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Előszó 

 
Az első magyar, aki az Új Világ földjére lépett, a XVI. századi humanista és 

protestáns tudós, Stephanus Parmenius Budaeus. Sir Humphrey Gilbert 
kíséretében utazott 1583-ban Újfundlandba, távoli barbár, pogány földek 
meghódítására az angol királynő, Erzsébet parancsára. Parmenius Magyarország 
megerősített fővárosában, az akkor török kézben lévő Buda várában született. 
Hogy külföldön tanuljon, mint akkor annyi más magyar ifjú, Oxfordba és 
Londonba ment, ahol a híres kézirat gyűjtő  Hakluyt mester mutatta be őt Sir 
Hamphrey-nek. Újfundlandba érkezésekor Parmenius írt Hakluyt-nak;  ezek 
voltak egyúttal az utolsó szavai, mert a visszaúton hajótörést szenvedett. Haie 
kapitány így emlékezik meg róla: az elesettek között a vízben lelte halálát egy 
tudós férfi is, egy magyar, aki Buda városában született, ezért nevezték őt 
Budaeus-nak, aki a jó ügyek iránti buzgalmából és lelkesedésből vett részt ebben 
az utazásban azzal a szándékkal, hogy latin nyelven följegyezze nemzetünk 
dicsőségére az említésre méltó történéseket. 

Stephanus Parmenius Budaeus hírt akart adni Európa népeinek egy ismeretlen, 
új világról, amelyről a korabeli magyarok alig tudtak többet annál, mint hogy a 
„kereszténység nagy dicsőségére” fölfedezték. 

 
 
1. Kosáry G. Domokos: Magyarország története (Cleveland és New York: Benjamin 

Franklin Bibl. Society, 1941. XVI. Old.) 
2. Istvánffy (1583-1615), Historia Regni Hungarici, 16. old. Kosáry uo. 
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Néhány évszázad eltelte során gyökeres változáson mentek át az új világról 
szerzett ismereteink.  

 Az Amerikai Egyesült Államok, amely két óceán között elfoglalja az Észak-
amerikai kontinens felét, a világ egyik nagyhatalmává vált és  kapcsolatrendszerét 
kiterjesztette a legtávolabbi országokra is. A jelen  tanulmány, amely a szerző az 
Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárában és a Nemzeti Levéltáraiban 
folytatott kutatásainak eredménye, azzal foglalkozik, hogy mi volt az USA 
szerepe Magyarország politikai, kulturális és gazdasági életében a két világháború 
között.  

A magyar történelemnek a szóban forgó időszakát vizsgálva olyan 
problémákkal találkozik a kutató, amelyek szoros összefüggésben vannak Kelet-
Közép-Európa egészének sajátságos helyzetével.  Ezért tartottam szükségesnek a 
jobb megértés kedvéért felhívni az olvasó figyelmét azokra a szempontokra, 
amelyek nemcsak Magyarország, hanem általában Kelet-Közép-Európa 
problémái is az említett időszakban. 

Az I. világháború utáni magyar politika megértésének kulcsa Magyarország 
Trianon-értékelése. 

A Trianoni Szerződés az I. világháború végén gyakorlatilag szétdarabolta a 
történelmi magyar államot. Magyarország, amely etnikailag nem volt ugyan 
homogén, 1000 éven keresztül elfoglalta a teljes Kárpát-medencét. 1920-ban 
ennek a területnek az északi részét Csehszlovákiának adták, a déli részt a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyságnak, a keleti részt Romániának és a nyugati határ 
mentén végighúzódó sávot Ausztriának. Sőt, még Lengyelország és Olaszország 
is kapott részeket a volt magyar területekből. 

Magyarország földarabolását a nemzeti önrendelkezés nevében hajtották 
végre, azonban számos esetben az utódállamok gazdasági és stratégiai érdekei 
szerint döntöttek. Ennek eredményeképpen ezekhez az államokhoz nem kevesebb 
mint 3,5 millió olyan személy került, akik az 1910-es magyar népszámlálás 
szerint anyanyelvük alapján magyaroknak voltak föltüntetve. Emiatt az egész 
magyar nemzet meg úgy érezte, hogy a trianoni szerződés elfogadhatatlan, és 
revíziója a magyar külpolitika fő törekvésévé vált. 
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 Ezért a magyar külpolitika nagy figyelemmel kísérte, hogy Amerika és az 
amerikaiak, továbbá más nemzetek hogyan viszonyulnak ehhez a törekvéshez, és 
a kulturális, valamint a gazdasági kapcsolatokat egyaránt áthatotta az a törekvés, 
hogy elnyerjék az amerikaiak támogatását a revízió céljaihoz. 

 
Őszinte köszönetemet fejezem ki a következő személyeknek: 
- John W. Bohon professzornak (Texasi Keresztény Egyetem) értékes 

javaslataiért, 
- Nevin Neal és Maurice Boyd professzoroknak, (mindketten a Texasi 

Keresztény Egyetemről) hasznos megjegyzéseikért;  
- Dr. Bakó Elemér és Dr. Solyom-Fekete Vilmos (Kongresszusi Könyvtár) 

könyvtárosoknak nélkülözhetetlen tanácsaikért. 
 
 
Major Márk Imre Ph.D. 
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I. Fejezet 
 

Magyarország: 
Történelmi bevezetés 

 
Nincs még egy ország az európai történelemben, amelynek születése oly 

pontosan meghatározható, mint Magyarország. Akkoriban alakult meg, amikor a 
magyarok átkeltek a Kárpátokon 896-ban, és letelepedtek a Közép-Duna 
medencében. Árpád vezér vezette az első magyarokat a Kárpát medencébe, és az 
ő nevét viseli az első nagy magyar királyi ház, amely 1301-ig uralkodott. A 
következő fél évszázadban a magyarok Európa „ostoraként” kalandozásaikkal 
mélyen behatoltak Európa távoli részeibe. Apró, fürge lovaikkal saját hírüket is 
megelőzték. A történészek 33 hadjáratot számoltak össze 898 és 955 között,  
némely kalandozás olyan messze vezetetett, mint pl. Bréma, Cambria, Orleans, 
Nimes, Otrantó és Konstantinápoly. A kalandozásoknak a jó része egyszerű 
zsákmányszerző hadjárat volt, amelyeknek során városokat és templomokat 
fosztogattak, elrabolva arany-  és egyéb kincseiket.  

Ez alatt a fél évszázad alatt a magyarok súlyos pusztítást végeztek Európában, 
de a kalandozó életforma veszélyekkel is járt. 917-ben Arnulf bajor herceg 
majdnem megsemmisítette az egyik seregüket, 933-ban Madarász Henrik 
kegyetlen vereséget mért rájuk Augsburg határánál. Vezéreiket elfogták, 
felakasztották, és a legenda szerint az egész seregből csak két ember menekült 
meg. 

Géza fejedelem (972-997) szakított apja politikájával; követeket küldött Ottó 
udvarába. A jó kapcsolatok kialakításával egy időben a nyugati  
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kalandozások befejeződtek. III. Henrik beleegyezett nővére Gizella és Géza 
fiának, Vajknak a házasságába, akit István néven már megkereszteltek. 

A házasságkötés 996-ban történt. Egy évvel később Géza fejedelem meghalt. 
Szent Istvánt (1083-ban avatták szentté) tartjuk a Magyar Királyság valódi 

alapítójának és a magyar történelem legfontosabb személyiségének. 997-től 1038-
ig uralkodott; közvetlen kapcsolatokat létesített II. Szilveszter pápával, aki 
különleges világi és egyházi kiváltságokkal ruházta föl. A pápa koronát küldött és 
apostoli titulust adományozott neki föltehetően annak elismeréseképpen, hogy 
sokakat térített a keresztény hitre.  

A koronázásra 1000 Karácsonyán került sor. Ettől kezdve Magyarország a 
Nyugat védőbástyája lett a Kelettel szemben. A pápa felruházta Istvánt és utódait 
püspöki székhelyek létrehozásának a jogával, így Magyarország elkerülte, hogy 
német egyházi ellenőrzés alá kerüljön.  

A magyar király püspököket, apátokat és más egyházi méltóságokat 
nevezhetett ki, döntéseiről csak értesítenie kellett a pápát. Ily módon azok a fajta 
mély konfliktusok, amelyek a pápa és a nyugat-európai uralkodók között a laikus 
invesztitúra ügyében kialakultak, ismeretlenek voltak Magyarországon. 

Amikor a Szent Benedek rendiek bejöttek Magyarországra, kolostoraik 
nemcsak vallási központok, hanem a nyugati civilizáció központjaivá váltak. A 
szerzetesek művelés alá vették a földeket, nyugati mezőgazdasági módszereket 
hoztak be, és az első tanítók is ők lettek. Szent István utódait is Magyarország 
apostoli királyaiként tekintették, és Szent István szent koronája a magyar nemzet 
jelképe lett. 

Szent István belső reformok bevezetésével is alakította a magyar történelmet. 
Feudális alapon történő államszervezés helyett országát megyékre osztotta, 
amelyeket grófok igazgattak Nagy Sándor birodalmának mintájára. Ezek a 
megyék nem csak fontos közigazgatási egységek lettek, hanem alapjai a helyi 
autonómiának és önkormányzatnak. A megyei közgyűlésekben találkoztak a 
szabad polgárok, végül a megyék képviselőket küldtek az Országgyűlésbe.   A 
magyar állam fejlődésének a története a megyerendszerben gyökerezik, és a 
megyék nagyon fontos szerepet játszottak egészen az utóbbi időkig. 
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Három XIII. századi fejlemény volt nagy hatással a magyar történelemre. Az 
első az Aranybulla, melyet a király 1222-ben adott a nemzetnek és amely az 
1215-ös angol Magna Chartához hasonlóan a szabadságjogok chartája volt. És 
mint ez utóbbit, az Aranybullát is különbözőképpen értelmezték, de mindig a 
Magyar Alkotmány egyik sarokkövének tekintették.  

A másik fejlemény idegen népcsoportok betelepítése volt az országba; 
Németországból hoztak pl. nagyszámú aranybányászt, akik közül a  cipszerek a 
Felvidéken, mások pedig Erdélyben telepedtek meg, és aranybányászattal 
foglalkoztak. Ezek az idegenből jött népcsoportok megtarthatták speciális 
kiváltságaikat, így a XIII. század az erdélyi szászoknak (1224) olyan 
kiváltságjogokat adott, ami a német kultúra szigetét teremtette meg, és sajátos 
helyzetüket a II. világháborúig, egészen a kitelepítésekig fent tudták tartani. Az 
erdélyi szászok („Siebenbürgen Saxons”) hét fontos vármegyei központot hoztak 
létre. A reformáció idején luteránusok lettek és néhány szlovák népcsoporttal 
együtt főként ők képviselték az evangélikus vallást Magyarországon.  

 
Ugyancsak a XIII. században történt a tatárjárás (1241), amely földúlta az 

országot. Szerencsére a tatárok nem maradtak sokáig. 
 
Az Árpádház 1301-ben kihalt; a nemesek I. Károlyt választották 

uralkodójuknak az Anjou házból (1301-1342), aki bizonyította uralkodói 
képességét és kitaposta az utat Nagy Lajos számára (1342-1382), akinek 
uralkodása alatt Magyarország hatalma csúcsára ért. Lajos király, a „Nagy” 
tehetségesen kormányozta az országot. Bátorította a kereskedelmet, több 
vármegyei chartát adott ki, és megalapította az első magyar egyetemet Pécsett. 
Lajost Lengyelország királyává is megválasztották, aki így hatalmas birodalmat 
kormányozott, amelynek határai a Visztula középső folyásától az Adriáig, és 
mélyen a Balkánig terjedtek. A lengyel magyar unió a késő középkorban még 
megismétlődött, és időnként a csehekkel is szövetség  jött létre. 
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Amikor az oszmán-törökök kezdtek észak felé nyomulni a Balkán félszigeten, 
földrajzi helyzete alkalmassá tette Magyarországot arra, hogy vezető szerepet 
töltsön be a törökök nyugat-európai terjeszkedésének megfékezésében. A pápák 
bátorították a magyar királyokat a török elleni harcok megindításában. I. 
Zsigmond, aki 1387-től 1437-ig kormányozta Magyarországot, és a Német- 
Római Császárság fejeként és Csehország királyaként is uralkodott, egy ideig 
távol tartotta magát a töröktől. A Konstanti Zsinatban való tevékenysége, amely 
véget vetett az egyház vitáinak, valamint a huszita eretnekség elnyomására tett 
kísérlete legalábbis részben mind azt célozta, hogy a nyugati kereszténység közös 
frontba tömörüljön a keletről jövő fenyegetés ellen.  

A magyarok sok csatát vívtak a török ellen, a Nyugat védelmében; közöttük 
Hunyadi János szerzett hírnevet a török feletti győzelmeiért. 

Az ország Hunyadi fia, Corvin Mátyás uralkodása (1458-1490) alatt  virágzó 
és dicsőséges korszakot élt. Mátyás király reneszánsz uralkodó volt, sokat tett a 
királyság szellemi életének az előmozdítására. Egyetemet alapított Pozsonyban 
(Pressburg) és megújította a pécsi és budai egyetemeket. Corvinus erős, hatékony 
zsoldos hadsereget is szervezett. A könnyű lovasságra fektette a hangsúlyt, innen 
származnak a híres magyar huszárok. Képes volt feltartóztatni a törököt, de 
emellett terjeszkedett Nyugat felé és ellenőrzése alá vonta Ausztria és Csehország 
területeinek egy részét. 

1526 augusztus 29-én Szulejmán szultán hadai győzelmet arattak a magyarok 
fölött Mohácsnál. II. Lajos (Jagello) Magyarország és Csehország királya teljes 
hadseregével együtt elpusztult. A szultán Buda felé nyomult, ahonnan rövidesen 
visszatért Konstantinápolyba óriási zsákmánnyal és kb. 105.000 hadifogollyal. Ez 
volt a magyar történelem legtragikusabb időszaka. A törökdúlás teljesen 
elpusztította az országot és bevezette az ország másfél évszázados széttagoltságát. 
A törökök uralták az ország közepét, melyet szinte lakatlanná tettek. A 
Habsburgok uralták az ország nyugati részét, míg a nemzeti függetlenség csak 
Erdélyben maradt fönn.  

Ezek az évek a reformáció kialakulásának voltak az évei; a protestáns tanok 
behatoltak Magyarországra is. A magyarokat a kálvinizmus vonzotta, mivel a 
luteránusokat a német hatással azonosították. 
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A világ első törvényerőre emelt kiáltványa a szabad vallásgyakorlás 
érdekében Magyarországon született. Az 1557-es Tordai országgyűlési határozat 
kimondta: ”Mindenkinek jogában áll azt a hitet követni, amit akar, mindaddig, 
amíg nem sérti vele mások hitét.” 1683-ban a Bécsnél történt vereségük után a 
törököknek fel kellett adni Magyarországot. 

A törököktől fölszabadult területek benépesítésére és védelmezésére a 
Habsburgok erőteljes gyarmatosító politikába kezdtek. Bevándorlók és telepesek 
érkeztek Európa minden részéből. A németeket és szlovákokat a déli területeken 
telepítették le. Sok, a török uralom elől menekülő szerb talált védelmet és 
telepedett le az újonnan szerzett déli területeken.  

 
Magyarország visszafoglalása felújította a Habsburg Birodalommal szembeni 

régi ellentéteket. Rákóczi Ferenc széleskörű fegyveres mozgalom élére állt, hogy 
tiltakozzon a Habsburgok Bécsből irányított önkényeskedéseivel szemben. 
Nemzetközi elismerésre törekedve a magyar Diéta kinyilvánította a Habsburg Ház 
trónfosztását és Rákóczit választotta vezérlő fejedelemmé. Rákóczi seregei 
elfoglalták Magyarország nagy részét. 

De amikor a Habsburg hadsereg mentesült a spanyol örökösödési háború alól, 
a hosszú ideig tartó felkelést leverték (1703-1711). 1711-ben fegyverszünetet 
kötöttek. III. Károly 1723-ban megszavaztatta a magyar országgyűléssel a 
Pragmatica Sanctio elfogadását, amely törvény kimondta, hogy fiúgyermek 
hiányában leány is örökölheti a koronát. A lojalitás viszonzásaként a Habsburgok 
érintetlenül hagyták a magyar alkotmányt, annak minden jogokra, törvényekre, 
előjogokra és szokásjogokra vonatkozó részével együtt.  

II. József (1780-1790) reformjaival drasztikus lépéseket tett, hogy  egységessé 
formálja a Habsburg tartományok közigazgatását.  De a magyarok megtarthatták 
történelmi hagyományaikat, és így Magyar- ország  megtartotta különállását.  Ez 
folytatódott még akkor is, amikor a Habsburgok az Osztrák és a Német Római 
Birodalom császáraivá kiáltották ki magukat (1806). A magyarok számára a 
császár továbbra is csak egyszerűen a magyar király volt.  
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Az 1840-es években Európában keletkező forradalmi hullám elérte Ausztriát 
és Magyarországot is. A magyar reform-mozgalom vezetői, Széchenyi István és 
Kossuth Lajos igyekeztek alkotmányos engedményeket kicsikarni I. Ferdinánd 
császártól.  1848-ban a politikai feszültség függetlenségi háborúba torkollott, 
melyet csak Oroszország közbelépésével sikerült leverni. Ezt követően a 
Habsburgok Magyarországon statáriumot vezettek be. A szabadságharc 
tizenhárom  tábornokát, Batthyány Lajost a független Magyarország 
miniszterelnökét valamint számos más hazafit vagy főbe lőttek vagy 
fölakasztottak. Sokan külföldre menekültek. 

Az új császár, I. Ferenc József igyekezett Magyarországot Bécsből  
központosító politikával kormányozni, amit névadójáról Bach korszaknak 
neveztek. Alexander Bach, a császár helytartója német és csehországi 
hivatalnokokat alkalmazott, akik nem beszélték az emberek nyelvét, és a német 
nyelvet tette hivatalos nyelvvé. A magyarok elutasították az együttműködést.  

Az 1867-es Kiegyezés létrehozta az Osztrák-magyar dualista monarchiát. A 
kiegyezés három évszázadnyi  küzdelem után elismerte Magyarország 
alkotmányos státuszát.   

 Ettől kezdve két teljesen különálló állam létezett. Az Osztrák Császárság  és a 
Magyar Királyság, mindegyik a saját parlamentjével. Ferenc József az egyikben 
császárként, a másikban királyként uralkodott.  Három közös minisztérium volt, 
úgymint a külügy, hadügy és pénzügy. Mindkét parlament bizottságokat 
választott, melyek a közös ügyekre vonatkozó törvényhozásért feleltek.  

Közös hadsereget hoztak létre, ezen kívül a két állam saját honvédséget is 
fönntartott. Tíz évenként szerződésben állapodtak meg abban, hogy melyik állam 
mennyit fizessen be a költségvetésbe. A Kiegyezés értelmében Ausztria és 
Magyarország külön-külön intézték belső ügyeiket, de az osztrák és a magyar 
csapatok együtt harcoltak az I. világháborúban. 

A kettős Monarchia  az I. világháború végéig  állt fönn.   
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II. fejezet 

 

A királyságtól a tanácsköztársaságig: 
Magyarország és a Párizsi békekonferencia 

 
1918 októberében egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Osztrák-Magyar 

Monarchia elveszti a háborút és a szétesés küszöbére kerül. Október utolsó 
napjaira a magyar politikai pártok megegyeztek Magyarország, mint külön 
politikai egység  létrehozásában,  külön békeszerződés keretében. 

 
1918 október 30-án a király, IV. Károly arra kényszerült, hogy Károlyi 

Mihály grófot nevezze ki Magyarország miniszterelnökévé (Ez volt az októberi 
forradalom). 

 
Károly visszavonult a kormányzástól, a trónról azonban nem mondott le. 
Gróf Károlyi Mihály az ellenzék vezére volt a magyar parlamentben; 

meggyőződéses „nyugati” demokrata.  Úgy gondolta, hogy megilleti a barátságos 
elbírálás a Szövetségesek részéről, mert mindig híve volt a nyugat-európai típusú 
demokráciának. A háború alatt azt terjesztették róla, hogy titokban szoros 
kapcsolatot tart fenn a nagyhatalmak vezető politikusaival, és úgy vélték, hogy 
képes egyedül biztosítani a magyar nemzet védelmét. 
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Károlyi miniszterelnökként mindenképpen meg akarta őrizni Magyarország 

határait. Dr. Jászi Oszkárral, az új magyar kormány kisebbségügyi miniszterével 
együtt megkísérelte Magyarország területi integritásának megtartását, miközben a 
nemzetiségekkel el akarta feledtetni a múltat, és megpróbálta elfogadtatni velük 
az új magyar demokráciát. Jászi Oszkár egy a Dunai Konföderáció 
megalkotásával nemzeti egyenlőséget ígért nekik. Jászi javaslatait még a 
magyarok iránti szimpátiával egyébként nem vádolható R.W. Seton-Watson, 
angol történész is támogatta írásaiban. 

  
Az új magyar kormány előtt súlyos problémák tornyosultak. Az országnak a 

teljes politikai és közigazgatási, valamint a gazdasági rendszere az összeomlás 
állapotában volt. Károlyi kormányát a következő három párt koalíciója alkotta: a 
saját maga által vezetett kis Függetlenségi Párt (a polgári radikális párt), a 
Radikális Párt (ide tartozott a baloldali értelmiség) és a Szociáldemokrata Párt. A 
kormányra fokozatos nyomás nehezült mind a belpolitikában, mind az Antant 
részéről.  

A kormánytól jobbra álló pártok nem láttak lehetőséget a megegyezésre az 
olyan belpolitikai kérdésekben, mint pl. a földtörvény. Ragaszkodtak 
álláspontjukhoz, és az első pillanattól kezdve Károlyi megbuktatására törekedtek. 

 
Másrészt a Szociáldemokrata Párt balszárnya, amely a legerősebb tagja volt a 

kormánykoalíciónak, további lépéseket kívánt tenni a szocializmus irányába. 
Radikálisak voltak, és rokonszenveztek a kommunizmussal. A kormány 
megosztott és működésképtelen volt. A megszállt területekről érkező magyarok 
tízezrei kerestek menedéket az országban, miközben az Antant továbbra is 
fönntartotta a Magyarország elleni blokádot. Ezek a menekültek csak a 
munkanélküliek számát növelték. Ilyen körülmények között a kormány 
belpolitikai helyzete egyre nehezebbé vált. 

 
Méginkább reménytelen volt a külügyi helyzet. 
Károlyi Wilson elnök és bizonyos európai tekintélyek megnyerésével kedvező 

békét akart biztosítani azokkal  szemben, akik szigorú föltételeket kívántak 
szabni. Ezért a köztársasági államformát támogatta, hogy meggyőzze Wilsont: 
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Magyarország demokratikus átalakulása Németországhoz, Ausztriához és az 
utódállamokhoz hasonlóan alapos és őszinte. (4) 

1918. november 16-án kikiáltották  Magyarországon a „köztársaságot” és a 
megalakult Nemzeti Tanács 1919 januárjában Károlyit választotta  
miniszterelnöknek.  

Még azok is, akik más körülmények között az alkotmányos monarchiát 
részesítették volna előnyben, elfogadták, hogy a köztársaság szolgálja a legjobban 
a nemzeti érdeket. 

A kormány és a nemzet szorongva és reménykedve tekintett a párizsi 
békekonferenciák elé, bár egyetlen nyugati politikus kijelentése vagy lépése sem 
adott a reményre semmilyen alapot. (5) 

 
Károlyi remélte, hogy sikerül szimpátiát keltenie saját maga és rendszere 

számára, továbbá, hogy kedvezően befolyásolhatja a megszállás föltételeit, és 
biztosítékot kaphat Magyarország határainak sérthetetlenségére. 

Ennek és a padovai fegyverszüneti szerződés kiegészítésének a biztosítására 
Károlyival az élen magyar küldöttség utazott Belgrádba 1918. november 8-án. (6) 

Károlyival ellentétben azonban Franchet D’Esperey francia tábornok, az 
Antant főparancsnoka a délkeleti hadszíntéren nem volt hajlandó eltekinteni attól, 
hogy Magyarország legyőzött ellenségként próbál kedvezményeket kicsikarni, 
miközben a francia hadsereg még mindig harcban áll Berlin elfoglalásáért. 
Durván és arrogáns módon kezelte a magyar küldöttséget, hangsúlyozva, hogy az 
új Magyarország még mindig ellenséges ország. 

 
Károlyi jó szándékért folyamodott a fiatal magyar demokrácia számára, 

Franchet D’Esperey ezzel szemben – miközben Károlyinak személyesen 
tiszteletét fejezte ki – elhatározta a magyarok megbüntetését. Emlékeztette a 
tárgyaló delegációt, hogyan támogatta Franciaország a magyar forradalmárokat a 
XVII-XVIII században, és keserűen vádolta őket, hogy Németország 
szekértolóivá váltak: „Önök együtt masíroztak, együtt fognak bűnhődni.  
Megsértették Franciországot, és ezt mi nem vagyunk hajlandók elfelejteni.” 

Amikor a zsidó Hatvany Lajos báró küldöttet mutatták be Franchet 
D’Esperey-nek, az nem tudta antiszemitizmusát leplezni. Az ablakhoz vezette 
Hatvany bárót, közelről megnézte és arcátlanul azt mondta: „Igen, látom, ön az 
orra alapján minden kétséget kizáróan zsidó.” (7) 
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A magyar politikai pártok és az egész magyar nép nagyon kiábrándítónak 
találta Károlyi találkozását Franchet D”Esperey tábornokkal. (8) 

Az új katonai megállapodást 1918 november 13-án Belgrádban fogadták el és 
irták alá  a Károlyi-kormány, illetve D’Esperey tábornok  képviselői. 

A megállapodás előírta a teljes magyar hadsereg lefegyverzését, hat gyalogos 
és két lovas hadosztály kivételével. Továbbá előírt egy demarkációs vonalat, 
amely Magyarország teljes dél-keleti határán Besztercétől Kelet-Erdélyig 
húzódott, délen a Maros folyó vonalán, nyugaton a Maros mentén, tovább egészen 
Szabadkáig, majd Baján át Pécsig, végül a Mura folyóig. Annak ellenére, hogy az 
Antant csapatoknak kellett megszállni az ettől a vonaltól a délre és keletre lévő 
részeket, a magyar közigazgatás folytatta működését. 1918. november 13. után 
azonban szerb és  román csapatok szállták meg a régiót (Magyarország arra 
számított, hogy a nagyhatalmak csapatai foglalják el ezt a területet). 

A szerb és román területi követelések ilyen jellegű érvényesítése, továbbá a 
magyar közigazgatás azonnali fölszámolása megdöbbentette Magyarországot. 

