csehszlovák–szovjet 
diplomáciai, gazdasági és katonai együttműködés korántsem volt annyira gyümölcsöző, ahogy 
azt Magyarországon feltételezték.  

Végül annak hangsúlyozását véljük szükségesnek, hogy általában véve a magyar 
kormány, de különösen a külügyi apparátus, a Szovjetunióhoz fűződő viszonyt nemcsak az 
ideológiai premisszák mentén próbálta meg definiálni. Az általunk vizsgált korszakban szinte 
mindvégig jelen van az a mozzanat, hogy a kormányzati tényezők igyekeznek pragmatikusan 
közelíteni a Szovjetunióhoz és a magyar–szovjet kapcsolatok teljes kérdésköréhez. Az 
általunk fellelt iratok döntő részben azt igazolják, hogy a kormány tagjai és a diplomaták 
maguk is jobban féltek a saját közvéleményük hangulatától, mint a bolsevik propagandától, 
mint reális veszélytől. A magyar társadalom esetleges negatív reflexiói, ellenérzései, 
indulatoktól sem mentes reakciói nem teremtettek volna kedvező légkört a kiegyensúlyozott 
kapcsolatok fenntartására a Szovjetunióval. Ennek ellenére a magyar–szovjet államközi 
kapcsolatok kudarcainak vagy sikereinek magyarázata sokkal inkább a nemzetközi 
viszonyokban, a geopolitikai erőtér folyamatos transzformációiban, mindezek hatásában, 
illetve ezek magyarországi interpretációjában rejlik.    

A gazdasági kapcsolatok tekintetében ugyanez elmondható. Az 1920-as években 
Magyarország áruforgalmának 70–75%-át ugyanazzal az öt országból álló országcsoporttal 
bonyolította le, nevezetesen az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaival (Ausztriával, 
Csehszlovákiával, Romániával, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal) és Németországgal. A 
magyar kivitel és behozatal irányában Ausztria és Csehszlovákia szerepe volt a meghatározó. 
Az 1920-as, 1930-as évek fordulójára ez a két állam fokozatosan veszít részesedéséből a 
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magyar export–import forgalom teljes volumenén belül. Amilyen mértékben és ütemben 
veszíti el súlyát Ausztria és Csehszlovákia a magyar külkereskedelmi forgalomban, olyan 
mértékben és ütemben orientálódik a magyar külgazdaság az olasz és a német piacok felé. Az 
általunk fellelt dokumentumok annak szükségességét indokolják, hogy ezen a tendencián 
belül elhelyezzük a kortársak szemében hatalmas piaci kapacitást képviselő Szovjetuniót is. 
Véleményünk szerint a magyar külkereskedelem orientációs problémáira, kihelyezési 
gondjaira a Duna-medence gazdasági egységének helyreállítása illetve a német és olasz 
gazdasági orientáció mellett létezett egy harmadik elmozdulási pont is, a magyar–szovjet 
gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az abban rejlő lehetőségek maximális kiaknázása. A 
gazdasági nyitás lehetőségét és előnyösségét a Szovjetunió felé, kormányzati szinten is 
felismerték. A két ország kereskedelmi forgalmának áruösszetétele egyértelműen arra utal, 
hogy a magyar és a szovjet gazdaság termelési szerkezete jól kiegészíhette volna egymást, 
vagyis a Szovjetunió éppen azokat a stratégiai energiahordozókat és nyersanyagokat állította 
elő és exportálta, amelyekre a magyar gazdaságnak égető szüksége volt, illetve a magyar 
gazdasági vezetés éppen azokat az iparágakat fejlesztette, amelynek termékeit a viszonylag 
elmaradott szovjet gépgyártás miatt a szovjet piac nagy tételben felvehette volna. Annak 
azonban, hogy a két ország között nem alakult ki egy intenzív és jelentős volumenű 
kereskedelmi forgalom, nem kizárólag politikai, ideológiai indokai voltak, hanem legalább 
ugyanilyen súllyal estek latba a gazdasági, financiális és infrastrukturális (szállítási) 
problémák is.  
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