Miután Károlyi első diplomáciai kísérlete kudarcba fulladt, közvetlenül 
Wilson elnökhöz folyamodott.  1918 november 16-iki üzenetében arról értesítette 
az Elnököt, hogy kormánya számít a nyugati demokráciák nagylelkűségére, és 
nyomatékosan kérte Wilson támogatását Magyarország számára a fölbomlás és az 
anarchia veszélyeivel szemben.  A következő tíz napban Károlyi küldött egy 
másik támogatást kérő jegyzéket is az Elnöknek: „Elnök úr, az Ön érzelmeire 
apellálunk …. jöjjön és legyen a fiatal magyar demokrácia segítségére.” (10) Soha 
semmilyen választ nem kapott.  

 
Amikor Eduard Benes bejelentette Csehszlovákia területi követeléseit a 

Békekonferenciának 1919 február 5-én, nyilvánvalóvá vált, hogy az Antant az 
utódállamok oldalán áll Magyarországgal szemben. Benes a Dunát kérte, mint új 
országhatárt. Nem tagadta, hogy a Duna északi oldalán lévő körzetek etnikai 
összetétele főleg magyar (11),  de így érvelt: „Szlovákiának dunai országnak kell 
lennie, mivel a dunai országhatár földrajzi szükségszerűség, továbbá az új 
Csehszlovákia  csak ily módon tud fennmaradni. (12) 1919 február elejére 
Románia is letette a volt magyar területekre vonatkozó követeléseit a Párizsi 
Legfelső Tanács elé. Február 21-én a párizsi békekonferencia meghozta az újabb 
döntést a magyar-román határra vonatkozóan. Az új demarkációs vonal, ami 
mögé a magyaroknak vissza kellett vonulni, nagyon hasonlított az 1916. 
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augusztus 17-iki fegyverszüneti szerződésben a románok számára biztosított 
vonalhoz.  

Bár a nyugati hatalmak ezt a döntést már 1919 február 21-én meghozták, csak 
hetekkel később, március 20-án közölte Magyarországgal ultimátum formájában a 
magyarországi szövetségi katonai misszió vezetője, a francia Vyx alezredes.  

Március 19-én Vyx a három másik szövetséges misszió vezetőjét a 
főhadiszállására kérette másnap reggel 9-re,  hogy megállapodjanak, mielőtt  
közösen lépnének a magyar kormány felé. Nicholas Roosevelt kapitány, az 
Amerikai Nagykövetség budapesti csoportjának rangidős tagja 15 perccel 
korábban érkezett, hogy kifejtse Vyxnek: neki nincs fölhatalmazása semmilyen 
diplomáciai vagy katonai természetű lépés megtételére. 

 
Vyx kiemelte, hogy a Magyarországon akkreditált misszióvezetők által 

átadandó jegyzék tartalmaz egy olyan döntést, amelyet a párizsi békekonferencián 
a Szövetségesek hoztak, akikkel Roosevelt kapcsolatban áll. Miután Roosevelt 
nem tudott telefonkapcsolatot teremteni Archibald C. Coolidge-al, párizsi 
felettesével, továbbá az angol és az olasz képviselők sürgetésére elhatározta, hogy 
beleegyezik Vyx tervébe. 

A négy Antant képviselő délelőtt 10-11 óra között érkezett Károlyi hivatalába. 
Vyx átnyújtotta a jegyzéket Károlyinak. Miközben átnyújtotta neki a diktátumot, 
megjegyezte, hogy az új demarkációs vonal kijelölése kapcsán újabb színmagyar 
területeket vettek el Magyarországtól. Figyelmeztetett, hogy a Szövetségesek 
követeléseinek az elutasítását a Szövetséges misszió kivonása fogja követni 
Budapestről, ami úgy is értelmezhető volt, mint fenyegetés a Magyar 
Köztársasággal való háborús állapot fölújítására. Ez az ultimátum néhány óra 
leforgása alatt megpecsételte a Magyar Köztársaság sorsát.  

Károlyinak nem kellett végigolvasni a teljes dokumentumot, hogy megértse 
annak fontosságát.  Felhívta Vyx figyelmét, hogy a jegyzék ellenkezik a belgrádi 
egyezménnyel, és annak elfogadása anarchiához és a bolsevizmushoz vezethet. 
Sürgette az ezredest, hogy tegyen még egy utolsó kísérletet Párizsban az ügy 
elhalasztására. Vyx csak vonogatta a vállát, és kijelentette, hogy neki nem számít, 
hogyan fog válaszolni a Károlyi- kormány. Károlyi hangsúlyozta, hogy  a jegyzék 
a legnagyobb belpolitikai fontossággal bír; és  hogy sem az ő kormánya, sem más 
kormány egy nappal sem élné túl, ha aláírna egy ilyen megalázó megállapodást. 
Vyx kapásból így válaszolt németül: „Das ist mir ganz egal” („Engem ez nem 
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érdekel”), sem a bolsevizmus terjedése, sem a kormány lemondásának 
következményei, sem egy új kormány összetétele szempontjából. 

Végezetül, amennyiben Károlyi nem fogadja el az ultimátumot március 21-én 
du. 6 óráig, az Antant csapatok azonnal elhagyják az országot. 

 
Károlyi március 20-án délután találkozott  kabinetjével. Bevallotta, hogy a 

Vyx-féle szövetséges jegyzék, bebizonyította az ő wilsoni alapokon álló nyugat-
orientációs politikájának a kudarcát. 

Március 21-iki Vyx-nek küldött válaszában kiemelte, hogy a magyar kormány 
„elfogadhatatlannak tartja a békekonferencia döntését és nem hajlandó a saját 
kivégzése mellett díszőrséget állni.” 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szembemegy a november 13-iki 
fegyverszüneti előkészületekkel (16).  

Károlyi gróf lemondott, föltételezve, hogy egy tisztán szocialista kormány jön 
létre, amely elutasítja az új fegyverszünetet és esetleg vállal egy honvédő háborút. 
Úgy vélte, hogy a szociáldemokrata párt az egyetlen politikai erő, amely képes a 
hadsereget irányítani és a frontra küldeni, továbbá amelyik képes új barátokat 
szerezni Magyarország számára Kelet- és Közép Európában. Arra a keserű 
következtetésre jutott, hogy Magyarország nem sokat várhat a győztes nyugati 
demokráciáktól. Azonban a szocialista miniszterek Károlyi tudta nélkül Kun 
Bélával, a börtönben lévő bolsevik vezetővel szövetkeztek, hogy egyesítsék a 
Szociáldemokrata pártot és a Kommunista pártot.  

Ily módon Kun Béla a börtönből egyenesen az új kormány élére került, 
melyben ő lett a külügyi komiszár is. 

Az új irányvonal azon az elváráson alapult, hogy a „Kelettől próbáljuk 
megkapni azt, amit a Nyugat megtagadott tőlünk.” (17) 

 
A Magyar Kommunista Párt 1918 november 24-én alakult meg. Kun Béla, aki 

a háború előtt jelentéktelen vidéki újságíró volt, és már korábban sikkasztás miatt 
elvesztette egy munkásbiztosítóban betöltött állását, 1918. november 17-én 
Moszkvából érkezett Budapestre néhány Oroszországból visszatért más 
hadifogollyal együtt ő alkotta a bolsevikok magját. Ezek az emberek 
Oroszországban a lenini elvek és gyakorlat hűséges híveivé váltak. A Magyar 
Kommunista Párt alapítása után azonnal publikálni kezdtek a kommunista Vörös 
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Újságban. Kun Béla is ebben az újságban, valamint a leszerelt katonák, tisztek, a 
munkanélküliek és szegényparasztok körében kezdte propaganda tevékenységét.   

A kommunisták a Károlyi-kabinetet tartották felelősnek a szegények helyzete 
miatt, hogy ti. elhanyagolja panaszaikat és nem követi a szocialista 
paradicsomába vezető utat. 

Főként ennek a propagandának a következtében tört ki az erőszak és a 
terrorizmus Magyarország-szerte 1919 elején. Február 20-án munkanélküliek 
tömege gyűlt össze Budapest belvárosában. Kun Béla arra biztatta a munkásokat, 
hogy szerezzenek fegyvert maguknak, és a parlament előtti nagygyűlésre hívta 
őket másnap délutánra, hogy a fennálló társadalmi és gazdasági helyzet ellen 
tiltakozzanak (20) Tűzharcra került sor, melyben a biztonsági erők géppuskákat 
használtak. Soha nem derült ki, hogy ki tüzelt először, azonban amikor a 
lövöldözés véget ért, hét halott és nyolcvan sebesült  rendőrt számoltak meg. A 
munkások veszteségei nem ismeretesek. Kun Bélát és a kommunista párt 69 
vezetőjét börtönbe vetették. 

Károlyi kormánya most újabb probléma elé nézett. Lenin úgy fejezte ki 
nemtetszését a magyarországi eseményekkel kapcsolatban, hogy letartóztatta a 
három szociáldemokrata tagját annak a magyar delegációnak, amelyik éppen 
Moszkvában tartózkodott, hogy a mintegy 100.000 hadifogoly kiadatásáról 
tárgyaljon.  Értesítette a magyar kormányt, hogy kivégzik ezt a három embert, ha 
Budapesten bármi baja történik a kommunistáknak. Erre a külső nyomásra 29-et 
kiengedtek a 69 fogva tartott közül; Kun Bélát és a vele együtt továbbra is fogva 
tartottakat politikai foglyoknak nyilvánították, és úri módon bántak velük.  

1919. március 21-én, ahogy fentebb már jeleztük, Kun Béla a börtönből 
egyenesen az új kormány feje lett, továbbá a külügyek komiszárja. Új 
irányvonalat ígért a külpolitikában. Az ország területi biztonságát és védelmét 
nem amerikai segítséggel akarta elérni, hanem szövetségben Oroszország 
forradalmi proletáriátusával. A magyar proletáriátus tehát összefogna 
Oroszországgal, hogy forradalmi harcot vívjon a rablóhadjáratot folytató 
szomszédok ellen.  

A proletárforradalomnak Magyarországon megvoltak a maga sajátos 
jellemzői.  Amint a bécsi szociáldemokrata napilap, az Arbeiter Zeitung sietett 
kijelenteni, nem annyira a saját, hanem inkább az Antant  burzsoáziája elleni 
forradalom volt. A magyarországi politikai fordulat értékelésében az Izvestija 
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érvelése, miszerint  nemzeti önvédelemről volt szó, lényegében ugyanezt a 
gondolatmenetet követte.  

 
A kommunisták és nem kommunisták között uralkodó nézet mind 

Magyarországon, mind külföldön az volt, hogy a magyarországi  események 
radikális fordulatáért elsősorban az Antant felelős. Ráadásul úgy tűnt, hogy a 
kommunista hatalomátvétel  közvetlen következménye volt a szövetségesek 
ultimátumának – nem pedig a belső osztályharcban kivívott győzelem  
eredménye. (24) 

 
A Pester Lloyd kijelentette, hogy a Tanácsköztársaság létrejötte a magyar 

proletáriátus válasza volt az antant és csatlósainak nemtörődöm, zsákmány-éhes 
imperializmusára. Ez az újság a gazdasági krízist a leggazdagabb megyék 
elvesztésének tulajdonította, és vádirat volt arra, hogy a románok által javasolt 
demarkációs vonal csúnyán megsértette a wilsoni elveket: „a Párizsi 
békekonferenciának az erőszakra adott béke-válasza maga a Vörös áradat, amely 
Oroszországból kiindulva Magyarországot át nyugat felé fog terjedni. (25) 

A „Világ”-ban Bíró Lajos hangsúlyozta, hogy Magyarország saját halotti 
bizonyítványát írta volna alá az ultimátum elfogadásával, amely világossá téve 
mindenki számára a burzsoázia csődjét. Hasonlóan nyilatkozott a lángoló nemzeti 
érzelmű Kóbor Tamás, „Az Újság” c. konzervatív lap szerkesztője: „A magyarok 
felgyújtották házaikat, és a tűz terjed tovább az egész világra.” 

A burzsoá Est azzal büszkélkedett, hogy Budapest „fölrázta a világot”, 
különösen Párizst, valamint hogy a „bátor és életerős magyar proletáriátus 
szövetségben az orosz óriással a haladás élharcosává vált.” Mindegyik napilap 
vezércikke a belső helyzet kommentálásától volt hangos, nacionalista köntösbe 
vonva a forradalmat. 

A magyarországi robbanás okát nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-
Európában is a párizsi békekonferenciához vezették vissza. 

Mialatt a kritika fő csapása a konferencia hibáira irányult, hogy túl keményen 
bánik a magyar nemzettel és a bolsevizmus karjaiba hajtja, a francia sajtó Wilson 
idealizmusát bírálta. A Times megdöbbent, hogy Wilson majdnem engedett az 
ellenségnek. A Figaro azon a nézeten volt, hogy a magyar forradalom tiszta 
zsarolás, melyben a vörös kísértet volt a fegyver és Németország – alig titkoltan – 
a fő ideológus. 
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Az Echo de Paris azt állította, hogy a magyar forradalommal majdnem Európa 
szívéig hatolt a bolsevizmus, és hogy a wilsoni engedékenységgel szemben a 
konferenciának föl kellene ismernie az ellenséges veszélyt.(28) 

 
A brit sajtó ugyanúgy kommentálta az eseményeket, mint a francia, kivéve a 

német bűnrészességre vonatkozó vádakat. 
A londoni Times szerint Magyarország a  bolsevizmus elleni kordon nyugati 

oldalához tartozik, és a fegyverszünet értelmében kétségkívül aláveti magát Párizs 
fönnhatóságának. 

Az újság felhívta az elnök figyelmét arra, hogy Lenin Vörös Ligája és a 
Népszövetség eszméi között kibékíthetetlen szakadék tátong. (29) 

A Daily Mall c. napilap kirohanást intézett Wilson ellen, akit közvetlenül 
felelősnek tartott a „Konferencia idegtépő tehetetlensége miatt.” (30) 

A Morning Post Clemenceau-tól várta, hogy ellensúlyozza a magyar 
próbálkozást, valamint, hogy azonnal biztosítékot és jóvátételt csikarjon ki az 
ellenségtől.  

A magyarországi kommunista hatalomátvétel miatt a magyar kérdés a párizsi 
konferencia napirendjének első pontja lett. A Budapesten megalakult 
tanácsköztársaságról szóló hírek nyugtalanítóak voltak. 

Bécsi autentikus forrásokból a közelgő összeomlásról érkeztek jelentések; egy 
szovjet típusú köztársaság került kikiáltásra Bajorországban; sztrájkok törtek ki a 
Ruhr-vidéken, Hamburgban és Szászországban; a francia hajóraj matrózai 
Odesszában fellázadtak, ily módon siettetve ennek a stratégiai Fekete tengeri 
kikötőnek az evakuálását. A Vörös Hadsereg föltartotta Kolcsak előre nyomulását 
és tovább nyomult előre Ukrajnába. Tovább bonyolította a dolgokat, hogy munkás 
megmozdulások is voltak Angliában, Franciaországban és Olaszországban. 

Riasztották Wilson elnököt.  Lensing elhalmozta Bécsből küldött, 
Magyarországra vonatkozó távíratokkal, továbbá ellátta Magyarországról szóló 
elemzésekkel is. Tasker H. Bliss tábornok, az elnök katonai tanácsadója azzal 
vádolta a francia katonai vezetést, hogy ők tervelték ki és váltották ki a Vyx 
jegyzékkel a magyarok reakcióját és ily módon ők a felelősek a bolsevik 
radikalizmusért. Odáig ment, hogy azt állította: a titkos dokumentumokban 
található összes bizonyíték arra utal, hogy a francia katonai vezetés és diplomácia 
nem csupán üdvözölte, hanem ösztönözte is a Tanácsköztársaságot 
Magyarországon azáltal, hogy erőltette a katonai  rendezést.  
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Bliss tábornok lehetségesnek tartotta, hogy ezek a katonai cselszövések 
Clemenceau háta mögött történtek, és a vele szemben ellenséges erők irányították.  
Azt állította, hogy a magyarországi bolsevik hatalomátvétel közvetlen 
következménye volt annak az 1919 február 26-iki Legfelső Tanácsülésnek, ami 
politikailag szerencsétlen lépés volt, és amelyet erkölcsileg nem lehetett indokolni 
Amerika népe számára. Sürgette az Egyesült Államokat, hogy utasítsa el a 
részvételt bármely katonai beavatkozásban, amely a Legfelsőbb Tanács február 
26-iki döntésének érvényesítését célozná, sőt, ragaszkodjon a döntés 
visszavonásához. 

Marcel Cachin, az amerikai békeküldöttség tagja megerősítette Bliss 
tábornokot. Szerinte Károlyi bukását siettették a helyi francia tábornokok sértő és 
szűk látókörű akciói, aki ezek miatt fordult a béke konferenciához. Cachin szerint 
a bolsevizmus elítélésének csak egy biztos útja van, ragaszkodni a wilsoni 
elvekhez, és nem engedni, hogy azokat a francia militarizmus kompromisszum 
tárgyává tegye. (34) 

William C. Bullit, az amerikai delegáció másik tagja 1919. április 6-án, 
Moszkvából való visszatérése után azonnal levélben közölte az elnökkel, hogy 
most, amikor a magyarok az oroszok útjára léptek, küszöbön áll az európai 
forradalom:  Európa népei az elmúlt évben keresték a könnyebb megélhetést és a 
közösség gyarapodását. Párizsban nem találtak hozzá útmutatást. Most tehát 
Moszkva felé fordulnak,  a gyakorlat távol esik a kommunizmus elméletétől. 

…Hat hónappal ezelőtt Európa népei Öntől várták reményeik beteljesülését. 
De most már úgy vélik: hiába. Ezért Leninhez fordulnak. (35) 

Philip Marshall Brown professzor, a Coolidge misszió második embere, aki a 
Kun Béla rezsim alatt Magyarországon állomásozott, nemzeti tiltakozásként 
jellemezte a magyar kommunizmust. Táviratozott Párizsba: mivel az emberek 
túlnyomó részének semmi köze a szocializmushoz, és mivel Szovjet Oroszország 
túl messze van ahhoz, hogy támogassa a helyi radikálisokat, és ha a 
Szövetségesek okosan lépnek, még mindig meg tudják akadályozni Magyarország 
teljes bolsevizálását. 

A professzor a békés rendezést részesítette előnyben, mely azzal kezdődött 
volna, hogy a békekonferencia biztosítja Magyarországot: nem áll szándékában az 
ország megcsonkítása, és nem fogja földarabolni anélkül, hogy figyelembe venné 
az emberek jogos kívánságait. (36) Wilson elnök szilárd meggyőződése volt, hogy 
bizonyos francia körök felelősek a kommunista hatalomátvételért 
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Magyarországon. Ray Stannard Baker, az elnök sajtótitkára tájékoztatta, hogy őt 
okolják az eseményekért Közép Európában minden oldalon. Baker azt javasolta, 
hogy az elnök mutassa be,  mik a káosz igazi okai. Ha ezt megtenném – válaszolta 
az elnök – azonnal fölbomlana a békekonferencia, és ezt egyelőre még nem 
kockáztathatjuk, …… mert akkor el kellene mondanom az igazságot, és pontosan 
azokra hárítanám a felelősséget, akikre tartozik: a franciákra. (37) 

 
Az amerikai békedelegáció tagjainak egyike, a Kelet-Európa szakértő Robert 

J. Kerner professzor volt az egyetlen, aki a magyarországi fölfordulás okai között 
nagy jelentőséget tulajdonított a belső viszonyoknak. Kerner megfigyelései nem 
voltak megalapozatlanok. Miután a magyarországi kommunizmus létrejöttében 
nem lehetett tagadni az Antant felelősségét, a magyar nép, valamennyi magyar 
politikai párt, sőt maga Károlyi is hibáztathatók azért a teljesen indokolatlan 
optimizmusért , mellyel az ország határait és a békefeltételeket kezelték. Károlyi 
fölismerve wilsoni orientációjának a kudarcát, továbbá politikai tanácsadóinak a 
tévedéseit. Minden valószínűség szerint hitt abban, hogy a bolsevizmus 
meghódíthatja egész Európát. Főleg ebben a meggyőződésében adta át a hatalmat 
a kommunista többségű Magyar Szocialista Pártnak és legitimálta, hogy a Magyar 
„Köztársaságból” békés úton Európa második diktatúrája, a proletáriátus 
diktatúrája váljék. 

Ezáltal a magyarok „árulójá”-vá vált, akik soha nem bocsátottak meg neki. Az 
egyik legtudományosabb magyar történelemkönyv ezt írja: Károlyi Mihály, a 
magyar Kerenszki 1919. március 21-én eltávozott a magyar történelemből. 
Romok jelölték érkezését és romok maradtak utána is. Bűne csak annyi, hogy 
nemzetünk történelme legkritikusabb szakaszában magához ragadta a hatalmat, 
amelyre méltatlan volt. Hatalmi törekvései nem szilárd alapokra, hanem csupán 
illúziókra épültek. Negatív történelmi megítélése soha nem fog enyhülni.  

Másrészről néhány történész fölfedezte Károlyiban a jószándékot és a   
naivitást. Károlyi nem ismerte föl, hogy a győztes európai nemzetek között nem 
akad egy sem, amely komolyan venné Wilson nézeteit. Például amíg 
Magyarország szomszédai nagy igyekezettel szervezték újjá nemzeti 
hadseregüket, azalatt Károlyi ilyen szlogenekkel igyekezett azt leépíteni: „Nem 
akarunk soha többé katonákat látni”! Pacifisták vagyunk! Wilson rendet fog tenni! 
Akarjuk a wilsoni békét”! -  és így tovább. 
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Az is igaz, és ki kell mondani Károlyi védelmében, hogy a wilsoni eszmék az 
egész magyar népre nagy hatással voltak. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó 
külügyminisztere, Andrássy Gyula gróf így írt később:  

Minket különösen súlyosan érintett Wilson tevékenysége. Demagóg és naív 
lelkek tették fel a kérdést: vajon nem volt-e felháborító árulás a háború folytatása, 
ha Wilson kinyilvánította a nagy amerikai köztársaság nevében, hogy a háború 
nem a népek ellen folyik, hanem az ellen az autokrata rendszer ellen, amely a 
háborút kirobbantotta, ill. amelyet a népek már nem tudtak tovább elviselni….Aki 
nem hitt az amerikai elnök igéreteiben, azt könyörtelenül megbélyegezték, mint 
háborús agitátort. Az „ellenséges” Wilson népszerűbb volt, mint maguk a 
kérdéses népek vezetői. 

1919. március 21-én Budapest a bolsevizmus második fővárosa lett Európa 
szívében. A Népbiztosok Tanácsa, amelyben Kun Bélának valódi hatalma volt, 
statáriumot hirdetett, a törvényekre és a rendre hivatkozott, továbbá maximális 
gazdasági erőfeszítésre szólított fel. 

Ezzel egyidőben a Tanács elrendelt egy sor forradalmi intézkedést: a címek és 
előjogok eltörlését; az állam és az egyház szétválasztását; a munkás-, katonai, és 
paraszt küldöttek megválasztásának előkészítését, a forradalmi bíróság 
fölállítását; a gyárak, lakóházak és nagybirtokok állami tulajdonba vételét. 

A Tanács azt is bejelentette, hogy szövetséget fog kötni Szovjet 
Oroszországgal, és hogy Magyarországot a Vörös Hadsereg védelme alá helyezi; 
valamint, hogy elhatározták: utolsó csepp vérükig védelmezik a szovjethatalmat. 
A külpolitika új irányvonala, mint láttuk, azon az elváráson alapult, hogy „a 
Kelettől kell megkapnunk, amit a Nyugat megtagadott tőlünk.” 

Egy Szovjet-Oroszországnak küldött rádiós jelentés szerint az új vezetők 
kötelességtudóan jelentették Leninnek, hogy Magyarországon megalakult a 
proletáriátus diktatúrája; egyidejűleg köszöntve őt, mint a nemzetközi 
proletáriátus vezérét, világosan kifejezve ezzel, hogy alávetették magukat 
Moszkva fennhatóságának. 

A magyarok Oroszországgal kívántak szövetségi szerződést kötni, és tőlük 
kértek használható utasításokat. Lenin válaszában azt üzente a magyar 
elvtársaknak, hogy forradalmuk nagy lelkesedést keltett Oroszországban. (42) 

A magyar kommunizmus elejétől fogva nem csak Kelet felé tekintett, hanem 
közvetlen szomszédaihoz, ill. Németországhoz is fordult, azaz a világ összes 
munkásához. Egy MINDENKIHEZ szóló felhívásban a Magyar Szocialista Párt 
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(a szociáldemokraták és a kommunisták fúziója után magukat így nevezték) 
üdvözletét küldte Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Amerika 
munkásosztályának, felszólítva őket arra, hogy ne tűrjék kormányaik aljas 
hadjáratát a magyar tanácsköztársaság kormánya ellen. A csatlakozó győztes 
országok: Csehország, Románia, Szerbia munkásaihoz és parasztjaihoz is 
felhívással fordultak, bátorítva őket a katonai szövetségre a bojárok 
(földbirtokosok) és az arisztokrácia ellen. Végül a vesztes államok, Németország 
és Ausztria munkásait is felszólították a magyar proletáriátus példájának a 
követésére, amely végleg szakított Párizs-zsal, és Moszkvával lépett kapcsolatba. 
A magyar tanácsköztársaság nemcsak a burzsoázia támadásának megelőzésére, 
fordult Európa proletáriátusához, hanem a szocialista forradalom bázisának egész 
Európára való kiterjesztése céljából is.  Kun és kormánya azt sulykolta, hogy a 
tanácsköztársaságot a nemzetközi proletár-szolidaritás biztosíthatja és védheti 
meg. 

Tudta, hogy a propaganda fontos fegyver a magyarországi kommunizmus 
védelmében, de világosan látta a katonai erő fontosságát is. Nagy probléma volt 
számára a megbízható hadsereg hiánya. Szükség volt arra, hogy olyan Vörös 
Hadsereget szervezzenek, amely nemzeti érzelmű, de ugyanakkor hűséges a 
szocialista eszmékhez.  

Az ügyes propagandának köszönhetően a hazafias érzelműektől kezdve a 
szakszervezetekig ezrek és ezrek önként vonultak be katonai szolgálatra. A 
magyaroknak egyszerre kellett harcolniuk az imperializmus és a rabló 
szomszédok ellen. Májusra a hadsereg létszáma 200 000-re emelkedett. A 
proletárdiktatúra bejelentését követően az antant missziók sürgősen kivonultak 
Budapestről. A hivatalos diplomáciai kapcsolatok a tanácsköztársaság és az 
Antant között ezért gyakorlatilag megszűntek. A néhány megmaradt kapcsolatot, 
a Szövetségesek néhány egyéni, a térségben maradt hivatalnok jelentette, de ők 
nem voltak fölhatalmazva arra, hogy szövetségesi szóvivőként tevékenykedjenek, 
vagy hogy kötelező érvényű szerződést kössenek. 

A nyugati hatalmak Magyarországon tevékenykedő prominens ügynökei 
között volt Romanelli alezredes, a magyarországi olasz, továbbá Philip Marshal 
Brown, a magyarországi amerikai katonai misszió korábbi tagja, akik saját 
kérésükre Budapesten maradtak. Az angol Sir Thomas Cuningham és Coolidge 
professzor bázisként a szomszédos Bécset használták a működésükhöz, és onnan 
utaztak át rendszeresen Budapestre. 
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Ők voltak a szövetséges hatalmak szemei és fülei, akik Párizsba küldendő 
jelentéseiket figyelemmel és körültekintően készítették.  A Párizsi amerikai 
békedelegációnak az 1919. március 26-án odaérkező Nicholas Roosevelt százados 
tett jelentést a magyar forradalomról. Elmondta: a forradalmat siettette a Vyx-
jegyzék átadása; viszonylagosan nyugodtan ment végbe; továbbá olyan nem 
megerősített hírek is terjengtek, hogy bizonyos német és olasz körök is 
támogatták őket. Megítélése szerint a forradalom lényegében nemzeti jellegű volt, 
melyben a bolsevizmust nemzeti célokra használták. Magyarország nyíltan dacolt 
a béke-konferencia döntéseivel. A bolsevizmus bunkójával hadonászva tette föl a 
kérdést a szövetségeseknek: „Mit szándékoztok tenni?” 

Roosevelt szerint három lehetőség volt: a csehek és románok előnyomulnának 
és elfoglalnák Magyarországot; ezzel azonban sok vér folyna, és nem járna 
eredménnyel. 

Másodszor: a szövetségesek magukra vállalhatnák a feladatot. Végül a 
szövetségesek gondolkodhatnának egy szigorú blokádban. 

Clemenceau azonnali szövetséges intervenciót akart; Wilson elnök ezt 
határozottan ellenezte. Az elnök szerint egy fegyveres beavatkozás felvetné a 
kérdést: vajon a nyugati hatalmaknak van-e elegendő haderejük, és megvannak-e 
a szükséges anyagi eszközeik a támadáshoz, és vajon a közvélemény támogatna-e 
ilyen politikát? 

Amerikai csapatok bevetése lehetetlen lett volna az elnök szerint, és az 
amerikai közvélemény határozottan ellene lett volna bármilyen agresszív 
szövetségesi megmozdulásnak. Az elnöknek kétségei voltak afelől, hogy a 
hadsereg beavatkozásával megfékezhetők-e a forradalmi mozgalmak. Wilson arra 
a következtetésre jutott, hogy igazából senki nem tudja, milyen okok vezettek e 
mozgalomhoz. Úgy érezte, hogy az egyik ok kétségtelenül a népek szerencsétlen 
helyzete, a félelem a határaik és kormányaik védtelensége miatt. 

A bolsevizmus letörése mindössze annyit jelent, hogy meg kell erősíteni az 
országhatárokat és megnyitni a kereskedelem új útjait. Lloyd George erősen 
támogatta Wilson elnök véleményét. 

1919 március 26-án Philip Marshall Brown két jelentést küldött Budapestről 
Párizsba. Jelentette, hogy az új rezsimet szovjet-orosz modell szerint hozták létre. 
A kormány kommunista frakciója, amely állandó kommunkációban volt 
Moszkvával, szélsőséges intézkedéseket forszírozott. Brown véleménye szerint: 
„ez nem amatőr, hanem professzionista forradalom”, „A vörös terrorhoz 
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hasonlít”. Brown megítélése szerint a néptömegek nem voltak „sem 
szélsőségesek, sem szocialisták”; azok „erőteljesen nemzeti érzelműek voltak”; és 
csak az országcsonkítás fenyegetése hozta létre a nacionalizmus és a 
kommunizmus természetellenes összeborulását. A magyar lakosság csak 
üdvözölte volna angol vagy amerikai csapatok beavatkozását, összekapcsolva 
békés garanciákkal. Brown becslése szerint az intervencióhoz mintegy 30.000 
létszámú katonaság elegendő lett volna. (45) 

 
Másnap a négyek tanácsa egyértelműen vetette el a tanácsköztársaság elleni 

intervenciót akár saját erőkkel, akár a szomszédainak a bevetésével.  
A szövetségeseknek ez a döntése számos tényezőn és meggondoláson alapult. 

A demobilizáció máris túl gyors ütemben haladt, és a közvélemény ellenezte az 
intervenciót. 

A helyzet még zavarosabb lett, amikor Kun első üzenete elérte Párizst, 1919 
március 29-én. Az új magyar kormány első üzenete, amelyet a nagyhatalmaknak 
küldött, jelentős és beszédes volt mind pozitív  mind negatív részeit illetően 
egyaránt. 

Magyarország új kormánya, a népbiztosok tanácsa elismeri a leszerelési 
szerződés érvényességét, amelyet az előző kormány írt alá Belgrádban és nem 
tartja sértőnek a Vyx jegyzék visszautasítását. 

Amikor az új magyar kormány szövetséget ajánlott Oroszországnak, nem 
gondolt arra: ezt úgy is lehet értelmezni, hogy minden diplomáciai kapcsolat 
megszakítását kívánja az Antant hatalmakkal. 

Az Oroszországgal kötendő szövetség nem formális diplomáciai kapcsolat 
volt. Olyan természetes barátságról van szó, amelyet azonos felépítésű 
alkotmányuk indokol, és semmilyen agresszív célja nincsen. Ellenkezőleg, az új 
magyar kormány békében kíván élni minden nemzettel, és az ország békés 
társadalmi ujjászervezésére kívánja fordítani energiáit. A magyar kormány az 
önrendelkezés alapján kíván tárgyalni, amely éppolyan fontos alapelv Wilson 
elnök, mint Lenin számára. A magyar kormány üdvözölné, ha az Antant 
diplomáciai missziót létesítene Budapesten, melynek számára garantálná a 
területen kivüliséget és az abszolút biztonságot. (46) 
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Térkép  a könyv végén 
 
 
A budapesti üzenet fő célja az volt, hogy meggyőzze a szövetségeseket a 

magyar bolsevizmus kül- és belpolitikában egyaránt mérsékelt karakteréről. A 
szövetségesek fogadókészek voltak a kommunikére, amely növelte a 
visszafogottságukat a tanácsköztársasághoz való viszonyukban. Ha a magyar 
bolsevizmus ésszerű és mérsékelt, akkor a szövetségesek politikájának 
hasonlóképpen ésszerűnek és mérsékeltnek kellett lenni. 

Kun jegyzékének átvétele után a szövetségesek delegációt küldtek Budapestre 
Jan Christian Smuts tábornagy vezetésével. A küldöttség anélkül, hogy elismerte 
volna a Szövetségesek részéről az új magyar kormányt, tárgyalásokba kezdett a 
szövetségeseket foglalkoztató kérdésekben. De azáltal, hogy Smuts-ot Budapestre 
küldték:  tárgyaljon Kun Bélával és kormányával, a szövetségesek azt 
kockáztatták, hogy ezáltal az új rezsim presztizsét növelik. Kun Béla a 
legelőzékenyebb fogadtatást rendezte Smuts számára. A magyar sajtó azt 
hangoztatta, hogy Smuts nem mint katona, hanem mint diplomata tárgyal. A 
Népszava kiemelte, hogy az Antant nemrégiben még egyáltalán nem volt hajlandó 
tárgyalni és csupán ultimátumokat küldözgetett; most mégis ugyanaz az Antant, 
amely korábban méltóságán alulinak tartotta, hogy bármi köze is legyen a félig 
polgári magyar kormányhoz, kivéve az ultimátumokat, most tárgyalást kezdett a 
magyar tanácsköztársasággal. 

Kétségtelen, hogy egy polgári magyar kormány jobban tetszett volna a polgári 
Antantnak, mint a tanácsköztársaság. De az imperializmus nem tudott mit kezdeni 
az érzelemmel a politikában…. A polgári Magyarország gyönge volt; ezért 
korbács kellett neki. Mivel a tanácsköztársaság erős volt, a tárgyalások 
elfogadhatóak voltak. (47) 

Smuts tábornok és kísérete 1919. április 4-én reggel érkezett Budapestre. Még 
ugyanazon a napon táviratban jelentette Párizsnak az első találkozását Kun 
Bélával és a kormány két fontos tagjával, Garbai Sándor elnökkel és Kunfi 
Zsigmond oktatási biztossal. A Párizsnak küldött második táviratban, április 6-án, 
beszámolt a magyar kormány tervéről, amely a Magyarországgal határos államok 
részvételével történő konferencia rendezésére vonatkozott. A magyar kormány 
elismerte a Wilson által lefektetett nemzetiségi elveket, de azt is világossá tette: 
nem kellene a határkérdésben a párizsi békekonferencián részt vevő 
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nagyhatalmaknak végleges döntést hozni. Ezt inkább egy olyan konferencián 
kellene meghozni, ahol a magyar, osztrák, cseh, szerb és román kormányok 
képviselői is részt vesznek. Itt az Antant hatalmak nem voltak képviselve. Kun 
Béla javasolta továbbá, hogy maga Smuts elnökölhetne ezen a konferencián, és 
hogy Bécs vagy Prága lehetne a helyszín. Cserébe azért, hogy fogadják el a 
békekonferencia döntését, Smuts megígérte, hogy a határokról tárgyalni fognak, 
utalt némi engedékenységre és gazdasági könnyítésekre. (48) 

A két fél nem tudott megegyezni. Még aznap megszakadt a párbeszéd Smuts 
és a magyarok között, és Smuts visszament Párizsba. Összegezve: Smuts kifejezte 
meggyőződését, hogy a magyarországi tanácsrendszer gyenge és belső viták 
osztják meg, ami előre vetíti közeli bukását. A magyar kormány szerint Smuts 
legtöbb engedménye csak személyes ígéret volt, és a párizsi békekonferencia 
számára nem kötelező érvényű. Mi több, elfogadásuk nacionalista reakciót 
válthatna ki, ami könnyen ellenforradalmi puccshoz vezethetne. Továbbá 
szakítani kellene Szovjet-Oroszországgal, ami viszont veszélyeztethetné a 
forradalmat. 

1919 májusában a tanácsköztársaság politikailag elszigetelődött. A Vörös 
Hadsereg távol volt Magyarország határaitól; az osztrák kormány csak az Antant 
csatlósaként létezett; három ellenséges szomszéd állam leste mohón, mikor 
foglalhatnak el további magyar területeket. 

A csehek elleni ellentámadás némi valószínűséget kínált arra, hogy észak felől 
a Kárpátokon keresztül közvetlen kapcsolatot létesítenek a Vörös Hadsereggel. A 
csehek elleni háború minden várakozáson felüli sikert hozott. Június elejére 
Szlovákiának több mint egyharmada magyar katonai ellenőrzés alá került, és a 
csehek még mindig visszavonulóban voltak a frontvonal teljes hosszában. 
Azonban ekkorra már világossá vált: Szovjet-Oroszország nem volt abban a 
helyzetben, hogy katonai segítséget nyújtson a tanácsköztársaságnak. 1919 június 
18-án Lenin titkos üzenetet küldött Kun Bélának, melyben azt tanácsolta, hogy 
kezdeményezzen fegyverszüneti tárgyalásokat az Antanttal. (49) 

Eközben a párizsi békekonferencia befejezte a magyar határokra vonatkozó 
munkáját. Válaszként Eduard Benes három kétségbeesett segélykérésére, 
Clemenceau két éles hangú ultimátumot küldött Kun Bélának. Június 13-iki, 
második jegyzékében ismertette a tanácsköztársasággal az új határokat és büntetés 
terhe mellett követelte, hogy azonnal vonják ki vörös hadseregüket a csehszlovák 
területekről. Cserébe Clemenceau azt ígérte, hogy Szlovákiát kiürítik, és hogy 
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Románia kivonul a magyar területekről. Miközben azonban a magyarok 
kivonultak Szlovákiából, a románok egyetlen lépést sem tettek Magyarország 
elhagyására; a békekonferencia pedig semmilyen erőfeszítést nem tett, hogy 
betartassa saját rendelkezését. Mi több, a szövetségesek azt követelték, hogy a 
magyar hadsereget csökkentsék hat  hadosztályra a románok kivonulásának 
föltételeként. Ennek tükrében Kun Béla kijelentette, hogy román offenzívától tart, 
mivel a román csapatok már a Tiszánál álltak, alig 140 km-re Budapesttől.  

Számításba vette, hogy megelőző csapást mérjen a románokra, mielőtt azok 
fölkészülnének az offenzívára,  és 1919. július 21-én támadást indított a román 
hadsereg ellen. A Románia elleni támadás azonban kudarcba fulladt, és ez 
nagymértékben hozzájárult a tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-i bukásához. 
(50) 

 
 

 
 
 
 
II. fejezet 
 
A királyságtól a tanácsköztársaságig: Magyarország és a Párizsi békekonferencia 
 
1918 októberében egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia 
elveszti a háborút és a szétesés küszöbére kerül. Október utolsó napjaira a magyar 
politikai pártok megegyeztek Magyarország, mint külön politikai egység  
létrehozásában,  külön békeszerződés keretében. 
 
1918 október 30-án a király, IV. Károly arra kényszerült, hogy Károlyi Mihály 
grófot nevezze ki Magyarország miniszterelnökévé (Ez volt az októberi 
forradalom). 
 
Károly visszavonult a kormányzástól, a trónról azonban nem mondott le. 
Gróf Károlyi Mihály az ellenzék vezére volt a magyar parlamentben; 
meggyőződéses „nyugati” demokrata.  Úgy gondolta, hogy megilleti a barátságos 
elbírálás a Szövetségesek részéről, mert mindig híve volt a nyugat-európai típusú 
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demokráciának. A háború alatt azt terjesztették róla, hogy titokban szoros 
kapcsolatot tart fenn a nagyhatalmak vezető politikusaival, és úgy vélték, hogy 
képes egyedül biztosítani a magyar nemzet védelmét. 
 
Károlyi miniszterelnökként mindenképpen meg akarta őrizni Magyarország 
határait. Dr. Jászi Oszkárral, az új magyar kormány kisebbségügyi miniszterével 
együtt megkísérelte Magyarország területi integritásának megtartását, miközben a 
nemzetiségekkel el akarta feledtetni a múltat, és megpróbálta elfogadtatni velük 
az új magyar demokráciát. Jászi Oszkár egy a Dunai Konföderáció 
megalkotásával nemzeti egyenlőséget ígért nekik. Jászi javaslatait még a 
magyarok iránti szimpátiával egyébként nem vádolható R.W. Seton-Watson, 
angol történész is támogatta írásaiban. 
  
Az új magyar kormány előtt súlyos problémák tornyosultak. Az országnak a teljes 
politikai és közigazgatási, valamint a gazdasági rendszere az összeomlás 
állapotában volt. Károlyi kormányát a következő három párt koalíciója alkotta: a 
saját maga által vezetett kis Függetlenségi Párt (a polgári radikális párt), a 
Radikális Párt (ide tartozott a baloldali értelmiség) és a Szociáldemokrata Párt. A 
kormányra fokozatos nyomás nehezült mind a belpolitikában, mind az Antant 
részéről.  
 
A kormánytól jobbra álló pártok nem láttak lehetőséget a megegyezésre az olyan 
belpolitikai kérdésekben, mint pl. a földtörvény. Ragaszkodtak álláspontjukhoz, 
és az első pillanattól kezdve Károlyi megbuktatására törekedtek. 
 
Másrészt a Szociáldemokrata Párt balszárnya, amely a legerősebb tagja volt a 
kormánykoalíciónak, további lépéseket kívánt tenni a szocializmus irányába. 
Radikálisak voltak, és rokonszenveztek a kommunizmussal. A kormány 
megosztott és működésképtelen volt. A megszállt területekről érkező magyarok 
tízezrei kerestek menedéket az országban, miközben az Antant továbbra is 
fönntartotta a Magyarország elleni blokádot. Ezek a menekültek csak a 
munkanélküliek számát növelték. Ilyen körülmények között a kormány 
belpolitikai helyzete egyre nehezebbé vált. 
 
Méginkább reménytelen volt a külügyi helyzet. 
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Károlyi Wilson elnök és bizonyos európai tekintélyek megnyerésével kedvező 
békét akart biztosítani azokkal  szemben, akik szigorú föltételeket kívántak 
szabni. Ezért a köztársasági államformát támogatta, hogy meggyőzze Wilsont: 
Magyarország demokratikus átalakulása Németországhoz, Ausztriához és az 
utódállamokhoz hasonlóan alapos és őszinte. (4) 
1918. november 16-án kikiáltották  Magyarországon a „köztársaságot” és a 
megalakult Nemzeti Tanács 1919 januárjában Károlyit választotta  
miniszterelnöknek.  
Még azok is, akik más körülmények között az alkotmányos monarchiát 
részesítették volna előnyben, elfogadták, hogy a köztársaság szolgálja a legjobban 
a nemzeti érdeket. 
A kormány és a nemzet szorongva és reménykedve tekintett a párizsi 
békekonferenciák elé, bár egyetlen nyugati politikus kijelentése vagy lépése sem 
adott a reményre semmilyen alapot. (5) 
 
Károlyi remélte, hogy sikerül szimpátiát keltenie saját maga és rendszere számára, 
továbbá, hogy kedvezően befolyásolhatja a megszállás föltételeit, és biztosítékot 
kaphat Magyarország határainak sérthetetlenségére. 
Ennek és a padovai fegyverszüneti szerződés kiegészítésének a biztosítására 
Károlyival az élen magyar küldöttség utazott Belgrádba 1918. november 8-án. (6) 
Károlyival ellentétben azonban Franchet D’Esperey francia tábornok, az Antant 
főparancsnoka a délkeleti hadszíntéren nem volt hajlandó eltekinteni attól, hogy 
Magyarország legyőzött ellenségként próbál kedvezményeket kicsikarni, 
miközben a francia hadsereg még mindig harcban áll Berlin elfoglalásáért. 
Durván és arrogáns módon kezelte a magyar küldöttséget, hangsúlyozva, hogy az 
új Magyarország még mindig ellenséges ország. 
 
Károlyi jó szándékért folyamodott a fiatal magyar demokrácia számára, Franchet 
D’Esperey ezzel szemben – miközben Károlyinak személyesen tiszteletét fejezte 
ki – elhatározta a magyarok megbüntetését. Emlékeztette a tárgyaló delegációt, 
hogyan támogatta Franciaország a magyar forradalmárokat a XVII-XVIII 
században, és keserűen vádolta őket, hogy Németország szekértolóivá váltak: 
„Önök együtt masíroztak, együtt fognak bűnhődni.  Megsértették Franciországot, 
és ezt mi nem vagyunk hajlandók elfelejteni.” 
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Amikor a zsidó Hatvany Lajos báró küldöttet mutatták be Franchet D’Esperey-
nek, az nem tudta antiszemitizmusát leplezni. Az ablakhoz vezette Hatvany bárót, 
közelről megnézte és arcátlanul azt mondta: „Igen, látom, ön az orra alapján 
minden kétséget kizáróan zsidó.” (7) 
A magyar politikai pártok és az egész magyar nép nagyon kiábrándítónak találta 
Károlyi találkozását Franchet D”Esperey tábornokkal. (8) 
Az új katonai megállapodást 1918 november 13-án Belgrádban fogadták el és 
irták alá  a Károlyi-kormány, illetve D’Esperey tábornok  képviselői. 
A megállapodás előírta a teljes magyar hadsereg lefegyverzését, hat gyalogos és 
két lovas hadosztály kivételével. Továbbá előírt egy demarkációs vonalat, amely 
Magyarország teljes dél-keleti határán Besztercétől Kelet-Erdélyig húzódott, 
délen a Maros folyó vonalán, nyugaton a Maros mentén, tovább egészen 
Szabadkáig, majd Baján át Pécsig, végül a Mura folyóig. Annak ellenére, hogy az 
Antant csapatoknak kellett megszállni az ettől a vonaltól a délre és keletre lévő 
részeket, a magyar közigazgatás folytatta működését. 1918. november 13. után 
azonban szerb és  román csapatok szállták meg a régiót (Magyarország arra 
számított, hogy a nagyhatalmak csapatai foglalják el ezt a területet). 
A szerb és román területi követelések ilyen jellegű érvényesítése, továbbá a 
magyar közigazgatás azonnali fölszámolása megdöbbentette Magyarországot. 
Miután Károlyi első diplomáciai kísérlete kudarcba fulladt, közvetlenül Wilson 
elnökhöz folyamodott.  1918 november 16-iki üzenetében arról értesítette az 
Elnököt, hogy kormánya számít a nyugati demokráciák nagylelkűségére, és 
nyomatékosan kérte Wilson támogatását Magyarország számára a fölbomlás és az 
anarchia veszélyeivel szemben.  A következő tíz napban Károlyi küldött egy 
másik támogatást kérő jegyzéket is az Elnöknek: „Elnök úr, az Ön érzelmeire 
apellálunk …. jöjjön és legyen a fiatal magyar demokrácia segítségére.” (10) Soha 
semmilyen választ nem kapott.  
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Amikor Eduard Benes bejelentette Csehszlovákia területi követeléseit a 
Békekonferenciának 1919 február 5-én, nyilvánvalóvá vált, hogy az Antant az 
utódállamok oldalán áll Magyarországgal szemben. Benes a Dunát kérte, mint új 
országhatárt. Nem tagadta, hogy a Duna északi oldalán lévő körzetek etnikai 
összetétele főleg magyar (11),  de így érvelt: „Szlovákiának dunai országnak kell 
lennie, mivel a dunai országhatár földrajzi szükségszerűség, továbbá az új 
Csehszlovákia  csak ily módon tud fennmaradni. (12) 1919 február elejére 
Románia is letette a volt magyar területekre vonatkozó követeléseit a Párizsi 
Legfelső Tanács elé. Február 21-én a párizsi békekonferencia meghozta az újabb 
döntést a magyar-román határra vonatkozóan. Az új demarkációs vonal, ami 
mögé a magyaroknak vissza kellett vonulni, nagyon hasonlított az 1916. 
augusztus 17-iki fegyverszüneti szerződésben a románok számára biztosított 
vonalhoz.  
Bár a nyugati hatalmak ezt a döntést már 1919 február 21-én meghozták, csak 
hetekkel később, március 20-án közölte Magyarországgal ultimátum formájában a 
magyarországi szövetségi katonai misszió vezetője, a francia Vyx alezredes.  
Március 19-én Vyx a három másik szövetséges misszió vezetőjét a 
főhadiszállására kérette másnap reggel 9-re,  hogy megállapodjanak, mielőtt  
közösen lépnének a magyar kormány felé. Nicholas Roosevelt kapitány, az 
Amerikai Nagykövetség budapesti csoportjának rangidős tagja 15 perccel 
korábban érkezett, hogy kifejtse Vyxnek: neki nincs fölhatalmazása semmilyen 
diplomáciai vagy katonai természetű lépés megtételére. 
 
Vyx kiemelte, hogy a Magyarországon akkreditált misszióvezetők által átadandó 
jegyzék tartalmaz egy olyan döntést, amelyet a párizsi békekonferencián a 
Szövetségesek hoztak, akikkel Roosevelt kapcsolatban áll. Miután Roosevelt nem 
tudott telefonkapcsolatot teremteni Archibald C. Coolidge-al, párizsi felettesével, 
továbbá az angol és az olasz képviselők sürgetésére elhatározta, hogy beleegyezik 
Vyx tervébe. 
A négy Antant képviselő délelőtt 10-11 óra között érkezett Károlyi hivatalába. 
Vyx átnyújtotta a jegyzéket Károlyinak. Miközben átnyújtotta neki a diktátumot, 
megjegyezte, hogy az új demarkációs vonal kijelölése kapcsán újabb színmagyar 
területeket vettek el Magyarországtól. Figyelmeztetett, hogy a Szövetségesek 
követeléseinek az elutasítását a Szövetséges misszió kivonása fogja követni 
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Budapestről, ami úgy is értelmezhető volt, mint fenyegetés a Magyar 
Köztársasággal való háborús állapot fölújítására. Ez az ultimátum néhány óra 
leforgása alatt megpecsételte a Magyar Köztársaság sorsát.  
Károlyinak nem kellett végigolvasni a teljes dokumentumot, hogy megértse annak 
fontosságát.  Felhívta Vyx figyelmét, hogy a jegyzék ellenkezik a belgrádi 
egyezménnyel, és annak elfogadása anarchiához és a bolsevizmushoz vezethet. 
Sürgette az ezredest, hogy tegyen még egy utolsó kísérletet Párizsban az ügy 
elhalasztására. Vyx csak vonogatta a vállát, és kijelentette, hogy neki nem számít, 
hogyan fog válaszolni a Károlyi- kormány. Károlyi hangsúlyozta, hogy  a jegyzék 
a legnagyobb belpolitikai fontossággal bír; és  hogy sem az ő kormánya, sem más 
kormány egy nappal sem élné túl, ha aláírna egy ilyen megalázó megállapodást. 
Vyx kapásból így válaszolt németül: „Das ist mir ganz egal” („Engem ez nem 
érdekel”), sem a bolsevizmus terjedése, sem a kormány lemondásának 
következményei, sem egy új kormány összetétele szempontjából. 
Végezetül, amennyiben Károlyi nem fogadja el az ultimátumot március 21-én du. 
6 óráig, az Antant csapatok azonnal elhagyják az országot. 
 
Károlyi március 20-án délután találkozott  kabinetjével. Bevallotta, hogy a Vyx-
féle szövetséges jegyzék, bebizonyította az ő wilsoni alapokon álló nyugat-
orientációs politikájának a kudarcát. 
Március 21-iki Vyx-nek küldött válaszában kiemelte, hogy a magyar kormány 
„elfogadhatatlannak tartja a békekonferencia döntését és nem hajlandó a saját 
kivégzése mellett díszőrséget állni.” 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntés szembemegy a november 13-iki 
fegyverszüneti előkészületekkel (16).  
Károlyi gróf lemondott, föltételezve, hogy egy tisztán szocialista kormány jön 
létre, amely elutasítja az új fegyverszünetet és esetleg vállal egy honvédő háborút. 
Úgy vélte, hogy a szociáldemokrata párt az egyetlen politikai erő, amely képes a 
hadsereget irányítani és a frontra küldeni, továbbá amelyik képes új barátokat 
szerezni Magyarország számára Kelet- és Közép Európában. Arra a keserű 
következtetésre jutott, hogy Magyarország nem sokat várhat a győztes nyugati 
demokráciáktól. Azonban a szocialista miniszterek Károlyi tudta nélkül Kun 
Bélával, a börtönben lévő bolsevik vezetővel szövetkeztek, hogy egyesítsék a 
Szociáldemokrata pártot és a Kommunista pártot.  
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Ily módon Kun Béla a börtönből egyenesen az új kormány élére került, melyben ő 
lett a külügyi komiszár is. 
Az új irányvonal azon az elváráson alapult, hogy a „Kelettől próbáljuk megkapni 
azt, amit a Nyugat megtagadott tőlünk.” (17) 
 
A Magyar Kommunista Párt 1918 november 24-én alakult meg. Kun Béla, aki a 
háború előtt jelentéktelen vidéki újságíró volt, és már korábban sikkasztás miatt 
elvesztette egy munkásbiztosítóban betöltött állását, 1918. november 17-én 
Moszkvából érkezett Budapestre néhány Oroszországból visszatért más 
hadifogollyal együtt ő alkotta a bolsevikok magját. Ezek az emberek 
Oroszországban a lenini elvek és gyakorlat hűséges híveivé váltak. A Magyar 
Kommunista Párt alapítása után azonnal publikálni kezdtek a kommunista Vörös 
Újságban. Kun Béla is ebben az újságban, valamint a leszerelt katonák, tisztek, a 
munkanélküliek és szegényparasztok körében kezdte propaganda tevékenységét.   
A kommunisták a Károlyi-kabinetet tartották felelősnek a szegények helyzete 
miatt, hogy ti. elhanyagolja panaszaikat és nem követi a szocialista 
paradicsomába vezető utat. 
Főként ennek a propagandának a következtében tört ki az erőszak és a terrorizmus 
Magyarország-szerte 1919 elején. Február 20-án munkanélküliek tömege gyűlt 
össze Budapest belvárosában. Kun Béla arra biztatta a munkásokat, hogy 
szerezzenek fegyvert maguknak, és a parlament előtti nagygyűlésre hívta őket 
másnap délutánra, hogy a fennálló társadalmi és gazdasági helyzet ellen 
tiltakozzanak (20) Tűzharcra került sor, melyben a biztonsági erők géppuskákat 
használtak. Soha nem derült ki, hogy ki tüzelt először, azonban amikor a 
lövöldözés véget ért, hét halott és nyolcvan sebesült  rendőrt számoltak meg. A 
munkások veszteségei nem ismeretesek. Kun Bélát és a kommunista párt 69 
vezetőjét börtönbe vetették. 
Károlyi kormánya most újabb probléma elé nézett. Lenin úgy fejezte ki 
nemtetszését a magyarországi eseményekkel kapcsolatban, hogy letartóztatta a 
három szociáldemokrata tagját annak a magyar delegációnak, amelyik éppen 
Moszkvában tartózkodott, hogy a mintegy 100.000 hadifogoly kiadatásáról 
tárgyaljon.  Értesítette a magyar kormányt, hogy kivégzik ezt a három embert, ha 
Budapesten bármi baja történik a kommunistáknak. Erre a külső nyomásra 29-et 
kiengedtek a 69 fogva tartott közül; Kun Bélát és a vele együtt továbbra is fogva 
tartottakat politikai foglyoknak nyilvánították, és úri módon bántak velük.  
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1919. március 21-én, ahogy fentebb már jeleztük, Kun Béla a börtönből 
egyenesen az új kormány feje lett, továbbá a külügyek komiszárja. Új 
irányvonalat ígért a külpolitikában. Az ország területi biztonságát és védelmét 
nem amerikai segítséggel akarta elérni, hanem szövetségben Oroszország 
forradalmi proletáriátusával. A magyar proletáriátus tehát összefogna 
Oroszországgal, hogy forradalmi harcot vívjon a rablóhadjáratot folytató 
szomszédok ellen.  
A proletárforradalomnak Magyarországon megvoltak a maga sajátos jellemzői.  
Amint a bécsi szociáldemokrata napilap, az Arbeiter Zeitung sietett kijelenteni, 
nem annyira a saját, hanem inkább az Antant  burzsoáziája elleni forradalom volt. 
A magyarországi politikai fordulat értékelésében az Izvestija érvelése, miszerint  
nemzeti önvédelemről volt szó, lényegében ugyanezt a gondolatmenetet követte.  
 
A kommunisták és nem kommunisták között uralkodó nézet mind 
Magyarországon, mind külföldön az volt, hogy a magyarországi  események 
radikális fordulatáért elsősorban az Antant felelős. Ráadásul úgy tűnt, hogy a 
kommunista hatalomátvétel  közvetlen következménye volt a szövetségesek 
ultimátumának – nem pedig a belső osztályharcban kivívott győzelem  
eredménye. (24) 
 
A Pester Lloyd kijelentette, hogy a Tanácsköztársaság létrejötte a magyar 
proletáriátus válasza volt az antant és csatlósainak nemtörődöm, zsákmány-éhes 
imperializmusára. Ez az újság a gazdasági krízist a leggazdagabb megyék 
elvesztésének tulajdonította, és vádirat volt arra, hogy a románok által javasolt 
demarkációs vonal csúnyán megsértette a wilsoni elveket: „a Párizsi 
békekonferenciának az erőszakra adott béke-válasza maga a Vörös áradat, amely 
Oroszországból kiindulva Magyarországot át nyugat felé fog terjedni. (25) 
A „Világ”-ban Bíró Lajos hangsúlyozta, hogy Magyarország saját halotti 
bizonyítványát írta volna alá az ultimátum elfogadásával, amely világossá téve 
mindenki számára a burzsoázia csődjét. Hasonlóan nyilatkozott a lángoló nemzeti 
érzelmű Kóbor Tamás, „Az Újság” c. konzervatív lap szerkesztője: „A magyarok 
felgyújtották házaikat, és a tűz terjed tovább az egész világra.” 
A burzsoá Est azzal büszkélkedett, hogy Budapest „fölrázta a világot”, különösen 
Párizst, valamint hogy a „bátor és életerős magyar proletáriátus szövetségben az 
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orosz óriással a haladás élharcosává vált.” Mindegyik napilap vezércikke a belső 
helyzet kommentálásától volt hangos, nacionalista köntösbe vonva a forradalmat. 
A magyarországi robbanás okát nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-
Európában is a párizsi békekonferenciához vezették vissza. 
Mialatt a kritika fő csapása a konferencia hibáira irányult, hogy túl keményen 
bánik a magyar nemzettel és a bolsevizmus karjaiba hajtja, a francia sajtó Wilson 
idealizmusát bírálta. A Times megdöbbent, hogy Wilson majdnem engedett az 
ellenségnek. A Figaro azon a nézeten volt, hogy a magyar forradalom tiszta 
zsarolás, melyben a vörös kísértet volt a fegyver és Németország – alig titkoltan – 
a fő ideológus. 
Az Echo de Paris azt állította, hogy a magyar forradalommal majdnem Európa 
szívéig hatolt a bolsevizmus, és hogy a wilsoni engedékenységgel szemben a 
konferenciának föl kellene ismernie az ellenséges veszélyt.(28) 
 
A brit sajtó ugyanúgy kommentálta az eseményeket, mint a francia, kivéve a 
német bűnrészességre vonatkozó vádakat. 
A londoni Times szerint Magyarország a  bolsevizmus elleni kordon nyugati 
oldalához tartozik, és a fegyverszünet értelmében kétségkívül aláveti magát Párizs 
fönnhatóságának. 
Az újság felhívta az elnök figyelmét arra, hogy Lenin Vörös Ligája és a 
Népszövetség eszméi között kibékíthetetlen szakadék tátong. (29) 
A Daily Mall c. napilap kirohanást intézett Wilson ellen, akit közvetlenül 
felelősnek tartott a „Konferencia idegtépő tehetetlensége miatt.” (30) 
A Morning Post Clemenceau-tól várta, hogy ellensúlyozza a magyar 
próbálkozást, valamint, hogy azonnal biztosítékot és jóvátételt csikarjon ki az 
ellenségtől.  
A magyarországi kommunista hatalomátvétel miatt a magyar kérdés a párizsi 
konferencia napirendjének első pontja lett. A Budapesten megalakult 
tanácsköztársaságról szóló hírek nyugtalanítóak voltak. 
Bécsi autentikus forrásokból a közelgő összeomlásról érkeztek jelentések; egy 
szovjet típusú köztársaság került kikiáltásra Bajorországban; sztrájkok törtek ki a 
Ruhr-vidéken, Hamburgban és Szászországban; a francia hajóraj matrózai 
Odesszában fellázadtak, ily módon siettetve ennek a stratégiai Fekete tengeri 
kikötőnek az evakuálását. A Vörös Hadsereg föltartotta Kolcsak előre nyomulását 
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és tovább nyomult előre Ukrajnába. Tovább bonyolította a dolgokat, hogy munkás 
megmozdulások is voltak Angliában, Franciaországban és Olaszországban. 
Riasztották Wilson elnököt.  Lensing elhalmozta Bécsből küldött, 
Magyarországra vonatkozó távíratokkal, továbbá ellátta Magyarországról szóló 
elemzésekkel is. Tasker H. Bliss tábornok, az elnök katonai tanácsadója azzal 
vádolta a francia katonai vezetést, hogy ők tervelték ki és váltották ki a Vyx 
jegyzékkel a magyarok reakcióját és ily módon ők a felelősek a bolsevik 
radikalizmusért. Odáig ment, hogy azt állította: a titkos dokumentumokban 
található összes bizonyíték arra utal, hogy a francia katonai vezetés és diplomácia 
nem csupán üdvözölte, hanem ösztönözte is a Tanácsköztársaságot 
Magyarországon azáltal, hogy erőltette a katonai  rendezést.  
Bliss tábornok lehetségesnek tartotta, hogy ezek a katonai cselszövések 
Clemenceau háta mögött történtek, és a vele szemben ellenséges erők irányították.  
Azt állította, hogy a magyarországi bolsevik hatalomátvétel közvetlen 
következménye volt annak az 1919 február 26-iki Legfelső Tanácsülésnek, ami 
politikailag szerencsétlen lépés volt, és amelyet erkölcsileg nem lehetett indokolni 
Amerika népe számára. Sürgette az Egyesült Államokat, hogy utasítsa el a 
részvételt bármely katonai beavatkozásban, amely a Legfelsőbb Tanács február 
26-iki döntésének érvényesítését célozná, sőt, ragaszkodjon a döntés 
visszavonásához. 
Marcel Cachin, az amerikai békeküldöttség tagja megerősítette Bliss tábornokot. 
Szerinte Károlyi bukását siettették a helyi francia tábornokok sértő és szűk 
látókörű akciói, aki ezek miatt fordult a béke konferenciához. Cachin szerint a 
bolsevizmus elítélésének csak egy biztos útja van, ragaszkodni a wilsoni 
elvekhez, és nem engedni, hogy azokat a francia militarizmus kompromisszum 
tárgyává tegye. (34) 
William C. Bullit, az amerikai delegáció másik tagja 1919. április 6-án, 
Moszkvából való visszatérése után azonnal levélben közölte az elnökkel, hogy 
most, amikor a magyarok az oroszok útjára léptek, küszöbön áll az európai 
forradalom:  Európa népei az elmúlt évben keresték a könnyebb megélhetést és a 
közösség gyarapodását. Párizsban nem találtak hozzá útmutatást. Most tehát 
Moszkva felé fordulnak,  a gyakorlat távol esik a kommunizmus elméletétől. 
…Hat hónappal ezelőtt Európa népei Öntől várták reményeik beteljesülését. De 
most már úgy vélik: hiába. Ezért Leninhez fordulnak. (35) 
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Philip Marshall Brown professzor, a Coolidge misszió második embere, aki a Kun 
Béla rezsim alatt Magyarországon állomásozott, nemzeti tiltakozásként jellemezte 
a magyar kommunizmust. Táviratozott Párizsba: mivel az emberek túlnyomó 
részének semmi köze a szocializmushoz, és mivel Szovjet Oroszország túl messze 
van ahhoz, hogy támogassa a helyi radikálisokat, és ha a Szövetségesek okosan 
lépnek, még mindig meg tudják akadályozni Magyarország teljes bolsevizálását. 
A professzor a békés rendezést részesítette előnyben, mely azzal kezdődött volna, 
hogy a békekonferencia biztosítja Magyarországot: nem áll szándékában az 
ország megcsonkítása, és nem fogja földarabolni anélkül, hogy figyelembe venné 
az emberek jogos kívánságait. (36) Wilson elnök szilárd meggyőződése volt, hogy 
bizonyos francia körök felelősek a kommunista hatalomátvételért 
Magyarországon. Ray Stannard Baker, az elnök sajtótitkára tájékoztatta, hogy őt 
okolják az eseményekért Közép Európában minden oldalon. Baker azt javasolta, 
hogy az elnök mutassa be,  mik a káosz igazi okai. Ha ezt megtenném – válaszolta 
az elnök – azonnal fölbomlana a békekonferencia, és ezt egyelőre még nem 
kockáztathatjuk, …… mert akkor el kellene mondanom az igazságot, és pontosan 
azokra hárítanám a felelősséget, akikre tartozik: a franciákra. (37) 
 
Az amerikai békedelegáció tagjainak egyike, a Kelet-Európa szakértő Robert J. 
Kerner professzor volt az egyetlen, aki a magyarországi fölfordulás okai között 
nagy jelentőséget tulajdonított a belső viszonyoknak. Kerner megfigyelései nem 
voltak megalapozatlanok. Miután a magyarországi kommunizmus létrejöttében 
nem lehetett tagadni az Antant felelősségét, a magyar nép, valamennyi magyar 
politikai párt, sőt maga Károlyi is hibáztathatók azért a teljesen indokolatlan 
optimizmusért , mellyel az ország határait és a békefeltételeket kezelték. Károlyi 
fölismerve wilsoni orientációjának a kudarcát, továbbá politikai tanácsadóinak a 
tévedéseit. Minden valószínűség szerint hitt abban, hogy a bolsevizmus 
meghódíthatja egész Európát. Főleg ebben a meggyőződésében adta át a hatalmat 
a kommunista többségű Magyar Szocialista Pártnak és legitimálta, hogy a Magyar 
„Köztársaságból” békés úton Európa második diktatúrája, a proletáriátus 
diktatúrája váljék. 
Ezáltal a magyarok „árulójá”-vá vált, akik soha nem bocsátottak meg neki. Az 
egyik legtudományosabb magyar történelemkönyv ezt írja: Károlyi Mihály, a 
magyar Kerenszki 1919. március 21-én eltávozott a magyar történelemből. 
Romok jelölték érkezését és romok maradtak utána is. Bűne csak annyi, hogy 
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nemzetünk történelme legkritikusabb szakaszában magához ragadta a hatalmat, 
amelyre méltatlan volt. Hatalmi törekvései nem szilárd alapokra, hanem csupán 
illúziókra épültek. Negatív történelmi megítélése soha nem fog enyhülni.  
Másrészről néhány történész fölfedezte Károlyiban a jószándékot és a   naivitást. 
Károlyi nem ismerte föl, hogy a győztes európai nemzetek között nem akad egy 
sem, amely komolyan venné Wilson nézeteit. Például amíg Magyarország 
szomszédai nagy igyekezettel szervezték újjá nemzeti hadseregüket, azalatt 
Károlyi ilyen szlogenekkel igyekezett azt leépíteni: „Nem akarunk soha többé 
katonákat látni”! Pacifisták vagyunk! Wilson rendet fog tenni! Akarjuk a wilsoni 
békét”! -  és így tovább. 
Az is igaz, és ki kell mondani Károlyi védelmében, hogy a wilsoni eszmék az 
egész magyar népre nagy hatással voltak. Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó 
külügyminisztere, Andrássy Gyula gróf így írt később:  
Minket különösen súlyosan érintett Wilson tevékenysége. Demagóg és naív lelkek 
tették fel a kérdést: vajon nem volt-e felháborító árulás a háború folytatása, ha 
Wilson kinyilvánította a nagy amerikai köztársaság nevében, hogy a háború nem a 
népek ellen folyik, hanem az ellen az autokrata rendszer ellen, amely a háborút 
kirobbantotta, ill. amelyet a népek már nem tudtak tovább elviselni….Aki nem 
hitt az amerikai elnök igéreteiben, azt könyörtelenül megbélyegezték, mint 
háborús agitátort. Az „ellenséges” Wilson népszerűbb volt, mint maguk a 
kérdéses népek vezetői. 
1919. március 21-én Budapest a bolsevizmus második fővárosa lett Európa 
szívében. A Népbiztosok Tanácsa, amelyben Kun Bélának valódi hatalma volt, 
statáriumot hirdetett, a törvényekre és a rendre hivatkozott, továbbá maximális 
gazdasági erőfeszítésre szólított fel. 
Ezzel egyidőben a Tanács elrendelt egy sor forradalmi intézkedést: a címek és 
előjogok eltörlését; az állam és az egyház szétválasztását; a munkás-, katonai, és 
paraszt küldöttek megválasztásának előkészítését, a forradalmi bíróság 
fölállítását; a gyárak, lakóházak és nagybirtokok állami tulajdonba vételét. 
A Tanács azt is bejelentette, hogy szövetséget fog kötni Szovjet Oroszországgal, 
és hogy Magyarországot a Vörös Hadsereg védelme alá helyezi; valamint, hogy 
elhatározták: utolsó csepp vérükig védelmezik a szovjethatalmat. A külpolitika új 
irányvonala, mint láttuk, azon az elváráson alapult, hogy „a Kelettől kell 
megkapnunk, amit a Nyugat megtagadott tőlünk.” 
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Egy Szovjet-Oroszországnak küldött rádiós jelentés szerint az új vezetők 
kötelességtudóan jelentették Leninnek, hogy Magyarországon megalakult a 
proletáriátus diktatúrája; egyidejűleg köszöntve őt, mint a nemzetközi 
proletáriátus vezérét, világosan kifejezve ezzel, hogy alávetették magukat 
Moszkva fennhatóságának. 
A magyarok Oroszországgal kívántak szövetségi szerződést kötni, és tőlük kértek 
használható utasításokat. Lenin válaszában azt üzente a magyar elvtársaknak, 
hogy forradalmuk nagy lelkesedést keltett Oroszországban. (42) 
A magyar kommunizmus elejétől fogva nem csak Kelet felé tekintett, hanem 
közvetlen szomszédaihoz, ill. Németországhoz is fordult, azaz a világ összes 
munkásához. Egy MINDENKIHEZ szóló felhívásban a Magyar Szocialista Párt 
(a szociáldemokraták és a kommunisták fúziója után magukat így nevezték) 
üdvözletét küldte Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Amerika 
munkásosztályának, felszólítva őket arra, hogy ne tűrjék kormányaik aljas 
hadjáratát a magyar tanácsköztársaság kormánya ellen. A csatlakozó győztes 
országok: Csehország, Románia, Szerbia munkásaihoz és parasztjaihoz is 
felhívással fordultak, bátorítva őket a katonai szövetségre a bojárok 
(földbirtokosok) és az arisztokrácia ellen. Végül a vesztes államok, Németország 
és Ausztria munkásait is felszólították a magyar proletáriátus példájának a 
követésére, amely végleg szakított Párizs-zsal, és Moszkvával lépett kapcsolatba. 
A magyar tanácsköztársaság nemcsak a burzsoázia támadásának megelőzésére, 
fordult Európa proletáriátusához, hanem a szocialista forradalom bázisának egész 
Európára való kiterjesztése céljából is.  Kun és kormánya azt sulykolta, hogy a 
tanácsköztársaságot a nemzetközi proletár-szolidaritás biztosíthatja és védheti 
meg. 
Tudta, hogy a propaganda fontos fegyver a magyarországi kommunizmus 
védelmében, de világosan látta a katonai erő fontosságát is. Nagy probléma volt 
számára a megbízható hadsereg hiánya. Szükség volt arra, hogy olyan Vörös 
Hadsereget szervezzenek, amely nemzeti érzelmű, de ugyanakkor hűséges a 
szocialista eszmékhez.  
Az ügyes propagandának köszönhetően a hazafias érzelműektől kezdve a 
szakszervezetekig ezrek és ezrek önként vonultak be katonai szolgálatra. A 
magyaroknak egyszerre kellett harcolniuk az imperializmus és a rabló 
szomszédok ellen. Májusra a hadsereg létszáma 200 000-re emelkedett. A 
proletárdiktatúra bejelentését követően az antant missziók sürgősen kivonultak 
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Budapestről. A hivatalos diplomáciai kapcsolatok a tanácsköztársaság és az 
Antant között ezért gyakorlatilag megszűntek. A néhány megmaradt kapcsolatot, 
a Szövetségesek néhány egyéni, a térségben maradt hivatalnok jelentette, de ők 
nem voltak fölhatalmazva arra, hogy szövetségesi szóvivőként tevékenykedjenek, 
vagy hogy kötelező érvényű szerződést kössenek. 
A nyugati hatalmak Magyarországon tevékenykedő prominens ügynökei között 
volt Romanelli alezredes, a magyarországi olasz, továbbá Philip Marshal Brown, 
a magyarországi amerikai katonai misszió korábbi tagja, akik saját kérésükre 
Budapesten maradtak. Az angol Sir Thomas Cuningham és Coolidge professzor 
bázisként a szomszédos Bécset használták a működésükhöz, és onnan utaztak át 
rendszeresen Budapestre. 
Ők voltak a szövetséges hatalmak szemei és fülei, akik Párizsba küldendő 
jelentéseiket figyelemmel és körültekintően készítették.  A Párizsi amerikai 
békedelegációnak az 1919. március 26-án odaérkező Nicholas Roosevelt százados 
tett jelentést a magyar forradalomról. Elmondta: a forradalmat siettette a Vyx-
jegyzék átadása; viszonylagosan nyugodtan ment végbe; továbbá olyan nem 
megerősített hírek is terjengtek, hogy bizonyos német és olasz körök is 
támogatták őket. Megítélése szerint a forradalom lényegében nemzeti jellegű volt, 
melyben a bolsevizmust nemzeti célokra használták. Magyarország nyíltan dacolt 
a béke-konferencia döntéseivel. A bolsevizmus bunkójával hadonászva tette föl a 
kérdést a szövetségeseknek: „Mit szándékoztok tenni?” 
Roosevelt szerint három lehetőség volt: a csehek és románok előnyomulnának és 
elfoglalnák Magyarországot; ezzel azonban sok vér folyna, és nem járna 
eredménnyel. 
Másodszor: a szövetségesek magukra vállalhatnák a feladatot. Végül a 
szövetségesek gondolkodhatnának egy szigorú blokádban. 
Clemenceau azonnali szövetséges intervenciót akart; Wilson elnök ezt 
határozottan ellenezte. Az elnök szerint egy fegyveres beavatkozás felvetné a 
kérdést: vajon a nyugati hatalmaknak van-e elegendő haderejük, és megvannak-e 
a szükséges anyagi eszközeik a támadáshoz, és vajon a közvélemény támogatna-e 
ilyen politikát? 
Amerikai csapatok bevetése lehetetlen lett volna az elnök szerint, és az amerikai 
közvélemény határozottan ellene lett volna bármilyen agresszív szövetségesi 
megmozdulásnak. Az elnöknek kétségei voltak afelől, hogy a hadsereg 
beavatkozásával megfékezhetők-e a forradalmi mozgalmak. Wilson arra a 
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következtetésre jutott, hogy igazából senki nem tudja, milyen okok vezettek e 
mozgalomhoz. Úgy érezte, hogy az egyik ok kétségtelenül a népek szerencsétlen 
helyzete, a félelem a határaik és kormányaik védtelensége miatt. 
A bolsevizmus letörése mindössze annyit jelent, hogy meg kell erősíteni az 
országhatárokat és megnyitni a kereskedelem új útjait. Lloyd George erősen 
támogatta Wilson elnök véleményét. 
1919 március 26-án Philip Marshall Brown két jelentést küldött Budapestről 
Párizsba. Jelentette, hogy az új rezsimet szovjet-orosz modell szerint hozták létre. 
A kormány kommunista frakciója, amely állandó kommunkációban volt 
Moszkvával, szélsőséges intézkedéseket forszírozott. Brown véleménye szerint: 
„ez nem amatőr, hanem professzionista forradalom”, „A vörös terrorhoz 
hasonlít”. Brown megítélése szerint a néptömegek nem voltak „sem 
szélsőségesek, sem szocialisták”; azok „erőteljesen nemzeti érzelműek voltak”; és 
csak az országcsonkítás fenyegetése hozta létre a nacionalizmus és a 
kommunizmus természetellenes összeborulását. A magyar lakosság csak 
üdvözölte volna angol vagy amerikai csapatok beavatkozását, összekapcsolva 
békés garanciákkal. Brown becslése szerint az intervencióhoz mintegy 30.000 
létszámú katonaság elegendő lett volna. (45) 
 
Másnap a négyek tanácsa egyértelműen vetette el a tanácsköztársaság elleni 
intervenciót akár saját erőkkel, akár a szomszédainak a bevetésével.  
A szövetségeseknek ez a döntése számos tényezőn és meggondoláson alapult. A 
demobilizáció máris túl gyors ütemben haladt, és a közvélemény ellenezte az 
intervenciót. 
A helyzet még zavarosabb lett, amikor Kun első üzenete elérte Párizst, 1919 
március 29-én. Az új magyar kormány első üzenete, amelyet a nagyhatalmaknak 
küldött, jelentős és beszédes volt mind pozitív  mind negatív részeit illetően 
egyaránt. 
Magyarország új kormánya, a népbiztosok tanácsa elismeri a leszerelési szerződés 
érvényességét, amelyet az előző kormány írt alá Belgrádban és nem tartja 
sértőnek a Vyx jegyzék visszautasítását. 
Amikor az új magyar kormány szövetséget ajánlott Oroszországnak, nem gondolt 
arra: ezt úgy is lehet értelmezni, hogy minden diplomáciai kapcsolat 
megszakítását kívánja az Antant hatalmakkal. 
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Az Oroszországgal kötendő szövetség nem formális diplomáciai kapcsolat volt. 
Olyan természetes barátságról van szó, amelyet azonos felépítésű alkotmányuk 
indokol, és semmilyen agresszív célja nincsen. Ellenkezőleg, az új magyar 
kormány békében kíván élni minden nemzettel, és az ország békés társadalmi 
ujjászervezésére kívánja fordítani energiáit. A magyar kormány az önrendelkezés 
alapján kíván tárgyalni, amely éppolyan fontos alapelv Wilson elnök, mint Lenin 
számára. A magyar kormány üdvözölné, ha az Antant diplomáciai missziót 
létesítene Budapesten, melynek számára garantálná a területen kivüliséget és az 
abszolút biztonságot. (46) 
 
37 
 
Térkép nem áll rendelkezésre. 
 
38 
A budapesti üzenet fő célja az volt, hogy meggyőzze a szövetségeseket a magyar 
bolsevizmus kül- és belpolitikában egyaránt mérsékelt karakteréről. A 
szövetségesek fogadókészek voltak a kommunikére, amely növelte a 
visszafogottságukat a tanácsköztársasághoz való viszonyukban. Ha a magyar 
bolsevizmus ésszerű és mérsékelt, akkor a szövetségesek politikájának 
hasonlóképpen ésszerűnek és mérsékeltnek kellett lenni. 
Kun jegyzékének átvétele után a szövetségesek delegációt küldtek Budapestre Jan 
Christian Smuts tábornagy vezetésével. A küldöttség anélkül, hogy elismerte 
volna a Szövetségesek részéről az új magyar kormányt, tárgyalásokba kezdett a 
szövetségeseket foglalkoztató kérdésekben. De azáltal, hogy Smuts-ot Budapestre 
küldték:  tárgyaljon Kun Bélával és kormányával, a szövetségesek azt 
kockáztatták, hogy ezáltal az új rezsim presztizsét növelik. Kun Béla a 
legelőzékenyebb fogadtatást rendezte Smuts számára. A magyar sajtó azt 
hangoztatta, hogy Smuts nem mint katona, hanem mint diplomata tárgyal. A 
Népszava kiemelte, hogy az Antant nemrégiben még egyáltalán nem volt hajlandó 
tárgyalni és csupán ultimátumokat küldözgetett; most mégis ugyanaz az Antant, 
amely korábban méltóságán alulinak tartotta, hogy bármi köze is legyen a félig 
polgári magyar kormányhoz, kivéve az ultimátumokat, most tárgyalást kezdett a 
magyar tanácsköztársasággal. 
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Kétségtelen, hogy egy polgári magyar kormány jobban tetszett volna a polgári 
Antantnak, mint a tanácsköztársaság. De az imperializmus nem tudott mit kezdeni 
az érzelemmel a politikában…. A polgári Magyarország gyönge volt; ezért 
korbács kellett neki. Mivel a tanácsköztársaság erős volt, a tárgyalások 
elfogadhatóak voltak. (47) 
Smuts tábornok és kísérete 1919. április 4-én reggel érkezett Budapestre. Még 
ugyanazon a napon táviratban jelentette Párizsnak az első találkozását Kun 
Bélával és a kormány két fontos tagjával, Garbai Sándor elnökkel és Kunfi 
Zsigmond oktatási biztossal. A Párizsnak küldött második táviratban, április 6-án, 
beszámolt a magyar kormány tervéről, amely a Magyarországgal határos államok 
részvételével történő konferencia rendezésére vonatkozott. A magyar kormány 
elismerte a Wilson által lefektetett nemzetiségi elveket, de azt is világossá tette: 
nem kellene a határkérdésben a párizsi békekonferencián részt vevő 
nagyhatalmaknak végleges döntést hozni. Ezt inkább egy olyan konferencián 
kellene meghozni, ahol a magyar, osztrák, cseh, szerb és román kormányok 
képviselői is részt vesznek. Itt az Antant hatalmak nem voltak képviselve. Kun 
Béla javasolta továbbá, hogy maga Smuts elnökölhetne ezen a konferencián, és 
hogy Bécs vagy Prága lehetne a helyszín. Cserébe azért, hogy fogadják el a 
békekonferencia döntését, Smuts megígérte, hogy a határokról tárgyalni fognak, 
utalt némi engedékenységre és gazdasági könnyítésekre. (48) 
A két fél nem tudott megegyezni. Még aznap megszakadt a párbeszéd Smuts és a 
magyarok között, és Smuts visszament Párizsba. Összegezve: Smuts kifejezte 
meggyőződését, hogy a magyarországi tanácsrendszer gyenge és belső viták 
osztják meg, ami előre vetíti közeli bukását. A magyar kormány szerint Smuts 
legtöbb engedménye csak személyes ígéret volt, és a párizsi békekonferencia 
számára nem kötelező érvényű. Mi több, elfogadásuk nacionalista reakciót 
válthatna ki, ami könnyen ellenforradalmi puccshoz vezethetne. Továbbá 
szakítani kellene Szovjet-Oroszországgal, ami viszont veszélyeztethetné a 
forradalmat. 
1919 májusában a tanácsköztársaság politikailag elszigetelődött. A Vörös 
Hadsereg távol volt Magyarország határaitól; az osztrák kormány csak az Antant 
csatlósaként létezett; három ellenséges szomszéd állam leste mohón, mikor 
foglalhatnak el további magyar területeket. 
A csehek elleni ellentámadás némi valószínűséget kínált arra, hogy észak felől a 
Kárpátokon keresztül közvetlen kapcsolatot létesítenek a Vörös Hadsereggel. A 
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csehek elleni háború minden várakozáson felüli sikert hozott. Június elejére 
Szlovákiának több mint egyharmada magyar katonai ellenőrzés alá került, és a 
csehek még mindig visszavonulóban voltak a frontvonal teljes hosszában. 
Azonban ekkorra már világossá vált: Szovjet-Oroszország nem volt abban a 
helyzetben, hogy katonai segítséget nyújtson a tanácsköztársaságnak. 1919 június 
18-án Lenin titkos üzenetet küldött Kun Bélának, melyben azt tanácsolta, hogy 
kezdeményezzen fegyverszüneti tárgyalásokat az Antanttal. (49) 
Eközben a párizsi békekonferencia befejezte a magyar határokra vonatkozó 
munkáját. Válaszként Eduard Benes három kétségbeesett segélykérésére, 
Clemenceau két éles hangú ultimátumot küldött Kun Bélának. Június 13-iki, 
második jegyzékében ismertette a tanácsköztársasággal az új határokat és büntetés 
terhe mellett követelte, hogy azonnal vonják ki vörös hadseregüket a csehszlovák 
területekről. Cserébe Clemenceau azt ígérte, hogy Szlovákiát kiürítik, és hogy 
Románia kivonul a magyar területekről. Miközben azonban a magyarok 
kivonultak Szlovákiából, a románok egyetlen lépést sem tettek Magyarország 
elhagyására; a békekonferencia pedig semmilyen erőfeszítést nem tett, hogy 
betartassa saját rendelkezését. Mi több, a szövetségesek azt követelték, hogy a 
magyar hadsereget csökkentsék hat  hadosztályra a románok kivonulásának 
föltételeként. Ennek tükrében Kun Béla kijelentette, hogy román offenzívától tart, 
mivel a román csapatok már a Tiszánál álltak, alig 140 km-re Budapesttől.  
Számításba vette, hogy megelőző csapást mérjen a románokra, mielőtt azok 
fölkészülnének az offenzívára,  és 1919. július 21-én támadást indított a román 
hadsereg ellen. A Románia elleni támadás azonban kudarcba fulladt, és ez 
nagymértékben hozzájárult a tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-i bukásához. 
(50) 
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III. fejezet: 
 

Küzdelem a megmaradásért 
A román megszállás 

 
1919 július 21-én Kun Béa rádióüzenetet küldött a Legfelsőbb Tanácsnak, hírül 
adva, hogy csapatai átkeltek a Tisza folyón, hogy „megpróbálják teljesíteni a 
románok által tiszteletben tartott Antant akaratát.” (1) 
 
De a románok nemcsak megnyerték a csatát, hanem átkeltek a Tiszán és gyorsan 
nyomultak előre Budapest irányába. Augusztus 4-én ellenállás nélkül, anti-
bolsevik zászló alatt bevonultak a magyar fővárosba 
 
A következő hónapok nagy zűrzavart hoztak. Magyarországon a kormányzást már 
előbb átvette egy önjelölt szocialista kormány. Augusztus 6-án 50 királypárti 
csendőr, kihasználva a románok érdektelenségét, államcsínyt hajtott végre  
Habsburg József főherceg javára. József főherceg lett az „államfő”. A szocialista 
kormányt ily módon egy nacionalista  kormány váltotta föl Friedrich István 
miniszterelnök vezetésével, aki eredetileg demokrata köztársaságpárti volt és 
Károlyi Mihály lelkes híve. A bolsevik terror idején teljesen megváltoztatta 
véleményét, és az egyik legaktívabb Habsburg-párti lett. A Legfelsőbb Tanács 
tehát egy Habsburg visszatérésével találta magát szemben, ami ellenkezett a 
szövetségesek plitikájával. A Legfelsőbb Tanács olyan jelentéseket kapott a 
román terrorizmusról, a fosztogatásokról és a rombolásról, amelyek túlmentek 
legnagyobb félelmeiken és az előrejelzéseken.  (2) 
 
A Legfelsőbb Tanácsnak most két kérdéssel kellett szembenéznie: hogyan lehet 
megakadályozni a „fehér terrort” Magyarországon, és hogyan korlátozza a 
románokat. A Legfelsőbb Tanács döntésével összhangban szövetséges katonai 
misszió érkezett Budapestre 1919. augusztus 7-én, hogy megmentse 
Magyarországot a románoktól és saját magától. Azt már korábban elhatározták, 
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hogy ennek a missziónak a tagjai ne diplomaták, hanem inkább tábornokok 
legyenek, az előbbiekből már túl sokan voltak. 
A katonai misszió élére  a négy vezető szövetséges hatalom képviseletében a 
következő négy tábornokot nevezték ki: 
Harry Hill Bandholtz tábornokot, az Egyesült Államok hadserege, 
Reginald Gorton tábornokot, a Brit hadsereg, 
G. Graziani tábornokot, a Francia hadsereg és  
Ernesto Mombelli tábornokot, az Olasz hadsereg képviseletében. (3) 
 
A szövetséges katonai misszió a következő megbízást kapta a Legfelsőbb 
Tanácstól:  
 - ellenőrzés alatt tartani a románokat, 
- kényszeríteni őket Magyarország azonnali elhagyására., 
- megelőzni az atrocitásokat és felállítani a karhatalmat Magyarországon, 
- segíteni Magyarországon egy olyan felelős kormány megalakítását, amely a 
Legfelsőbb Tanács számára is elfogadható és 
- rákényszeríteni Magyarországot a párizsi békeszerződésekben kijelölt új határok 
elfogadására, illetve a békeszerződés aláírására. (4) 
 
A szövetséges katonai misszióra többféle probléma megoldása várt. Mindenek 
előtt a Misszió megosztottnak mutatkozott. Amíg az amerikai és a brit tagok 
szigorúan követték a Legfelső Tanács utasításait és minden esetben általában 
egyetértettek, addig a két latin tagország saját kormányuk politikusainak 
befolyása alatt állt. Továbbá a vezető szövetséges országokban  és az Egyesült 
Államokban a közvélemény megosztott volt a magyar helyzettel kapcsolatban. 
Angliában és az Egyesült Államokban a liberális közvélemény erősen ellenezte 
Románia invázióját Magyarország ellen, de a francia és az olasz média hajlott 
arra, hogy igazat adjon a románoknak. (5) 
 
A misszióban lévő belső ellentétek az első perctől kezdve szemmel láthatóak 
voltak. A francia képviselő erős szándékot mutatott az elnökség megragadására és 
a Misszió dominálására. Budapestre érkezésekor levelet küldött  a többi 
szövetséges tábornoknak, amelyben jelentés tételére kérte őket. Amikor 
megérkezett a találkozók helyszínére, Graziani tábornok bemutatkozott, és 
kifejtette, hogy a rangidősségnek kell dönteni az elnökség kérdésében, majd 
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hozzátette, hogy kormánya kétségtelenül az ő elnökségére számít. Ezt a javaslatot 
Bandholtz nem fogadta el, mert szerinte egy véletlenszerű egyéni rangidősség 
nem lehet fontosabb kérdés, mint az egyenlő nemzeti képviselet elve. A nemzeti 
egyenlőség biztosítása érdekében szerinte megfelelőbb lenne a Szövetséges 
Katonai Misszió elnökségét napi rotációs alapon megszervezni. A francia 
tábornok vonakodva egyezett bele a javaslatba és hozzátette,  neki informálni kell 
a kormányát, hogy nem ő lett az állandó elnök. (6) 
 
A misszió másik problémája Románia volt, amely azt állította, hogy az ő kis 
privát háborúja Magyarországgal különálló és élesen el is kell különíteni a nagy 
háborútól. Azt gondolták, hogy Magyarország felett aratott győzelmük nagyon 
jelentős, teljesen tagadva azt a tényt, hogy soha nem érte volna el 
Magyarországot, ha a Szövetségesek nem verik le Németországot és az Osztrák-
Magyar Monarchiát. A románok kereszteseknek tartották magukat a magyar 
bolsevizmus ellen, ennél fogva feljogosítva érezték magukat, hogy azt tegyék, 
amit akarnak. Továbbmenve megkérdőjelezték a Legfelsőbb Tanácsnak való 
engedelmességet, hiszen ezt  Olaszország is elutasította, sőt még egy 
megalázkodó nemzet, Törökország is megtagadta, hogy  engedelmeskedjék.  
 
Augusztus 12-én a Békekonferencia román főbiztosa, Constantin  Diamandi 
megjelent a misszió előtt Mardarescu tábornokkal, a román hadsereg 
főparancsnokával és Holban tábornokkal, Budapest román parancsnokával. A 
találkozót Bandholtz, amerikai képviselő elnökölte, mivel az a döntés született,  
hogy abc sorrendben váltják egymást az elnöki székben. Diamandi meghallgatta 
az instrukciókat, melyeket a Legfelsőbb Tanács adott a katonai missziónak. 
Amikor feltették a kérdést, hogy vajon Románia érvényesnek ismeri-e el, és 
készen áll-e arra, hogy kövesse azokat, Diamandi dühbe gurult, felugrott székéről, 
és el akarta hagyni a szobát. Majd látva, hogy viselkedését Bandholtz nem 
akadályozza, lenyugodott és visszaült székébe. Végül kimondta, hogy a román 
kormány kész egyetérteni az instrukciókkal. Bandholtz ezután átnyújtotta a 
románoknak a Legfelsőbb Tanács távíratát, amely az alábbi utasításokat 
tartalmazta: 
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1. Azonnali hatállyal abbahagyni/beszüntetni a rekvirálást. 
2. Azonnali hatállyal visszaadni a tulajdonosoknak valamennyi elkobzott ingatlant. 
3. Visszaadni a magyar kormánynak a vasutat, postát és távirati rendszert. 
4. Amilyen gyorsan csak lehet evakuálni az iskolákat és a főiskolákat. 
5. Azonnal törölni minden Romániába irányuló hajószállítmányt, árúkészletet vagy 

magyar tulajdonban lévő árút tartalmazó, és a már útban lévőket visszaforditani 
Budapestre, vagy külső állomásokon feltartóztatni.  

6. Korlátozni a köz- és magánügyek fölötti ellenőrzést. 
 
Bandholtz arról tájékoztatta a párizsi amerikai missziót, hogy véleménye szerint a 
románok a legvégsőkig elmennek az ügyek lassításában, csak hogy befejezhessék 
Magyarország kifosztását, és amennyire ő meg tudja ítélni a fejleményeket, a 
Legfelsőbb Tanács utasításaihoz való alkalmazkodást inkább negatívnak, mint 
pozitívnak ítéli meg. (8) 
 
A következő hónapok során a Legfelső Tanács több ultimátumot küldött a 
románoknak. Románia mindig megígérte, hogy teljesíti azokat, de soha nem tette. 
Végül ezek az ultimátumok már  megszokottak lettek.  
Augusztus 26-án Bandholtz a Misszió nevében a következő távíratot küldte a 
Legfelsőbb Tanácsnak. 
 
„Véleményünk szerint a románok a lehető leggyorsabb ütemben fosztják ki 
Magyarországot, ugyanakkor lefegyvereznek mindenkit és megtagadják a 
rendőrség ujjászervezését, és hogy általában minden lépésük szándékosan vagy 
nem szándékosan abba az irányba hatott, hogy kitegyék Magyarországot a 
bolsevizmusnak és a káosznak. (9) 
 
Másnap Bandholtz a következő kódolt üzenetet küldte Frank Lyon Polk, 
külügyminiszterhelyettesnek, a  Párizsban működő Amerikai Békebizottság 
vezetőjének: 
 
„A románok bizonyára nem tudnák folytatni  öntelt és  arrogáns viselkedésüket, 
ha nem állna mögöttük valaki. Azt gondolom, hogy  a franciák és az olaszok 
azok,  akik valamiféle politikai vagy más jellegű szövetséget próbálnak létrehozni 
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Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország között, hogy teljesen 
elszigeteljék  Jugoszláviát. (10) 
 
Egy hónappal később, 1919. október 1-jén Polk az alábbi választ küldte 
Bandholtz-nak: 
 
„Most már ismert, hogy maga Clemenceau, vagy francia hivatalos személyek 
minden ultimátum eljuttatását követően azonnal értesítették a románokat, hogy az 
ilyen ultimátumot figyelmen kívül lehet hagyni, és hogy a Legfelsőbb Tanács 
valójában nem is gondolta ezeket komolyan.” (11)  
 
Magyarország román megszállása egy messzire nyúló politikai terv része volt, 
amelynek a hátterében Franciaország és Olaszország állt. 1919. augusztusában az 
egész román királyi család Budapestre költözött. Augusztus 21-én Románia 
koronahercege, mint Magyarország leendő királya számos magyar arisztokratával 
találkozott. Románia arra akarta kényszeríteni Magyarországot, hogy kössön vele 
külön békét, amely gyakorlatilag egyet jelentett az annexióval. Augusztus 11-én 
József főherceg, mint Magyarország ideiglenes államfője  kapott a román 
kormánytól egy végrehajtandó ultimátumot, amely szerint Magyarországnak 
engednie kell minden román követelésnek; átadni az összes hadianyagot és 
minden fajta felszerelést, egyetérteni a Bánát Jugoszláviától való elvételével és 
Romániának történő visszaadásával valamint egyetérteni a Romániával való 
politikai unióval a román király vezetése alatt, hasonlóan a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiához. A főherceg elutasító választ küldött ezekre a követelésekre. 
 
Augusztus 29-én Románia küldött egy második ultimátumot, amely az elsőhöz 
hasonló követeléseket tartalmazott: azonnali békekötést Magyarország és 
Románia között, Magyarországnak Románia általi megszállását egy évre és végül 
Magyarország Romániához való csatolását. A főherceg ezt átadta Bandholtznak. 
A kódolt és rejtjelezett üzenet a Párizsi Amerikai Bizottságnak volt címezve azzal 
a kéréssel, hogy másolatát küldjék meg az Angol Bizottságnak. Bandholtz a 
főherceghez fordult és röviden azt mondta neki: „Mondja meg a feladónak, hogy 
menjen a pokol fenekére”. 
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A harmadik probléma a magyar rendőrség ujjászervezése és a  Legfelsőbb Tanács 
számára elfogadható kormány felállítása volt.  
 
Szeptember 5-én a szövetséges katonai misszió a magyar rendőrság 
ujjászervezésének feladatát Halsey E. Yates, az Egyesült Államok Hadserege 
ezredesének a kezébe helyezte. De a románok mindent megpróbáltak, hogy 
megakadályozzák az ujjászervezést. Ennek ellenére Yates Budapesten felállított 
egy 6000 főből álló rendőri szervezetet és kötelezte a románokat, hogy adják át  
nekik a fegyvert. Munkájának befejezése után hat héttel a Legfelsőbb Tanács 
hivatalosan gratulált Yates ezredesnek. (13) 
 
A kormány megalakításának első nehéz kérdése az volt, hogy ki legyen az 
államfő. A három Habsburg trónkövetelő közül Károly király soha nem mondott 
le mint Magyarország uralkodója, így  az emberek más királyt nem fogadnának el, 
mivel ő volt megkoronázva. Mi több, ha visszatér, magával hozza Horvátországot, 
mert ez az ország fanatikusan királypárti volt. A másik Habsburg, akire a királyi 
hatalmat rá lehetett volna ruházni, az Károly népszerű rokona, József főherceg, 
ideiglenes kormányfő volt. Albrecht főherceg, a harmadik Habsburg, akinek nagy 
birtokai voltak Északon és aki népszerű lévén a szlovákok körében, ígéretet tett 
arra, ha megválasztják, Szlovákia visszatér. 
 
Világos volt azonba, hogy a szövetségesek nem engedik sem Károlynak, sem egy 
másik Habsburgnak  hogy Magyarország királya legyen; sőt nem ismerték el 
József főherceg ideiglenes államfővé tételét sem. Augusztus 23-án Clemenceau 
táviratot küldött a budapesti Katonai Missziónak, melyben leszögezte: mindaddig, 
amíg Magyarországnak Habsburg államfője van, várhatóan nem lesz hosszantartó 
béke, és a szövetségesek nem fognak gazdasági támogatást nyújtani, amire pedig 
Magyarországnak oly égetően szüksége van. (14) 
 
Ugyanazon a napon lemondott a főherceg, így Magyarország több hónapig 
államfő nélkül maradt.  
 
A Békekonferencia állandó és széles tömegeket képviselő kormányt akart 
Magyarországon felállítani. De Magyarországon lehetetlen volt választásokat 
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tartani a román megszállás miatt. Bár az Antant  három  ultimátumot is küldött a 
románoknak, hogy vonuljanak ki, azok rá se hederítettek. (15) 
 
De Magyarországnak mindenképpen fel kellett állítani valamilyen kabinetet, 
amelyet elfogadna az Antant, amely nem ismeri el a de facto magyar kormányt, 
mint ami nem kellőképpen stabil  ahhoz, hogy garantálja a békeszerződést. 
Amikor József főherceg lemondott, követte a teljes kabinet, mondva, hogy most 
már minden a szövetséges katonai misszió kezében van. Mi több, most már 
semmilyen kormány nem volt,  és senkinek nem volt hatalma ahhoz, hogy újat 
nevezzen ki.  
De Magyarországnak mindenképpen össze kellett állítani valamilyen kabinetet, 
amelyet az Antant elismerne. 
Amikor József főherceg lemondott, követte a teljes kabinet, mondván, hogy most 
már minden a Szövetséges Katonai Misszió kezében van. Mi több, most már 
semmilyen kormány nem volt, és senkinek nem volt hatalma ahhoz, hogy újat 
nevezzen ki. 
 
A súlyos helyzet megoldása érdekében első lépésként a Misszió tudomására hozta 
a miniszterelnöknek, hogy nem akar beavatkozni Magyarország belügyeibe, csak 
abban a kivételes esetben, ha erre kifejezett utasítást kapna a Legfelsőbb 
Tanácstól. Arra is fölhivta a miniszterelnök figyelmét, hogy az ügyek ideiglenes 
vitele az új kormány néhány napon belüli megalakulásáig a jelenlegi kabinet 
feladata. 
Bandholtz augusztus 22-én a magyar politikai helyzettel kapcsolatban azt 
jelentette, hogy a helyzet súlyos, de nem orvosolhatatlan. A románok felkészültek 
a határaik mögé történő visszavonulásra. (16) 
De a románok nem vonultak vissza,  és a következő hónapokban Magyarország 
elismert kormány nélkül maradt. A zavaros helyzetben számtalan politikai erő 
próbálkozott saját kabinet fölállításával és az Antant jóváhagyásának 
megszerzésével. 
Bandholtz a következőket írta naplójában augusztus 31-én: „Kifejezetten kevés 
dolgunk lenne Magyarországon, ha nem alakulna hetente legalább 4-5 kormány.” 
A magyar ügy reménytelen: az ország kimerült, a románok fosztogatnak, 
rabolnak: az Antant abszolút semmit nem tesz. Szeptember 20-án a Misszió a 
következő tartalmú táviratot küldte Párizsba: 
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Ha így megy tovább, a románok vég nélkül folytatják a megszállást és a vele járó 
fosztogatást, melynek egyre inkább szakértőivé válnak. A magyarok viszont egyre 
inkább elkeserednek, nő a zűrzavar és éhinség közeledik. Javasoljuk, hogy vagy 
ismerjék el a Friedrich-kabinetet, vagy adjanak egyértelmű instrukciókat arra 
nézve, hogy mit fognak elismerni (17)  
A Legfelsőbb Tanács azt a választ adta, hogy a Friedrich-kormányt nem tartják 
valamennyi magyar párt képviselőjének; kormányában minden pártból lenni 
kellene egy képviselőnek. Ha ezt Friedrich nem hajtja végre, az Antant nem 
ismeri el a kormányát és nem köt vele békeszerződést.  
Tekinttel azonban arra, hogy 18 különféle politikai párt volt Magyarországon, a 
szocialistáktól kezdve a radikálisokon keresztül a királypártiakig, nyilvánvaló 
volt, hogy egy ilyen rendelkezésnek nem lehet eleget tenni. 
A magyar kormány a  Legfelsőbb Tanács utasitására adott válaszában a következő 
kijelentést tette a Katonai Missziónak szeptember 23-án: Nincs más hátra, mint 
hogy Magyarország megegyezzen a románokkal, mert ha nem, azok tönkreteszik 
az országot. Az Antant vagy nem tudott, vagy nem akart segíteni. (18) A franciák 
és az olaszok éppen ezt akarták: Bandholtz felhívta a magyar külügyminisztert, és 
közölte vele, hogy két ok miatt is ostobának tartja: az egyik szerint a románok 
olyan sokat követelnek, hogy az örökre tönkretenné Magyarországot, másodszor, 
a románok a maguk részéről egyébként semmilyen igéretüket  nem tartanák be.  
Megkérdeztem továbbá a külügyminisztertől: megkörnyékezték-e már a franciák? 
Nemmel válaszolt, de elmondta, hogy a magyarok tudják:  a franciák minden 
lépésük közben összekacsintanak a románokkal.  
 
Azután Bandholtz megkérdezte, hogy van-e valami tranzakció az olaszokkal: 
Igen, válaszolt a miniszter, maga Mombelli tábornok javasolta, hogy a 
magyaroknak meg kell egyezni a románokkal. (19) De az ezt követő tárgyalások 
nem jártak megegyezéssel, sőt a románok terorral válaszoltak. Letartóztattak 
néhány magyar hivatalos személyt, és a román koronaherceg, „Magyarország 
leendő királya” személyesen rendelte el  Friedrich miniszterelnök letartóztatását. 
Ilyen esetet természetesen nem tolerálhatott a Legfelsőbb Tanács. Ezért a Katonai 
Misszió memorandumot küldött a románoknak, felhíva figyelmüket arra, hogy a 
misszió szükségesnek tartja a magyar kormány munkájának zavartalan 
működését, ezért a Legfelsőbb Tanács nevében követelik a román hatóságoktól, 
hogy hagyják békén a magyar kormány tagjait. (20) 
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Mindenesetre a miniszterelnök letartóztatása meghiúsult, de a kapcsolat Románia 
és a Misszió között olyan barátságtalanná vált, hogy Mardarescu,  a memorandum 
átvételekor  kijelentette a szövetséges tábornoknak: „Uraim, Önöknek négy 
telefonjuk van, de nekem nyolcvanezer szuronyom” (21) 
Közben valami változás történt a francia-olasz kapcsolatokban. November 7-én 
Polk egy rejtjelezett táviratot küldött Bandholtznak Párizsból, melyben jelezte, 
hogy a franciák készülnek valamire és valamilyen okból kifolyólag a franciák és 
olaszok nem működnek együtt. „Most már rajtunk múlik, hogy kiderítsük, mi az 
oka a különválásnak”. Természetesen Fiume kérdéséről volt szó. 
Gabriel d’Annunzio elfoglalta Fiumét 1919. szeptember 13-án, Zárát pedig 
november 4-én fittyet hányva a szövetségesek döntésének. A francia és olasz 
katonák  rendkívül ellenségesek voltak egymással, majdnem azon a ponton 
voltak, hogy egymás ellen kezdjenek háborút.  
Az előbbiekben már említettük, az Antant nem ismerte el azt a magyar kormányt, 
amelynek élén Friedrich állt, aki a Habsburg dinasztiát képviselte. Friedrich 
eddigi  miniszterelnöksége alatt választásokat is tarthatott volna, amelyek 
győzelmet hoztak volna neki, de az sem győzte volna meg az Antantot, hogy 
elismerje a magyar kormányt. Ezért ajánlotta Bandholtz Friedrichnek azt, hogy 
mondjon le. Friedrich nem akarta ezt megtenni és azt állította, ő azt hitte, hogy a 
Legfelsőbb Tanácsnak a politikája megengedi a magyar népnek, hogy azt tegye, 
amit akar és hogy a saját útját járhassa. Bandholtz erre azt mondta neki:  tudja, 
vagy tudnia kell, hogy Amerikának semmi nyernivalója nincs ebben a térségben, 
legyen az kártalanítás vagy területszerzés, de abban érdekelt, hogy becsületes 
megállapodás jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között, valamint, 
hogy egy jól szervezett kormány vezesse az országot. Bandholtz javasolta: 
őszintén beszéljenek egymással, mint férfi a férfivel. Bandholtz állította, hogy 
nem akarja védelmébe venni a Legfelsőbb Tanácsot, sem egyik szövetséges 
országot sem. Garantálhatja Friedrichnek, hogy egyiknek sincs igaza. Ha 
elegendő idő állna rendelkezésre, mondjuk egy vagy két év, akkor jó 
propagandával és saját értékeik bemutatásával meg tudnák győzni az amerikai és 
brit népet arról, hogy Friedrichnek van igaza, igen ám, de közben mi lesz 
Magyarországgal? A magyarokon múlik most, hogy amilyen gyorsan csak lehet,  
állítsanak fel egy kormányt, amely meg tud felelni az Antant számára, úgy, hogy 
Magyarországot elismerhessék (23) Két héttel később Friedrich lemondott és 
koaliciós kormány jött létre a keresztény demokrata Huszár Károly 



 57 

miniszterelnök vezetése alatt. Ennek a kormánynak az volt a feladata, hogy 
felkészítse az ország népét az általános és titkos választásokra a sajtó segítségével. 
Ezt az ideiglenes kormányt elismerte a Legfelsőbb Tanács és végre 
Magyarországon létrejött egy valamire való kormány! 
Eközben a románok folytatták az ország kifosztását, elvitték a teljes gépparkot, 
autókat, mozdonyokat, és mindazt, aminek kereke volt. Rátették a kezüket a 
fegyverekere, a lőszerre és valamennyi hadianyagra, amit csak találtak. Ugyanezt 
tették a magánautókkal, mezőgazdasági eszközökkel, marhaállománnyal, 
lovakkal, cukorral, szénnel, sóval, egyszóval mindennel, ami érték volt. Ezeket 
hajókkal szállították Romániába. Sőt a Legfelsőbb Tanács felszólítására, hogy 
hagyják abba a rekvirálást, a románok tovább folytatták a fosztogatást. Rátették a 
kezüket minden állami tulajdonra: a vasútra, a telefon és távíró berendezésekre, a 
posta egész rendszerére. Elloptak mindent, ami mozgatható volt: a porcelánt, a 
képeket, szőnyegeket, bútort, textiliát, sőt még a billiárd asztalok posztóit is.  
Elvittek 1200 mozdonyt, csak 400-at hagytak a magyaroknak. A Katonai Misszió 
angol tagjának főhadiszállásán,  a Ritz Hotelben Kun Béla 5 millió korona értékű 
kárt okozott; a románok által okozott kár értéke 7 millió. A szó legszorosabb 
értelmében mindent elvittek!  
Az angol misszió tagja Kelet-Magyarországon végeztetett nyomozást a tények 
feltárására, és azt mondta, hogy a románok nem hagytak meg semmit, még a 
szöget is elvitték a fából. 
Szeptemberben Magyarországon a vasút hossza 6000 km. volt és csak 4500 
személyautó állt rendelkezésre. Budapestnek, ahol a lakosság egyötöde élt, 4000 
autóra volt szüksége, hogy a lakosságot naponta el tudja látni élelemmel. Nem 
nehéz elképzelni, mi lesz a helyzet a tél beálltával! A közlekedési eszközöket 
olyan alaposan kifosztották, hogy a helyi élelmezésre és üzemanyag szükségletek 
ellátására sem megfelelő a közlekedés. Októberben a román vezetés a szeptemberi 
élelmiszerellátmányt egyharmadára csökkentette, október 10-én kétezer munkást 
bocsátottak el a Schmitt és Társai nevű cégtől, amikor annak gépparkját 
lefoglalták és elvitték. Budapesten Weiss gyáraiból 8 mill. dollár értéket vittek el. 
Ki akarták fosztani a Nemzeti Múzeumot is; csak azért nem tették meg, mert az 
ajtók le voltak pecsételve Bandholtz aláírásával. 
A románok által megszállt városokban olyan nagy volt az elnyomás, hogy az 
elviselhetetlenné tette az életet. A gyilkosságok mindennaposak voltak; 
fiatalkorúakat, nőket bántalmaztak és börtönöztek be bírósági eljárás nélkül, ok 
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nélkül itéltek el embereket; lopták a személyi tulajdont katonai célra történő 
lefoglalás címén. Bandholtz október 13-án a következő jelentést küldte Párizsba: 
„Egy nyugat-európai számára, aki nem látta vagy hallotta az itt uralkodó 
viszonyokat, nehéz megérteni. A kipróbált magyar kórházigazgatókat 
gyakorlatlan román orvosokkal váltották fel. A kérvényeket román nyelven kellett 
megírni, román ügyvédeket kellett igénybe venni, akik hatalmas illetéket 
számoltak fel. Boros-Sebesnél 250 magyar katonát ejtettek foglyul, akiket a 
legbarbárabb módön végeztek ki: meztelenre vetkőztetve szuronyaikkal halálra 
szurkálták őket. 
A román és a magyar haderők közötti augusztus 2-iki fegyverszünet után a 
magyarok igéretet kaptak, hogy tisztjeik felügyelhetik saját csapataik 
lefegyverzését, ők ezután szabadon elvonulhatnak fegyvereik megtartásával, de 
mindez csak ígéret maradt. Miután a csapatokat lefegyverezték, a tisztektől 
továbbra is napi jelentést kértek és augusztus első hetében több tisztet is 
letartóztattak és Aradra küldtek. Majdnem valamennyi un. háborús hadifoglyot 
őrizetbe vettek és lefegyvereztek. Az őrizetbe vétel helyétől a börtönig mind a 
tiszteket, mind a közkatonákat ütlegelték, bántalmazták, kirabolták a román 
tisztek és katonáik; mi több, a foglyok női hozzátartozóit is inzultálták, amikor 
látogatóba jöttek. A Missziós Bizottság, amelynek a feladata a fogolytáborok 
kivizsgálása volt, a következő személyekből állt: 
- Raymond Sheldon ezredes, az amerikai hadsereg képviselője, 
- Hector Munro doktor a nemzetközi kórházszövetség képviseletében, 
- Georg Brunier kapitány, a svájci hadsereg és a Nemzetközi Vöröskereszt 
küldötte, 
- Francesco Braccio főhadnagy az olasz hadsereg egészségügyi hadtestjének 
képviseletében. 
A Bizottság jelentésében vádolta a román katonákat, és több esetben a tiszteket is, 
hogy ellopják a hadifoglyok ruháit, csizmáit és más személyes holmijukat. 
Találtak 121 civil foglyot a hadifoglyok között. A civilek között 6 nő volt, 
egyikük művelt volt, aki verseket írt; 4 fiú, két 13 éves és két 14 éves; egy 76 éves 
öreg ember is volt. Több súlyos beteg is volt köztük. Azt mondták, hogy 
Európában  a pillanatnyi román-magyar helyzet a legszörnyűbb. 
Bandholtz naplójában így ír erről: „Lehetetlen leírni azokat a helyzeteket, 
amelyek az ellenség által megszállt vidéki városokban vannak, de a budapesti és a 
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románok által megszállt vidék helyzetét megítélve nekünk amerikaiaknak azonnal 
meg kellene tenni minden intézkedést a katasztrófa elkerülésére” (25) 
A helyzet napról napra rosszabb lett. Bandholtz elhatározta, hogy elmegy 
Romániába, hogy a magyarok nevében találkozzon a román királlyal. A 
találkozóra 1919 szeptemberében Sinaiában került sor. A király részletekbe 
menően ecsetelte a román sérelmeket, különösen  az ellen a vád ellen tiltakozott, 
hogy a románokat rablóknak tekintik, mivelhogy fosztogatnak Magyarországon. 
Ugyanakkor a szerbek is fosztogattak, de tőlük soha nem kérték ezt számon. 
Panaszkodott, hogy a szerbek kaptak néhány dunai hadihajót, de ők, a románok 
nem kaptak semmit. Úgy látszott, hogy a fő sérelem mégis a békeszerződésben 
lévő „kisebbségi klauzula” volt, amelynek aláírására Romániát is fölszólították. 
Később arról is beszélt, hogy kb. ötven évvel korábban az orosz pogromok 
eredményeként jelentős zsidó bevándorlás történt Romániába. Az emigránsok 
kivétel nélkül a kereskedő középosztályhoz tartoztak, és akkor jöttek be az 
országba, amikor itt kereskedelem egyáltalán nem létezett. Az 1878-as berlini 
szerződésben a nagyhatalmak bizonyos feltételeket szabtak Romániának a 
zsidókat illetően, de amikor Románia megvásárolta azokat a vasutvonalakat, 
amelyet német tőkével építettek, ezeket a korlátozásokat megszüntették és 
Romániát meghagyták független országnak, mint más országokat. Ezért most 
Románia megpróbálja megteremteni függetlenségét. Hozzátette: a zsidó kérdés 
nem az egyetlen volt, amelyet a kisebbségi cikkely érintett. Romániához került 
egy millió magyar, továbbá sok bolgár és szláv az ujabb területszerzések által. A 
király úgy érezte, hogy helytelen lenne beemelni őket a kormányba, mert nem 
érezték szükségét annak, hogy alkalmazkodjanak az új nemzethez, mert maguk 
mögött tudták a nagyhatalmak védelmét akár a nemzettel szemben is. Véleménye 
szerint nincs még egy másik független és szuverén állam, amely el tudna fogadni 
olyan föltételeket, amelyeket Romániának megszabtak. 
A király kijelentette továbbá: örül, hogy egy olyan amerikaival találkozott, akinek 
talán van befolyása az amerikai kormánynál, és sajnálkozását fejezte ki Amerika 
Romániát és mindenfajta román kérdést illető tájékozatlanságával kapcsolatban. 
Hozzátette még, hogy Bratianu román miniszterelnökkel rosszul bántak az 
amerikaiak Párizsban, különösen Wilson. Szerencsétlennek tartotta továbbá, hogy 
az amerikai tisztek, akiket a háború után küldtek,  olyanok közül kerültek ki, akik 
már ismerték és nem szerették Romániát. Bandholtz elmagyarázta őfelségének, 
hogy a Szövetséges Katonai Missziónak az ilyesmihez természetesen semmi köze 
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sincs. Biztositotta a királyt, hogy az amerikaiak nem táplálnak ellenséges 
érzelmeket Románia iránt, és sem anyagi, sem egyéb érdekük nem fűződik ahhoz, 
hogy mostohán kezeljék. 
Másnap a reggelinál Bandholtz találkozott a királynővel is. Őfelsége odafordult 
hozzá, és azt mondta: nem is tudom, egyáltalán miért akartam önnel találkozni. 
Sokat hallottam önről. Bandholtz így válaszolt: „Felség, feleannyira sem vagyok 
olyan rossz, amilyennek esetleg kinézek, és negyedannyira sem olyan rossz, mint 
amilyennek ön gondol.” A királynő elmosolyodott és elmesélte, hogy a király azt 
mondta neki az amerikai tábornokkal való beszélgetés után, hogy az nem is  
teljesen ostoba. A királynő többek között elmondta, hogy ő mélyen átérzi a 
románok helyzetét, akik a harcban szövetségesek voltak, a békében pedig 
ellenségként kezelik őket. Úgy érzem, hogy nekünk teljes mértékben meg van a 
jogunk azt tenni, amit akarunk. Ön nevezheti azt lopásnak, vagy ahogy akarja.” A 
király közbevágott: azt mindenesetre lehetetlennek tartja, hogy románok 
élelmiszert raboltak volna el. Bandholtz így írt erről a naplójában: „Mivel nem 
illik egy királyt hazudozónak nevezni, én egyszerűen tájékoztattam őfelségét 
alapos tévedéséről. „Én tényekkel szolgálhatok azokról az élelmiszerrel megrakott 
vasúti kocsik ezreiről, amelyeket pusztán Budapestről vittek el.” 
A reggeli befejezése után a királyné megjegyezte, hogy Bandholtzot kellemes 
úriembernek tartja, és szeretné, ha elfogadna tőle egy fényképet, amely őt 
ábrázolja azért, hogy ha rosszat hall a románokról, és erre a képre néz, 
remélhetőleg kellemesebb érzései támadnak. Bandholtz ezzel kapcsolatban a 
következőt írja naplójában: „Úgy tűnt, őfelsége azt hiszi magáról, hogy neki 
minden férfi fölött hatalma van, akivel csak találkozik. És meg kell vallani, hogy 
ennek van is alapja.  De hajlamos vagyok azt hinni, hogy fölfogta: egy aláírt 
fénykép még nem térít le a hivatali kötelesség egyenes és keskeny útjáról.” (26) 
Bandholtz távozása után a királynő megmagyarázta, hogyan érez valójában. 
Elmondta Poillon ezredesnek, hogy Bandholtz zsidó, segédei mind zsidók és 
hivatalában mindenki zsidó. (27) 
Visszatérve Budapestre táviratot találtam az asztalomon Clemenceau-tól, aki azt 
javasolta a misszió tagjainak, hogy ne kezdjenek semmilyen diplomáciai vitába. 
Úgy látszott, a franciák, akik Romániát saját befolyási övezetüknek tartják és 
vetélytársakra számítanak, minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, 
hogy Amerikát megutáltassák a románokkal (28) 
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A Párizsba küldött román jelentések teljesen eltértek a Katonai Misszió által 
küldött jelentésektől. Tagadták az erőszakról és a fosztogatásokról szóló híreket, 
azt állították, hogy az ellenség fővárosába való győztes bevonulás nem járt több 
áldozattal, mint háborús időkben szokásos. Állították, hogy a magyarok éljenezték 
őket és 150.000 munkás gyűlt össze Budapesten köszönetet mondani a román 
hadseregnek, hogy táplálták gyermekeiket és politikai szabadságot hoztak. A 
Legfelsőbb Tanács utasította Sir George Clark-ot, az angol külügyminisztérium 
keleti osztályának igazgatóját, hogy menjen Budapestre és állapítsa meg, hogy 
Románia vagy a négy Szövetséges tábornok hazudik-e. Clark-ot október 23-án 
azzal a feladattal küldték Budapestre, mint a Legfelsőbb Tanács különleges 
diplomáciai megbízottját, hogy adja át az ultimátumot a románoknak és segítse 
elő a koaliciós kormány megalakítását, amelyben minden felelős magyarországi 
párt képviselteti magát. Bandholtz tábornok beszámolójából úgy tűnt, hogy Clark 
kezdetben határozottan előítélettel viseltetett a magyarok iránt, és hajlamos volt 
kedvezni a románoknak. 
A Hungária szállodában később rendeztek a tiszteletére egy fogadást, ahol 
játszották a „God Save the King”-et, ahol sok szó esett Nagybritanniáról, mint a 
föld leghatalmasabb országáról és ahol hajnalig folyt a pezsgő. Aztán fokozatosan 
módosította álláspontját, amit kétségtelenül jelentős mértékben befolyásoltak 
Bandholtz és Gorton tábornok kejelentései.  
A magyarországi helyzet azonnali döntést követelt a Legfelsőbb Tanácstól: a 
normális viszonyok helyreállítása és Közép-Európa biztonsága érdekében Clark a 
Legfelsőbb Tanácsnak azzal a javaslatával érkezett Budapestre, hogy küldjenek 
egy két hadosztályból álló megszálló hadsereget Magyarországra szövetséges 
tisztek vezetésével – ebből az egyik csehszlovák lenne, a másik jugoszláv és ezek 
váltanák föl a románokat. Ez ellen egyhangúlag tiltakozott a Katonai Misszió 
mondván, hogy forradalomba hajszolná Magyarországot és elsöpörné a magyar 
kérdés közeli megoldásának minden reményét.  
Továbbá  sürgették, hogy a románokat, a jugoszlávokat és a csehszlovákokat 
szólítsák fel azonnali visszavonulásra saját demarkációs vonalaik mögé. 
Bandholtz személyes üzenetet küldött Polknak az egyik beosztottjával, 
Richardson kapitánnyal, aki egy amerikai szervezet küldetésében 
Magyarországon gyermekélelmezéssel foglalkozott. Ezeknek az üzeneteknek a 
hatására a Legfelsőbb Tanács feladta eredeti tervét és november 7-én végső 
ultimátumot küldött Romániának  nyolc  napos határidőt adva a válaszra.  
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Általában véve Romániát fölszólították, hogy vita, fönntartáok vagy föltételek 
nélkül fogadja el a következő határozatokat: 

1. Teljesen ürítse ki a Konferencia által meghatározott magyar területeket. 
2. Hagyja abba a rekvirálásokat, és szolgáltassa vissza az összes javakat, amelyeket 

a román megszállás kezdetétől rekvirált. 
3. Irja alá az osztrák szerződést és a kisebbségi szerződést a Legfelsőbb Tanács 

1919. október 12-iki jegyzékében meghatározott föltételek szerint. 
Végül a Legfelsőbb Tanács ultimátuma a következő megállapítást teszi: 
Ha a Szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa nem kapna kielégítő választ, akkor úgy 
dönt, hogy Románia elhatárolta tőle magát. Föl fogják szólítani, hogy ahonnal 
hívja vissza küldötteit a béketárgyalásról, a szövetségesek pedig vissza hívják 
diplomatáikat Bukarestből. Mivel a határok rendezése még nem történt meg, 
Románia ily módon magát fosztaná meg a nagyhatalmak támogatásától, valamint 
attól, hogy a Konferencia elismerje jogait. A Szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa 
mélységesen sajnálná, hogy meg kell szakítania kapcsolatait Romániával, de úgy 
véli, hogy elérkezett türelmének legvégső határához. 
Az ultimátum megjegyezte továbbá a következőket: A román kormány három és 
fél hónapja úgy tárgyal a konferencián, hogy egyik nagyhatalomtól a másikhoz 
fordul, miközben semmilyen jogot vagy érdekeltséget nem vesz figyelembe a 
sajátján kívül, és nem hajlandó gyakorolni a szolidaritást, bár annak előnyeit 
élvezni kívánja. A Konferencia utolsó alkalommal apellálni kiván a román 
kormány és nép bölcsességére, mielőtt azt a súlyos határozatot hozná, hogy 
minden kapcsolatát megszakítja Romániával. 
Követelésének alapja, hogy Románia a szövetségesek győzelmének köszönheti 
azt a fölmérhetetlen szolgálatot, hogy visszaállították nemzeti egységét és 
megduplázták a területét. Hatalmas áldozatuk nélkül Románia romokban heverne 
és nem reménykedhetne semmiben. Románia a háború 2. évének végén 
kapcsolódott be a küzdelembe, saját föltételei mellett. Igaz, hogy nagy 
áldozatokat vállalt és súlyos veszteségeket szenvedett, de végül elfogadta, hogy 
külön kezelje az ellenséget és elfogadja törvényeit. Szabadságát és győzelmét, 
valamint jövőjét egyaránt a szövetségeseknek köszönheti. Hogyan téveszthetik ezt 
szem elől és feledkezhetnek meg róla olyan hamar román politikusok? 
 

Románia megértette, hogy nem szerencsés ilyen álláspontra kényszerítenie a 
Legfelsőbb Tanácsot, ezért elfogadta az ultimátumot.  
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1919. december 10-én aláírta a szerződéseket Ausztriával és Bulgáriával, 
beleértve az undorító kisebbségi kaluzulákat. Kiürítette Magyarországot először a 
Tiszától nyugatra, majd később a keleti területeket. A rekvirálások és a 
magyarországi egyéb atrocitások miatt saját tábornokait, Mardarescu román 
katonai főparancsnokot, valamint Holban tábornokot okolta. A román kormány 
lemondott és ugyanezt tette Mardarescu is. Holban tábornok öngyilkosságot 
követett el annak a vizsgálatnak az előestéjén, melyet az új kormány rendelt el azt 
követően, hogy Sir George Clark foglalkozni kezdett az üggyel. Horthy admirális 
nemzeti hadserege 1919. november 16-án vonult be Budapestre. Kora reggel 
elkezdtek szólni a harangok, hogy a csapatok érkezését jelezzék. Hatalmas mise 
volt a parlament előtt és nagy ünnepséget tartottak az Operában. De a Szövetséges 
Katonai Misszió munkája ezzel nem ért véget. Meg kellett akadályoznia azokat az 
atrocitásokat, amelyek az új helyzetből keletkezhettek. Bandholtz már október 29-
én elmagyarázta Horthynak, hogy Magyarországnak meg kell jelennie a nemzetek 
esküdtszéke előtt, mert egy bizonyos fokig hiteltelenné vált amiatt, hogy több 
mint három hónapon keresztül megengedte határain belül a bolsevista uralmat. Ha 
a román kivonulást bármilyen rendzavarás követné, Magyarország hitele a 
Szövetséges hatalmaknál gyakorlatilag nullára zuhanna. Ugyanakkor, ha civilizált 
nemzet módjára viselkedik és nem enged meg rendbontást, akkor magasra 
emelkedik hitele az Antant szemében. Bandholtz elmagyarázta Horthynak, hogy 
kétségkívül lesz néhány fiatal forrófejű a magyar hadseregben, aki alig várja, 
hogy lelőjön egy románt, vagy fölakasszon egy zsidót, és egy-két ilyen incidens 
diszkreditálná az egész országot. Elmagyarázta továbbá, hogy a budapesti 
munkások félnek az un. fehér seregtől és hogy Horthynak ezért meg kellene 
mutatnia: hadserege nem  „fehér terrorista” bandákból áll, hanem fegyelmezett és 
szervezett nemzeti hadsereg. Az admirális elmondta: teljesen kézben tartja a 
fegyveres erőket és garantálja, hogy nem lesznek zavargások. Megígérte 
Bandholtznak, őszinte és folyamatos törekvése lesz, hogy megakadályozzon 
minden olyan szélsőséget, mellyel honfitársai rossz irányban befolyásolnák a 
helyzetet. 

Közben szinte az egész országban föltámadt a zsidóellenesség: Budapesten 
inzultáltak és megvertek zsidókat, vidéken pedig megöltek néhányat. Nyugat-
Magyarországról érkező jelentések szerint mindenfajta atrocitások és 
zsidókínzások történtek.  
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Nathan Horowitz jelentésében azt írta, hogy Horthy hadserege mindent 
megtett az ilyen atrocitások megelőzésére. Hozzátette, ezek nem voltak 
súlyosabbak, mint ami bárhol megtörténne hasonló körülmények között. 

Kijelentette, hogy számos „hitvány” zsidó bűnöket követett el a vallás leple 
alatt és igen jelentős az antiszemitizmus az országban, mivel nagyon sok zsidó 
volt a bolsevisták között. De hogy a fehér terror valódi veszélye állna fönn, ilyen 
veszélyről szó sincs és ez csak a politikusok képzelete vagy koholmánya. 
Megerősítette, hogy a zsidók és a keresztények egyetértenek abban, hogy fönn 
kell tartani a rendet és a magyar nemzeti hadsereg semmilyen veszélyt nem jelent 
(34) 

Az első világháború előtt nem volt semmilyen antiszemita mozgalom 
Magyarországon. A nagyszámú zsidóság pontosan olyan magyarnak érezte magát, 
mint ahogy a német zsidóság németnek. Romániai és oroszországi fajtestvéreikkel 
szemben a magyar zsidók nem szenvedtek üldöztetést vagy különleges jogi 
elbánást (35). 

De aránytalanul nagy számban támogatták a magyarországi bolsevizmus 
kialakulását, és sokan voltak a legkegyetlenebb megvalósítói között. A 
kommunista vezetők 95%-a zsidó volt, a 26 komiszárból 18-an voltak zsidók, 
miközben csak egy és fél millió zsidó volt Magyarország 21 millió lakosa között. 

Mi több, a vörös terror alakulatainak vezetői mind zsidók voltak, köztük 
Szamuely Tibor, Csermely és Korvin. A zsidó-bolsevik vezetők igen nagy része 
csak nem sokkal korábban emigrált Magyarországra, és semmilyen értelemben 
nem volt magyarnak nevezhetők. A konzervatív és nemzeti magyar zsidóság 
megvetette ezeket a külföldieket csakúgy, mint keresztény honfitársaik. 
Megvetendő, de teljesen természetes, hogy a vörös terror elleni reakciók 
zsidóüldözésekkel társultak, bár az erről szóló jelentések általában nagy 
mértékben eltúlzottak. (36) 

Talán voltak fanatikusok, akik atrocitásokat követtek el. Bandholtz szerint egy 
katolikus pap a következőket mondta november 30-án egy budapesti nyilvános 
összejövetelen:  

„A bibliában az áll, hogy meg kell bocsátanunk ellenségeinknek. Én azt 
mondom, hogy személy szerint megbocsáthatunk ellenségeinknek, mint 
keresztények, de nem mint magyarok. A magyar nép nem felejthet és a zsidókat 
meg kell büntetni. Azt mondják, a pogromok szégyent jelentenek, de mi azt 
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mondjuk, ugyanakkora szégyen a kommunizmus a XX. században, és nálunk az 
volt!” (37 
 
A második előadó egy Sárkány nevű professzor volt, aki miután mondott néhány 
suta bókot az Antantnak, hozzátette: „A zsidókérdés megoldása a magyarok 
számára természetes és meg is fogjuk oldani.” (38) 
 December 10-én szétvert a tömeg egy zsidó nyomdát (39). Négy nappal 
korábban két fiatal fiút hoztak Bandholtz hivatalába, akiket magyar katonák 
vertek meg. Bandholtz Soós tábornokért, a vezérkari főnökért küldetett és 
megmondta neki, hogy „rohadtul utálja” az ilyen viselkedést. Bár azt megérti, 
hogy a magyaroknak természetszerűleg elegük van, mert a legtöbb bolsevik 
vezető zsidó volt, azonban sem Amerika, sem Anglia nem tolerálja az ilyen barbár 
viselkedést. Az egyik legnagyobb angol miniszterelnök Benjamin Disraeli is zsidó 
volt, mondta, és az Amerikai Képviselőház katonai bizottságának jelenlegi 
elnöke, a kaliforniai Julius Kahn szintén zsidó. Ha olyan jelentések 
kiszivárognának, hogy a magyarok ugyanolyan barbarizmusba süllyednek, mint 
az oroszok, az nagyon súlyosan befolyásolná az egész jövőjüket. Bandholtz 
jelezte, hogy meg kívánja büntetni a magyar századost. Azt is közölte a 
tábornokkal, hogy külső kerületből is kapott jelentéseket, ahol nyíltan megígérték, 
hogy azonnali és drasztikus intézkedéseket hoz a gonoszságok elfojtására. 
Állítólag volt egy bolsevik fölkelés-kisérlet 1920 januárjában Budapesten a Ganz-
művekben, melynek az elfojtásában 20 bolsevikot megöltek volna. Híresztelések 
szerint a bolsevisták néhány órára megkaparintották a hatalmat Szolnokon, de ezt 
erőteljesen és tökéletesen elfojtották Horthy csapatai, melyek több száz bolsevikot 
megöltek, miközben maguk csak négy tisztet veszítettek. Néhány nap múlva ezek 
a híresztelések  hamisnak bizonyultak A bolsevik fölkelésekről és a 
gyilkosságokról szóló folyamatos álhírek az ellenséges propaganda művei voltak, 
de nem lehetett tudni, kik voltak a terjesztőik. 
 

A kommunistáknak volt egy jól szervezett csoportjuk Bécsben, amely 
Kelet-európai tevékenységük központjává vált. Négy kommunista, akik 
behatoltak Ausztriából Magyarországra, megpróbálták fölrobbantani a Gellért 
szállót Budapesten, valamint a Royal szállót, ahol Gorton  és Bandholtz 
tábornokok laktak, továbbá a miniszterelnök rezidenciáját, azon kívül 
próbálkoztak kormányépületekkel, a koronázási templommal, és az operaházzal 
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is. Szerencsére fölfedezték őket, mielőtt kárt tudtak volna tenni, és egyiküket el is 
fogták. Mi több, bevallották, hogy Moszkva 1920. január 22-re általános 
fölkeléseket tervez Magyarország, Csehszlovákia, Ausztria és Olaszország 
területén, és bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy Bécs a kommunisták európai 
működésének központja. (40) 
 Ennek a vallomásnak az eredményeképpen 14 bolsevikot fölakasztottak 
Budapesten. Decemberben maga a kormány rendelte el bármely olyan személy 
bezárását, aki, ha nem is követett el bűncselekményt, veszélyes lehet a közrendre. 
Ezen rendelkezés nyomán több ezer személyt bebörtönöztek, beleértve az összes 
vezető szociáldemokratát, aki nem szökött külföldre. Ez a művelet jelezte a fehér 
terror kezdetét. Magyarországon kívül sokan azt gondolták, hogy a Szövetséges 
Katonai Misszió megbukott; ezt a kérdést lejjebb tárgyaljuk. 
 1919 november 19-én az amerikai szenátus egyértelműen elutasította a 
Versailles-i Szerződést és az Amerikai Bizottság elhagyta Párizst. Bandholtz 
Budapesten maradt, mint az Egyesült Államok magyarországi képviselője, 
egészen addig, amíg meg nem érkezett Ulysses Grant Smith, akit a 
Külügyminisztérium a helyébe küldött. Grant Smith 1920. január 22-én érkezett 
meg. Korábban hosszú évekig Bécsben dolgozott a diplomáciai testületben, és 
Magyarország melegen üdvözölte.  
 A Szövetséges Misszió 1920. január 21-én megtartotta utolsó ülését. 
Aznap Reginald St. George Gorton tábornok, az angol misszió vezetője elnökölt. 
A tagok elhatározták, hogy táviratot küldenek a Legfelsőbb Tanácshoz, melyben 
informálják a tisztelt testületet, hogy véleményük szerint a Missziót kezdettől 
fölényesen és megvetéssel kezelték. Konkrét eseteket soroltak föl, amikor távirat 
táviratot követve ment a Tanácshoz, melyben információt és döntéseket kértek, és 
melyekre soha nem kaptak választ. A Misszió úgy döntött, hogy kötelessége 
föloszlatni magát. Harry Hill Bandholtz vezérezredes a magyar békedelegációval 
együtt, 1920. február 10-én elhagyta Budapestet és Párizsba távozott. (41) 
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III. fejezet: 

 

Küzdelem a megmaradásért 
A román megszállás 

 
1919 július 21-én Kun Béa rádióüzenetet küldött a Legfelsőbb Tanácsnak, hírül 
adva, hogy csapatai átkeltek a Tisza folyón, hogy „megpróbálják teljesíteni a 
románok által tiszteletben tartott Antant akaratát.” (1) 
 
De a románok nemcsak megnyerték a csatát, hanem átkeltek a Tiszán és gyorsan 
nyomultak előre Budapest irányába. Augusztus 4-én ellenállás nélkül, anti-
bolsevik zászló alatt bevonultak a magyar fővárosba 
 
A következő hónapok nagy zűrzavart hoztak. Magyarországon a kormányzást már 
előbb átvette egy önjelölt szocialista kormány. Augusztus 6-án 50 királypárti 
csendőr, kihasználva a románok érdektelenségét, államcsínyt hajtott végre  
Habsburg József főherceg javára. József főherceg lett az „államfő”. A szocialista 
kormányt ily módon egy nacionalista  kormány váltotta föl Friedrich István 
miniszterelnök vezetésével, aki eredetileg demokrata köztársaságpárti volt és 
Károlyi Mihály lelkes híve. A bolsevik terror idején teljesen megváltoztatta 
véleményét, és az egyik legaktívabb Habsburg-párti lett. A Legfelsőbb Tanács 
tehát egy Habsburg visszatérésével találta magát szemben, ami ellenkezett a 
szövetségesek plitikájával. A Legfelsőbb Tanács olyan jelentéseket kapott a 
román terrorizmusról, a fosztogatásokról és a rombolásról, amelyek túlmentek 
legnagyobb félelmeiken és az előrejelzéseken.  (2) 
 
A Legfelsőbb Tanácsnak most két kérdéssel kellett szembenéznie: hogyan lehet 
megakadályozni a „fehér terrort” Magyarországon, és hogyan korlátozza a 
románokat. A Legfelsőbb Tanács döntésével összhangban szövetséges katonai 
misszió érkezett Budapestre 1919. augusztus 7-én, hogy megmentse 
Magyarországot a románoktól és saját magától. Azt már korábban elhatározták, 
hogy ennek a missziónak a tagjai ne diplomaták, hanem inkább tábornokok 
legyenek, az előbbiekből már túl sokan voltak. 
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A katonai misszió élére  a négy vezető szövetséges hatalom képviseletében a 
következő négy tábornokot nevezték ki: 
Harry Hill Bandholtz tábornokot, az Egyesült Államok hadserege, 
Reginald Gorton tábornokot, a Brit hadsereg, 
G. Graziani tábornokot, a Francia hadsereg és  
Ernesto Mombelli tábornokot, az Olasz hadsereg képviseletében. (3) 
 
A szövetséges katonai misszió a következő megbízást kapta a Legfelsőbb 
Tanácstól:  
 - ellenőrzés alatt tartani a románokat, 
- kényszeríteni őket Magyarország azonnali elhagyására., 
- megelőzni az atrocitásokat és felállítani a karhatalmat Magyarországon, 
- segíteni Magyarországon egy olyan felelős kormány megalakítását, amely a 
Legfelsőbb Tanács számára is elfogadható és 
- rákényszeríteni Magyarországot a párizsi békeszerződésekben kijelölt új határok 
elfogadására, illetve a békeszerződés aláírására. (4) 
 
A szövetséges katonai misszióra többféle probléma megoldása várt. Mindenek 
előtt a Misszió megosztottnak mutatkozott. Amíg az amerikai és a brit tagok 
szigorúan követték a Legfelső Tanács utasításait és minden esetben általában 
egyetértettek, addig a két latin tagország saját kormányuk politikusainak 
befolyása alatt állt. Továbbá a vezető szövetséges országokban  és az Egyesült 
Államokban a közvélemény megosztott volt a magyar helyzettel kapcsolatban. 
Angliában és az Egyesült Államokban a liberális közvélemény erősen ellenezte 
Románia invázióját Magyarország ellen, de a francia és az olasz média hajlott 
arra, hogy igazat adjon a románoknak. (5) 
 
A misszióban lévő belső ellentétek az első perctől kezdve szemmel láthatóak 
voltak. A francia képviselő erős szándékot mutatott az elnökség megragadására és 
a Misszió dominálására. Budapestre érkezésekor levelet küldött  a többi 
szövetséges tábornoknak, amelyben jelentés tételére kérte őket. Amikor 
megérkezett a találkozók helyszínére, Graziani tábornok bemutatkozott, és 
kifejtette, hogy a rangidősségnek kell dönteni az elnökség kérdésében, majd 
hozzátette, hogy kormánya kétségtelenül az ő elnökségére számít. Ezt a javaslatot 
Bandholtz nem fogadta el, mert szerinte egy véletlenszerű egyéni rangidősség 
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nem lehet fontosabb kérdés, mint az egyenlő nemzeti képviselet elve. A nemzeti 
egyenlőség biztosítása érdekében szerinte megfelelőbb lenne a Szövetséges 
Katonai Misszió elnökségét napi rotációs alapon megszervezni. A francia 
tábornok vonakodva egyezett bele a javaslatba és hozzátette,  neki informálni kell 
a kormányát, hogy nem ő lett az állandó elnök. (6) 
 
A misszió másik problémája Románia volt, amely azt állította, hogy az ő kis 
privát háborúja Magyarországgal különálló és élesen el is kell különíteni a nagy 
háborútól. Azt gondolták, hogy Magyarország felett aratott győzelmük nagyon 
jelentős, teljesen tagadva azt a tényt, hogy soha nem érte volna el 
Magyarországot, ha a Szövetségesek nem verik le Németországot és az Osztrák-
Magyar Monarchiát. A románok kereszteseknek tartották magukat a magyar 
bolsevizmus ellen, ennél fogva feljogosítva érezték magukat, hogy azt tegyék, 
amit akarnak. Továbbmenve megkérdőjelezték a Legfelsőbb Tanácsnak való 
engedelmességet, hiszen ezt  Olaszország is elutasította, sőt még egy 
megalázkodó nemzet, Törökország is megtagadta, hogy  engedelmeskedjék.  
 
Augusztus 12-én a Békekonferencia román főbiztosa, Constantin  Diamandi 
megjelent a misszió előtt Mardarescu tábornokkal, a román hadsereg 
főparancsnokával és Holban tábornokkal, Budapest román parancsnokával. A 
találkozót Bandholtz, amerikai képviselő elnökölte, mivel az a döntés született,  
hogy abc sorrendben váltják egymást az elnöki székben. Diamandi meghallgatta 
az instrukciókat, melyeket a Legfelsőbb Tanács adott a katonai missziónak. 
Amikor feltették a kérdést, hogy vajon Románia érvényesnek ismeri-e el, és 
készen áll-e arra, hogy kövesse azokat, Diamandi dühbe gurult, felugrott székéről, 
és el akarta hagyni a szobát. Majd látva, hogy viselkedését Bandholtz nem 
akadályozza, lenyugodott és visszaült székébe. Végül kimondta, hogy a román 
kormány kész egyetérteni az instrukciókkal. Bandholtz ezután átnyújtotta a 
románoknak a Legfelsőbb Tanács távíratát, amely az alábbi utasításokat 
tartalmazta: 
 

42. Azonnali hatállyal abbahagyni/beszüntetni a rekvirálást. 
43. Azonnali hatállyal visszaadni a tulajdonosoknak valamennyi elkobzott ingatlant. 
44. Visszaadni a magyar kormánynak a vasutat, postát és távirati rendszert. 
45. Amilyen gyorsan csak lehet evakuálni az iskolákat és a főiskolákat. 
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46. Azonnal törölni minden Romániába irányuló hajószállítmányt, árúkészletet vagy 
magyar tulajdonban lévő árút tartalmazó, és a már útban lévőket visszaforditani 
Budapestre, vagy külső állomásokon feltartóztatni.  

47. Korlátozni a köz- és magánügyek fölötti ellenőrzést. 
 
Bandholtz arról tájékoztatta a párizsi amerikai missziót, hogy véleménye szerint a 
románok a legvégsőkig elmennek az ügyek lassításában, csak hogy befejezhessék 
Magyarország kifosztását, és amennyire ő meg tudja ítélni a fejleményeket, a 
Legfelsőbb Tanács utasításaihoz való alkalmazkodást inkább negatívnak, mint 
pozitívnak ítéli meg. (8) 
 
A következő hónapok során a Legfelső Tanács több ultimátumot küldött a 
románoknak. Románia mindig megígérte, hogy teljesíti azokat, de soha nem tette. 
Végül ezek az ultimátumok már  megszokottak lettek.  
Augusztus 26-án Bandholtz a Misszió nevében a következő távíratot küldte a 
Legfelsőbb Tanácsnak. 
 
„Véleményünk szerint a románok a lehető leggyorsabb ütemben fosztják ki 
Magyarországot, ugyanakkor lefegyvereznek mindenkit és megtagadják a 
rendőrség ujjászervezését, és hogy általában minden lépésük szándékosan vagy 
nem szándékosan abba az irányba hatott, hogy kitegyék Magyarországot a 
bolsevizmusnak és a káosznak. (9) 
 
Másnap Bandholtz a következő kódolt üzenetet küldte Frank Lyon Polk, 
külügyminiszterhelyettesnek, a  Párizsban működő Amerikai Békebizottság 
vezetőjének: 
 
„A románok bizonyára nem tudnák folytatni  öntelt és  arrogáns viselkedésüket, 
ha nem állna mögöttük valaki. Azt gondolom, hogy  a franciák és az olaszok 
azok,  akik valamiféle politikai vagy más jellegű szövetséget próbálnak létrehozni 
Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország között, hogy teljesen 
elszigeteljék  Jugoszláviát. (10) 
 
Egy hónappal később, 1919. október 1-jén Polk az alábbi választ küldte 
Bandholtz-nak: 
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„Most már ismert, hogy maga Clemenceau, vagy francia hivatalos személyek 
minden ultimátum eljuttatását követően azonnal értesítették a románokat, hogy az 
ilyen ultimátumot figyelmen kívül lehet hagyni, és hogy a Legfelsőbb Tanács 
valójában nem is gondolta ezeket komolyan.” (11)  
 
Magyarország román megszállása egy messzire nyúló politikai terv része volt, 
amelynek a hátterében Franciaország és Olaszország állt. 1919. augusztusában az 
egész román királyi család Budapestre költözött. Augusztus 21-én Románia 
koronahercege, mint Magyarország leendő királya számos magyar arisztokratával 
találkozott. Románia arra akarta kényszeríteni Magyarországot, hogy kössön vele 
külön békét, amely gyakorlatilag egyet jelentett az annexióval. Augusztus 11-én 
József főherceg, mint Magyarország ideiglenes államfője  kapott a román 
kormánytól egy végrehajtandó ultimátumot, amely szerint Magyarországnak 
engednie kell minden román követelésnek; átadni az összes hadianyagot és 
minden fajta felszerelést, egyetérteni a Bánát Jugoszláviától való elvételével és 
Romániának történő visszaadásával valamint egyetérteni a Romániával való 
politikai unióval a román király vezetése alatt, hasonlóan a volt Osztrák-Magyar 
Monarchiához. A főherceg elutasító választ küldött ezekre a követelésekre. 
 
Augusztus 29-én Románia küldött egy második ultimátumot, amely az elsőhöz 
hasonló követeléseket tartalmazott: azonnali békekötést Magyarország és 
Románia között, Magyarországnak Románia általi megszállását egy évre és végül 
Magyarország Romániához való csatolását. A főherceg ezt átadta Bandholtznak. 
A kódolt és rejtjelezett üzenet a Párizsi Amerikai Bizottságnak volt címezve azzal 
a kéréssel, hogy másolatát küldjék meg az Angol Bizottságnak. Bandholtz a 
főherceghez fordult és röviden azt mondta neki: „Mondja meg a feladónak, hogy 
menjen a pokol fenekére”. 
 
A harmadik probléma a magyar rendőrség ujjászervezése és a  Legfelsőbb Tanács 
számára elfogadható kormány felállítása volt.  
 
Szeptember 5-én a szövetséges katonai misszió a magyar rendőrság 
ujjászervezésének feladatát Halsey E. Yates, az Egyesült Államok Hadserege 
ezredesének a kezébe helyezte. De a románok mindent megpróbáltak, hogy 
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megakadályozzák az ujjászervezést. Ennek ellenére Yates Budapesten felállított 
egy 6000 főből álló rendőri szervezetet és kötelezte a románokat, hogy adják át  
nekik a fegyvert. Munkájának befejezése után hat héttel a Legfelsőbb Tanács 
hivatalosan gratulált Yates ezredesnek. (13) 
 
A kormány megalakításának első nehéz kérdése az volt, hogy ki legyen az 
államfő. A három Habsburg trónkövetelő közül Károly király soha nem mondott 
le mint Magyarország uralkodója, így  az emberek más királyt nem fogadnának el, 
mivel ő volt megkoronázva. Mi több, ha visszatér, magával hozza Horvátországot, 
mert ez az ország fanatikusan királypárti volt. A másik Habsburg, akire a királyi 
hatalmat rá lehetett volna ruházni, az Károly népszerű rokona, József főherceg, 
ideiglenes kormányfő volt. Albrecht főherceg, a harmadik Habsburg, akinek nagy 
birtokai voltak Északon és aki népszerű lévén a szlovákok körében, ígéretet tett 
arra, ha megválasztják, Szlovákia visszatér. 
 
Világos volt azonba, hogy a szövetségesek nem engedik sem Károlynak, sem egy 
másik Habsburgnak  hogy Magyarország királya legyen; sőt nem ismerték el 
József főherceg ideiglenes államfővé tételét sem. Augusztus 23-án Clemenceau 
táviratot küldött a budapesti Katonai Missziónak, melyben leszögezte: mindaddig, 
amíg Magyarországnak Habsburg államfője van, várhatóan nem lesz hosszantartó 
béke, és a szövetségesek nem fognak gazdasági támogatást nyújtani, amire pedig 
Magyarországnak oly égetően szüksége van. (14) 
 
Ugyanazon a napon lemondott a főherceg, így Magyarország több hónapig 
államfő nélkül maradt.  
 
A Békekonferencia állandó és széles tömegeket képviselő kormányt akart 
Magyarországon felállítani. De Magyarországon lehetetlen volt választásokat 
tartani a román megszállás miatt. Bár az Antant  három  ultimátumot is küldött a 
románoknak, hogy vonuljanak ki, azok rá se hederítettek. (15) 
 
De Magyarországnak mindenképpen fel kellett állítani valamilyen kabinetet, 
amelyet elfogadna az Antant, amely nem ismeri el a de facto magyar kormányt, 
mint ami nem kellőképpen stabil  ahhoz, hogy garantálja a békeszerződést. 
Amikor József főherceg lemondott, követte a teljes kabinet, mondva, hogy most 
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már minden a szövetséges katonai misszió kezében van. Mi több, most már 
semmilyen kormány nem volt,  és senkinek nem volt hatalma ahhoz, hogy újat 
nevezzen ki.  
De Magyarországnak mindenképpen össze kellett állítani valamilyen kabinetet, 
amelyet az Antant elismerne. 
Amikor József főherceg lemondott, követte a teljes kabinet, mondván, hogy most 
már minden a Szövetséges Katonai Misszió kezében van. Mi több, most már 
semmilyen kormány nem volt, és senkinek nem volt hatalma ahhoz, hogy újat 
nevezzen ki. 
 
A súlyos helyzet megoldása érdekében első lépésként a Misszió tudomására hozta 
a miniszterelnöknek, hogy nem akar beavatkozni Magyarország belügyeibe, csak 
abban a kivételes esetben, ha erre kifejezett utasítást kapna a Legfelsőbb 
Tanácstól. Arra is fölhivta a miniszterelnök figyelmét, hogy az ügyek ideiglenes 
vitele az új kormány néhány napon belüli megalakulásáig a jelenlegi kabinet 
feladata. 
Bandholtz augusztus 22-én a magyar politikai helyzettel kapcsolatban azt 
jelentette, hogy a helyzet súlyos, de nem orvosolhatatlan. A románok felkészültek 
a határaik mögé történő visszavonulásra. (16) 
De a románok nem vonultak vissza,  és a következő hónapokban Magyarország 
elismert kormány nélkül maradt. A zavaros helyzetben számtalan politikai erő 
próbálkozott saját kabinet fölállításával és az Antant jóváhagyásának 
megszerzésével. 
Bandholtz a következőket írta naplójában augusztus 31-én: „Kifejezetten kevés 
dolgunk lenne Magyarországon, ha nem alakulna hetente legalább 4-5 kormány.” 
A magyar ügy reménytelen: az ország kimerült, a románok fosztogatnak, 
rabolnak: az Antant abszolút semmit nem tesz. Szeptember 20-án a Misszió a 
következő tartalmú táviratot küldte Párizsba: 
Ha így megy tovább, a románok vég nélkül folytatják a megszállást és a vele járó 
fosztogatást, melynek egyre inkább szakértőivé válnak. A magyarok viszont egyre 
inkább elkeserednek, nő a zűrzavar és éhinség közeledik. Javasoljuk, hogy vagy 
ismerjék el a Friedrich-kabinetet, vagy adjanak egyértelmű instrukciókat arra 
nézve, hogy mit fognak elismerni (17)  
A Legfelsőbb Tanács azt a választ adta, hogy a Friedrich-kormányt nem tartják 
valamennyi magyar párt képviselőjének; kormányában minden pártból lenni 
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kellene egy képviselőnek. Ha ezt Friedrich nem hajtja végre, az Antant nem 
ismeri el a kormányát és nem köt vele békeszerződést.  
Tekinttel azonban arra, hogy 18 különféle politikai párt volt Magyarországon, a 
szocialistáktól kezdve a radikálisokon keresztül a királypártiakig, nyilvánvaló 
volt, hogy egy ilyen rendelkezésnek nem lehet eleget tenni. 
A magyar kormány a  Legfelsőbb Tanács utasitására adott válaszában a következő 
kijelentést tette a Katonai Missziónak szeptember 23-án: Nincs más hátra, mint 
hogy Magyarország megegyezzen a románokkal, mert ha nem, azok tönkreteszik 
az országot. Az Antant vagy nem tudott, vagy nem akart segíteni. (18) A franciák 
és az olaszok éppen ezt akarták: Bandholtz felhívta a magyar külügyminisztert, és 
közölte vele, hogy két ok miatt is ostobának tartja: az egyik szerint a románok 
olyan sokat követelnek, hogy az örökre tönkretenné Magyarországot, másodszor, 
a románok a maguk részéről egyébként semmilyen igéretüket  nem tartanák be.  
Megkérdeztem továbbá a külügyminisztertől: megkörnyékezték-e már a franciák? 
Nemmel válaszolt, de elmondta, hogy a magyarok tudják:  a franciák minden 
lépésük közben összekacsintanak a románokkal.  
 
Azután Bandholtz megkérdezte, hogy van-e valami tranzakció az olaszokkal: 
Igen, válaszolt a miniszter, maga Mombelli tábornok javasolta, hogy a 
magyaroknak meg kell egyezni a románokkal. (19) De az ezt követő tárgyalások 
nem jártak megegyezéssel, sőt a románok terorral válaszoltak. Letartóztattak 
néhány magyar hivatalos személyt, és a román koronaherceg, „Magyarország 
leendő királya” személyesen rendelte el  Friedrich miniszterelnök letartóztatását. 
Ilyen esetet természetesen nem tolerálhatott a Legfelsőbb Tanács. Ezért a Katonai 
Misszió memorandumot küldött a románoknak, felhíva figyelmüket arra, hogy a 
misszió szükségesnek tartja a magyar kormány munkájának zavartalan 
működését, ezért a Legfelsőbb Tanács nevében követelik a román hatóságoktól, 
hogy hagyják békén a magyar kormány tagjait. (20) 
Mindenesetre a miniszterelnök letartóztatása meghiúsult, de a kapcsolat Románia 
és a Misszió között olyan barátságtalanná vált, hogy Mardarescu,  a memorandum 
átvételekor  kijelentette a szövetséges tábornoknak: „Uraim, Önöknek négy 
telefonjuk van, de nekem nyolcvanezer szuronyom” (21) 
Közben valami változás történt a francia-olasz kapcsolatokban. November 7-én 
Polk egy rejtjelezett táviratot küldött Bandholtznak Párizsból, melyben jelezte, 
hogy a franciák készülnek valamire és valamilyen okból kifolyólag a franciák és 
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olaszok nem működnek együtt. „Most már rajtunk múlik, hogy kiderítsük, mi az 
oka a különválásnak”. Természetesen Fiume kérdéséről volt szó. 
Gabriel d’Annunzio elfoglalta Fiumét 1919. szeptember 13-án, Zárát pedig 
november 4-én fittyet hányva a szövetségesek döntésének. A francia és olasz 
katonák  rendkívül ellenségesek voltak egymással, majdnem azon a ponton 
voltak, hogy egymás ellen kezdjenek háborút.  
Az előbbiekben már említettük, az Antant nem ismerte el azt a magyar kormányt, 
amelynek élén Friedrich állt, aki a Habsburg dinasztiát képviselte. Friedrich 
eddigi  miniszterelnöksége alatt választásokat is tarthatott volna, amelyek 
győzelmet hoztak volna neki, de az sem győzte volna meg az Antantot, hogy 
elismerje a magyar kormányt. Ezért ajánlotta Bandholtz Friedrichnek azt, hogy 
mondjon le. Friedrich nem akarta ezt megtenni és azt állította, ő azt hitte, hogy a 
Legfelsőbb Tanácsnak a politikája megengedi a magyar népnek, hogy azt tegye, 
amit akar és hogy a saját útját járhassa. Bandholtz erre azt mondta neki:  tudja, 
vagy tudnia kell, hogy Amerikának semmi nyernivalója nincs ebben a térségben, 
legyen az kártalanítás vagy területszerzés, de abban érdekelt, hogy becsületes 
megállapodás jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között, valamint, 
hogy egy jól szervezett kormány vezesse az országot. Bandholtz javasolta: 
őszintén beszéljenek egymással, mint férfi a férfivel. Bandholtz állította, hogy 
nem akarja védelmébe venni a Legfelsőbb Tanácsot, sem egyik szövetséges 
országot sem. Garantálhatja Friedrichnek, hogy egyiknek sincs igaza. Ha 
elegendő idő állna rendelkezésre, mondjuk egy vagy két év, akkor jó 
propagandával és saját értékeik bemutatásával meg tudnák győzni az amerikai és 
brit népet arról, hogy Friedrichnek van igaza, igen ám, de közben mi lesz 
Magyarországgal? A magyarokon múlik most, hogy amilyen gyorsan csak lehet,  
állítsanak fel egy kormányt, amely meg tud felelni az Antant számára, úgy, hogy 
Magyarországot elismerhessék (23) Két héttel később Friedrich lemondott és 
koaliciós kormány jött létre a keresztény demokrata Huszár Károly 
miniszterelnök vezetése alatt. Ennek a kormánynak az volt a feladata, hogy 
felkészítse az ország népét az általános és titkos választásokra a sajtó segítségével. 
Ezt az ideiglenes kormányt elismerte a Legfelsőbb Tanács és végre 
Magyarországon létrejött egy valamire való kormány! 
Eközben a románok folytatták az ország kifosztását, elvitték a teljes gépparkot, 
autókat, mozdonyokat, és mindazt, aminek kereke volt. Rátették a kezüket a 
fegyverekere, a lőszerre és valamennyi hadianyagra, amit csak találtak. Ugyanezt 
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tették a magánautókkal, mezőgazdasági eszközökkel, marhaállománnyal, 
lovakkal, cukorral, szénnel, sóval, egyszóval mindennel, ami érték volt. Ezeket 
hajókkal szállították Romániába. Sőt a Legfelsőbb Tanács felszólítására, hogy 
hagyják abba a rekvirálást, a románok tovább folytatták a fosztogatást. Rátették a 
kezüket minden állami tulajdonra: a vasútra, a telefon és távíró berendezésekre, a 
posta egész rendszerére. Elloptak mindent, ami mozgatható volt: a porcelánt, a 
képeket, szőnyegeket, bútort, textiliát, sőt még a billiárd asztalok posztóit is.  
Elvittek 1200 mozdonyt, csak 400-at hagytak a magyaroknak. A Katonai Misszió 
angol tagjának főhadiszállásán,  a Ritz Hotelben Kun Béla 5 millió korona értékű 
kárt okozott; a románok által okozott kár értéke 7 millió. A szó legszorosabb 
értelmében mindent elvittek!  
Az angol misszió tagja Kelet-Magyarországon végeztetett nyomozást a tények 
feltárására, és azt mondta, hogy a románok nem hagytak meg semmit, még a 
szöget is elvitték a fából. 
Szeptemberben Magyarországon a vasút hossza 6000 km. volt és csak 4500 
személyautó állt rendelkezésre. Budapestnek, ahol a lakosság egyötöde élt, 4000 
autóra volt szüksége, hogy a lakosságot naponta el tudja látni élelemmel. Nem 
nehéz elképzelni, mi lesz a helyzet a tél beálltával! A közlekedési eszközöket 
olyan alaposan kifosztották, hogy a helyi élelmezésre és üzemanyag szükségletek 
ellátására sem megfelelő a közlekedés. Októberben a román vezetés a szeptemberi 
élelmiszerellátmányt egyharmadára csökkentette, október 10-én kétezer munkást 
bocsátottak el a Schmitt és Társai nevű cégtől, amikor annak gépparkját 
lefoglalták és elvitték. Budapesten Weiss gyáraiból 8 mill. dollár értéket vittek el. 
Ki akarták fosztani a Nemzeti Múzeumot is; csak azért nem tették meg, mert az 
ajtók le voltak pecsételve Bandholtz aláírásával. 
A románok által megszállt városokban olyan nagy volt az elnyomás, hogy az 
elviselhetetlenné tette az életet. A gyilkosságok mindennaposak voltak; 
fiatalkorúakat, nőket bántalmaztak és börtönöztek be bírósági eljárás nélkül, ok 
nélkül itéltek el embereket; lopták a személyi tulajdont katonai célra történő 
lefoglalás címén. Bandholtz október 13-án a következő jelentést küldte Párizsba: 
„Egy nyugat-európai számára, aki nem látta vagy hallotta az itt uralkodó 
viszonyokat, nehéz megérteni. A kipróbált magyar kórházigazgatókat 
gyakorlatlan román orvosokkal váltották fel. A kérvényeket román nyelven kellett 
megírni, román ügyvédeket kellett igénybe venni, akik hatalmas illetéket 
számoltak fel. Boros-Sebesnél 250 magyar katonát ejtettek foglyul, akiket a 
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legbarbárabb módön végeztek ki: meztelenre vetkőztetve szuronyaikkal halálra 
szurkálták őket. 
A román és a magyar haderők közötti augusztus 2-iki fegyverszünet után a 
magyarok igéretet kaptak, hogy tisztjeik felügyelhetik saját csapataik 
lefegyverzését, ők ezután szabadon elvonulhatnak fegyvereik megtartásával, de 
mindez csak ígéret maradt. Miután a csapatokat lefegyverezték, a tisztektől 
továbbra is napi jelentést kértek és augusztus első hetében több tisztet is 
letartóztattak és Aradra küldtek. Majdnem valamennyi un. háborús hadifoglyot 
őrizetbe vettek és lefegyvereztek. Az őrizetbe vétel helyétől a börtönig mind a 
tiszteket, mind a közkatonákat ütlegelték, bántalmazták, kirabolták a román 
tisztek és katonáik; mi több, a foglyok női hozzátartozóit is inzultálták, amikor 
látogatóba jöttek. A Missziós Bizottság, amelynek a feladata a fogolytáborok 
kivizsgálása volt, a következő személyekből állt: 
- Raymond Sheldon ezredes, az amerikai hadsereg képviselője, 
- Hector Munro doktor a nemzetközi kórházszövetség képviseletében, 
- Georg Brunier kapitány, a svájci hadsereg és a Nemzetközi Vöröskereszt 
küldötte, 
- Francesco Braccio főhadnagy az olasz hadsereg egészségügyi hadtestjének 
képviseletében. 
A Bizottság jelentésében vádolta a román katonákat, és több esetben a tiszteket is, 
hogy ellopják a hadifoglyok ruháit, csizmáit és más személyes holmijukat. 
Találtak 121 civil foglyot a hadifoglyok között. A civilek között 6 nő volt, 
egyikük művelt volt, aki verseket írt; 4 fiú, két 13 éves és két 14 éves; egy 76 éves 
öreg ember is volt. Több súlyos beteg is volt köztük. Azt mondták, hogy 
Európában  a pillanatnyi román-magyar helyzet a legszörnyűbb. 
Bandholtz naplójában így ír erről: „Lehetetlen leírni azokat a helyzeteket, 
amelyek az ellenség által megszállt vidéki városokban vannak, de a budapesti és a 
románok által megszállt vidék helyzetét megítélve nekünk amerikaiaknak azonnal 
meg kellene tenni minden intézkedést a katasztrófa elkerülésére” (25) 
A helyzet napról napra rosszabb lett. Bandholtz elhatározta, hogy elmegy 
Romániába, hogy a magyarok nevében találkozzon a román királlyal. A 
találkozóra 1919 szeptemberében Sinaiában került sor. A király részletekbe 
menően ecsetelte a román sérelmeket, különösen  az ellen a vád ellen tiltakozott, 
hogy a románokat rablóknak tekintik, mivelhogy fosztogatnak Magyarországon. 
Ugyanakkor a szerbek is fosztogattak, de tőlük soha nem kérték ezt számon. 
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Panaszkodott, hogy a szerbek kaptak néhány dunai hadihajót, de ők, a románok 
nem kaptak semmit. Úgy látszott, hogy a fő sérelem mégis a békeszerződésben 
lévő „kisebbségi klauzula” volt, amelynek aláírására Romániát is fölszólították. 
Később arról is beszélt, hogy kb. ötven évvel korábban az orosz pogromok 
eredményeként jelentős zsidó bevándorlás történt Romániába. Az emigránsok 
kivétel nélkül a kereskedő középosztályhoz tartoztak, és akkor jöttek be az 
országba, amikor itt kereskedelem egyáltalán nem létezett. Az 1878-as berlini 
szerződésben a nagyhatalmak bizonyos feltételeket szabtak Romániának a 
zsidókat illetően, de amikor Románia megvásárolta azokat a vasutvonalakat, 
amelyet német tőkével építettek, ezeket a korlátozásokat megszüntették és 
Romániát meghagyták független országnak, mint más országokat. Ezért most 
Románia megpróbálja megteremteni függetlenségét. Hozzátette: a zsidó kérdés 
nem az egyetlen volt, amelyet a kisebbségi cikkely érintett. Romániához került 
egy millió magyar, továbbá sok bolgár és szláv az ujabb területszerzések által. A 
király úgy érezte, hogy helytelen lenne beemelni őket a kormányba, mert nem 
érezték szükségét annak, hogy alkalmazkodjanak az új nemzethez, mert maguk 
mögött tudták a nagyhatalmak védelmét akár a nemzettel szemben is. Véleménye 
szerint nincs még egy másik független és szuverén állam, amely el tudna fogadni 
olyan föltételeket, amelyeket Romániának megszabtak. 
A király kijelentette továbbá: örül, hogy egy olyan amerikaival találkozott, akinek 
talán van befolyása az amerikai kormánynál, és sajnálkozását fejezte ki Amerika 
Romániát és mindenfajta román kérdést illető tájékozatlanságával kapcsolatban. 
Hozzátette még, hogy Bratianu román miniszterelnökkel rosszul bántak az 
amerikaiak Párizsban, különösen Wilson. Szerencsétlennek tartotta továbbá, hogy 
az amerikai tisztek, akiket a háború után küldtek,  olyanok közül kerültek ki, akik 
már ismerték és nem szerették Romániát. Bandholtz elmagyarázta őfelségének, 
hogy a Szövetséges Katonai Missziónak az ilyesmihez természetesen semmi köze 
sincs. Biztositotta a királyt, hogy az amerikaiak nem táplálnak ellenséges 
érzelmeket Románia iránt, és sem anyagi, sem egyéb érdekük nem fűződik ahhoz, 
hogy mostohán kezeljék. 
Másnap a reggelinál Bandholtz találkozott a királynővel is. Őfelsége odafordult 
hozzá, és azt mondta: nem is tudom, egyáltalán miért akartam önnel találkozni. 
Sokat hallottam önről. Bandholtz így válaszolt: „Felség, feleannyira sem vagyok 
olyan rossz, amilyennek esetleg kinézek, és negyedannyira sem olyan rossz, mint 
amilyennek ön gondol.” A királynő elmosolyodott és elmesélte, hogy a király azt 
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mondta neki az amerikai tábornokkal való beszélgetés után, hogy az nem is  
teljesen ostoba. A királynő többek között elmondta, hogy ő mélyen átérzi a 
románok helyzetét, akik a harcban szövetségesek voltak, a békében pedig 
ellenségként kezelik őket. Úgy érzem, hogy nekünk teljes mértékben meg van a 
jogunk azt tenni, amit akarunk. Ön nevezheti azt lopásnak, vagy ahogy akarja.” A 
király közbevágott: azt mindenesetre lehetetlennek tartja, hogy románok 
élelmiszert raboltak volna el. Bandholtz így írt erről a naplójában: „Mivel nem 
illik egy királyt hazudozónak nevezni, én egyszerűen tájékoztattam őfelségét 
alapos tévedéséről. „Én tényekkel szolgálhatok azokról az élelmiszerrel megrakott 
vasúti kocsik ezreiről, amelyeket pusztán Budapestről vittek el.” 
A reggeli befejezése után a királyné megjegyezte, hogy Bandholtzot kellemes 
úriembernek tartja, és szeretné, ha elfogadna tőle egy fényképet, amely őt 
ábrázolja azért, hogy ha rosszat hall a románokról, és erre a képre néz, 
remélhetőleg kellemesebb érzései támadnak. Bandholtz ezzel kapcsolatban a 
következőt írja naplójában: „Úgy tűnt, őfelsége azt hiszi magáról, hogy neki 
minden férfi fölött hatalma van, akivel csak találkozik. És meg kell vallani, hogy 
ennek van is alapja.  De hajlamos vagyok azt hinni, hogy fölfogta: egy aláírt 
fénykép még nem térít le a hivatali kötelesség egyenes és keskeny útjáról.” (26) 
Bandholtz távozása után a királynő megmagyarázta, hogyan érez valójában. 
Elmondta Poillon ezredesnek, hogy Bandholtz zsidó, segédei mind zsidók és 
hivatalában mindenki zsidó. (27) 
Visszatérve Budapestre táviratot találtam az asztalomon Clemenceau-tól, aki azt 
javasolta a misszió tagjainak, hogy ne kezdjenek semmilyen diplomáciai vitába. 
Úgy látszott, a franciák, akik Romániát saját befolyási övezetüknek tartják és 
vetélytársakra számítanak, minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, 
hogy Amerikát megutáltassák a románokkal (28) 
A Párizsba küldött román jelentések teljesen eltértek a Katonai Misszió által 
küldött jelentésektől. Tagadták az erőszakról és a fosztogatásokról szóló híreket, 
azt állították, hogy az ellenség fővárosába való győztes bevonulás nem járt több 
áldozattal, mint háborús időkben szokásos. Állították, hogy a magyarok éljenezték 
őket és 150.000 munkás gyűlt össze Budapesten köszönetet mondani a román 
hadseregnek, hogy táplálták gyermekeiket és politikai szabadságot hoztak. A 
Legfelsőbb Tanács utasította Sir George Clark-ot, az angol külügyminisztérium 
keleti osztályának igazgatóját, hogy menjen Budapestre és állapítsa meg, hogy 
Románia vagy a négy Szövetséges tábornok hazudik-e. Clark-ot október 23-án 
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azzal a feladattal küldték Budapestre, mint a Legfelsőbb Tanács különleges 
diplomáciai megbízottját, hogy adja át az ultimátumot a románoknak és segítse 
elő a koaliciós kormány megalakítását, amelyben minden felelős magyarországi 
párt képviselteti magát. Bandholtz tábornok beszámolójából úgy tűnt, hogy Clark 
kezdetben határozottan előítélettel viseltetett a magyarok iránt, és hajlamos volt 
kedvezni a románoknak. 
A Hungária szállodában később rendeztek a tiszteletére egy fogadást, ahol 
játszották a „God Save the King”-et, ahol sok szó esett Nagybritanniáról, mint a 
föld leghatalmasabb országáról és ahol hajnalig folyt a pezsgő. Aztán fokozatosan 
módosította álláspontját, amit kétségtelenül jelentős mértékben befolyásoltak 
Bandholtz és Gorton tábornok kejelentései.  
A magyarországi helyzet azonnali döntést követelt a Legfelsőbb Tanácstól: a 
normális viszonyok helyreállítása és Közép-Európa biztonsága érdekében Clark a 
Legfelsőbb Tanácsnak azzal a javaslatával érkezett Budapestre, hogy küldjenek 
egy két hadosztályból álló megszálló hadsereget Magyarországra szövetséges 
tisztek vezetésével – ebből az egyik csehszlovák lenne, a másik jugoszláv és ezek 
váltanák föl a románokat. Ez ellen egyhangúlag tiltakozott a Katonai Misszió 
mondván, hogy forradalomba hajszolná Magyarországot és elsöpörné a magyar 
kérdés közeli megoldásának minden reményét.  
Továbbá  sürgették, hogy a románokat, a jugoszlávokat és a csehszlovákokat 
szólítsák fel azonnali visszavonulásra saját demarkációs vonalaik mögé. 
Bandholtz személyes üzenetet küldött Polknak az egyik beosztottjával, 
Richardson kapitánnyal, aki egy amerikai szervezet küldetésében 
Magyarországon gyermekélelmezéssel foglalkozott. Ezeknek az üzeneteknek a 
hatására a Legfelsőbb Tanács feladta eredeti tervét és november 7-én végső 
ultimátumot küldött Romániának  nyolc  napos határidőt adva a válaszra.  
Általában véve Romániát fölszólították, hogy vita, fönntartáok vagy föltételek 
nélkül fogadja el a következő határozatokat: 

4. Teljesen ürítse ki a Konferencia által meghatározott magyar területeket. 
5. Hagyja abba a rekvirálásokat, és szolgáltassa vissza az összes javakat, amelyeket 

a román megszállás kezdetétől rekvirált. 
6. Irja alá az osztrák szerződést és a kisebbségi szerződést a Legfelsőbb Tanács 

1919. október 12-iki jegyzékében meghatározott föltételek szerint. 
Végül a Legfelsőbb Tanács ultimátuma a következő megállapítást teszi: 
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Ha a Szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa nem kapna kielégítő választ, akkor úgy 
dönt, hogy Románia elhatárolta tőle magát. Föl fogják szólítani, hogy ahonnal 
hívja vissza küldötteit a béketárgyalásról, a szövetségesek pedig vissza hívják 
diplomatáikat Bukarestből. Mivel a határok rendezése még nem történt meg, 
Románia ily módon magát fosztaná meg a nagyhatalmak támogatásától, valamint 
attól, hogy a Konferencia elismerje jogait. A Szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa 
mélységesen sajnálná, hogy meg kell szakítania kapcsolatait Romániával, de úgy 
véli, hogy elérkezett türelmének legvégső határához. 
Az ultimátum megjegyezte továbbá a következőket: A román kormány három és 
fél hónapja úgy tárgyal a konferencián, hogy egyik nagyhatalomtól a másikhoz 
fordul, miközben semmilyen jogot vagy érdekeltséget nem vesz figyelembe a 
sajátján kívül, és nem hajlandó gyakorolni a szolidaritást, bár annak előnyeit 
élvezni kívánja. A Konferencia utolsó alkalommal apellálni kiván a román 
kormány és nép bölcsességére, mielőtt azt a súlyos határozatot hozná, hogy 
minden kapcsolatát megszakítja Romániával. 
Követelésének alapja, hogy Románia a szövetségesek győzelmének köszönheti 
azt a fölmérhetetlen szolgálatot, hogy visszaállították nemzeti egységét és 
megduplázták a területét. Hatalmas áldozatuk nélkül Románia romokban heverne 
és nem reménykedhetne semmiben. Románia a háború 2. évének végén 
kapcsolódott be a küzdelembe, saját föltételei mellett. Igaz, hogy nagy 
áldozatokat vállalt és súlyos veszteségeket szenvedett, de végül elfogadta, hogy 
külön kezelje az ellenséget és elfogadja törvényeit. Szabadságát és győzelmét, 
valamint jövőjét egyaránt a szövetségeseknek köszönheti. Hogyan téveszthetik ezt 
szem elől és feledkezhetnek meg róla olyan hamar román politikusok? 
 

Románia megértette, hogy nem szerencsés ilyen álláspontra kényszerítenie a 
Legfelsőbb Tanácsot, ezért elfogadta az ultimátumot.  

1919. december 10-én aláírta a szerződéseket Ausztriával és Bulgáriával, 
beleértve az undorító kisebbségi kaluzulákat. Kiürítette Magyarországot először a 
Tiszától nyugatra, majd később a keleti területeket. A rekvirálások és a 
magyarországi egyéb atrocitások miatt saját tábornokait, Mardarescu román 
katonai főparancsnokot, valamint Holban tábornokot okolta. A román kormány 
lemondott és ugyanezt tette Mardarescu is. Holban tábornok öngyilkosságot 
követett el annak a vizsgálatnak az előestéjén, melyet az új kormány rendelt el azt 
követően, hogy Sir George Clark foglalkozni kezdett az üggyel. Horthy admirális 
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nemzeti hadserege 1919. november 16-án vonult be Budapestre. Kora reggel 
elkezdtek szólni a harangok, hogy a csapatok érkezését jelezzék. Hatalmas mise 
volt a parlament előtt és nagy ünnepséget tartottak az Operában. De a Szövetséges 
Katonai Misszió munkája ezzel nem ért véget. Meg kellett akadályoznia azokat az 
atrocitásokat, amelyek az új helyzetből keletkezhettek. Bandholtz már október 29-
én elmagyarázta Horthynak, hogy Magyarországnak meg kell jelennie a nemzetek 
esküdtszéke előtt, mert egy bizonyos fokig hiteltelenné vált amiatt, hogy több 
mint három hónapon keresztül megengedte határain belül a bolsevista uralmat. Ha 
a román kivonulást bármilyen rendzavarás követné, Magyarország hitele a 
Szövetséges hatalmaknál gyakorlatilag nullára zuhanna. Ugyanakkor, ha civilizált 
nemzet módjára viselkedik és nem enged meg rendbontást, akkor magasra 
emelkedik hitele az Antant szemében. Bandholtz elmagyarázta Horthynak, hogy 
kétségkívül lesz néhány fiatal forrófejű a magyar hadseregben, aki alig várja, 
hogy lelőjön egy románt, vagy fölakasszon egy zsidót, és egy-két ilyen incidens 
diszkreditálná az egész országot. Elmagyarázta továbbá, hogy a budapesti 
munkások félnek az un. fehér seregtől és hogy Horthynak ezért meg kellene 
mutatnia: hadserege nem  „fehér terrorista” bandákból áll, hanem fegyelmezett és 
szervezett nemzeti hadsereg. Az admirális elmondta: teljesen kézben tartja a 
fegyveres erőket és garantálja, hogy nem lesznek zavargások. Megígérte 
Bandholtznak, őszinte és folyamatos törekvése lesz, hogy megakadályozzon 
minden olyan szélsőséget, mellyel honfitársai rossz irányban befolyásolnák a 
helyzetet. 

Közben szinte az egész országban föltámadt a zsidóellenesség: Budapesten 
inzultáltak és megvertek zsidókat, vidéken pedig megöltek néhányat. Nyugat-
Magyarországról érkező jelentések szerint mindenfajta atrocitások és 
zsidókínzások történtek.  

Nathan Horowitz jelentésében azt írta, hogy Horthy hadserege mindent 
megtett az ilyen atrocitások megelőzésére. Hozzátette, ezek nem voltak 
súlyosabbak, mint ami bárhol megtörténne hasonló körülmények között. 

Kijelentette, hogy számos „hitvány” zsidó bűnöket követett el a vallás leple 
alatt és igen jelentős az antiszemitizmus az országban, mivel nagyon sok zsidó 
volt a bolsevisták között. De hogy a fehér terror valódi veszélye állna fönn, ilyen 
veszélyről szó sincs és ez csak a politikusok képzelete vagy koholmánya. 
Megerősítette, hogy a zsidók és a keresztények egyetértenek abban, hogy fönn 
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kell tartani a rendet és a magyar nemzeti hadsereg semmilyen veszélyt nem jelent 
(34) 

Az első világháború előtt nem volt semmilyen antiszemita mozgalom 
Magyarországon. A nagyszámú zsidóság pontosan olyan magyarnak érezte magát, 
mint ahogy a német zsidóság németnek. Romániai és oroszországi fajtestvéreikkel 
szemben a magyar zsidók nem szenvedtek üldöztetést vagy különleges jogi 
elbánást (35). 

De aránytalanul nagy számban támogatták a magyarországi bolsevizmus 
kialakulását, és sokan voltak a legkegyetlenebb megvalósítói között. A 
kommunista vezetők 95%-a zsidó volt, a 26 komiszárból 18-an voltak zsidók, 
miközben csak egy és fél millió zsidó volt Magyarország 21 millió lakosa között. 

Mi több, a vörös terror alakulatainak vezetői mind zsidók voltak, köztük 
Szamuely Tibor, Csermely és Korvin. A zsidó-bolsevik vezetők igen nagy része 
csak nem sokkal korábban emigrált Magyarországra, és semmilyen értelemben 
nem volt magyarnak nevezhetők. A konzervatív és nemzeti magyar zsidóság 
megvetette ezeket a külföldieket csakúgy, mint keresztény honfitársaik. 
Megvetendő, de teljesen természetes, hogy a vörös terror elleni reakciók 
zsidóüldözésekkel társultak, bár az erről szóló jelentések általában nagy 
mértékben eltúlzottak. (36) 

Talán voltak fanatikusok, akik atrocitásokat követtek el. Bandholtz szerint egy 
katolikus pap a következőket mondta november 30-án egy budapesti nyilvános 
összejövetelen:  

„A bibliában az áll, hogy meg kell bocsátanunk ellenségeinknek. Én azt 
mondom, hogy személy szerint megbocsáthatunk ellenségeinknek, mint 
keresztények, de nem mint magyarok. A magyar nép nem felejthet és a zsidókat 
meg kell büntetni. Azt mondják, a pogromok szégyent jelentenek, de mi azt 
mondjuk, ugyanakkora szégyen a kommunizmus a XX. században, és nálunk az 
volt!” (37 
 
A második előadó egy Sárkány nevű professzor volt, aki miután mondott néhány 
suta bókot az Antantnak, hozzátette: „A zsidókérdés megoldása a magyarok 
számára természetes és meg is fogjuk oldani.” (38) 
 December 10-én szétvert a tömeg egy zsidó nyomdát (39). Négy nappal 
korábban két fiatal fiút hoztak Bandholtz hivatalába, akiket magyar katonák 
vertek meg. Bandholtz Soós tábornokért, a vezérkari főnökért küldetett és 
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megmondta neki, hogy „rohadtul utálja” az ilyen viselkedést. Bár azt megérti, 
hogy a magyaroknak természetszerűleg elegük van, mert a legtöbb bolsevik 
vezető zsidó volt, azonban sem Amerika, sem Anglia nem tolerálja az ilyen barbár 
viselkedést. Az egyik legnagyobb angol miniszterelnök Benjamin Disraeli is zsidó 
volt, mondta, és az Amerikai Képviselőház katonai bizottságának jelenlegi 
elnöke, a kaliforniai Julius Kahn szintén zsidó. Ha olyan jelentések 
kiszivárognának, hogy a magyarok ugyanolyan barbarizmusba süllyednek, mint 
az oroszok, az nagyon súlyosan befolyásolná az egész jövőjüket. Bandholtz 
jelezte, hogy meg kívánja büntetni a magyar századost. Azt is közölte a 
tábornokkal, hogy külső kerületből is kapott jelentéseket, ahol nyíltan megígérték, 
hogy azonnali és drasztikus intézkedéseket hoz a gonoszságok elfojtására. 
Állítólag volt egy bolsevik fölkelés-kisérlet 1920 januárjában Budapesten a Ganz-
művekben, melynek az elfojtásában 20 bolsevikot megöltek volna. Híresztelések 
szerint a bolsevisták néhány órára megkaparintották a hatalmat Szolnokon, de ezt 
erőteljesen és tökéletesen elfojtották Horthy csapatai, melyek több száz bolsevikot 
megöltek, miközben maguk csak négy tisztet veszítettek. Néhány nap múlva ezek 
a híresztelések  hamisnak bizonyultak A bolsevik fölkelésekről és a 
gyilkosságokról szóló folyamatos álhírek az ellenséges propaganda művei voltak, 
de nem lehetett tudni, kik voltak a terjesztőik. 
 

A kommunistáknak volt egy jól szervezett csoportjuk Bécsben, amely 
Kelet-európai tevékenységük központjává vált. Négy kommunista, akik 
behatoltak Ausztriából Magyarországra, megpróbálták fölrobbantani a Gellért 
szállót Budapesten, valamint a Royal szállót, ahol Gorton  és Bandholtz 
tábornokok laktak, továbbá a miniszterelnök rezidenciáját, azon kívül 
próbálkoztak kormányépületekkel, a koronázási templommal, és az operaházzal 
is. Szerencsére fölfedezték őket, mielőtt kárt tudtak volna tenni, és egyiküket el is 
fogták. Mi több, bevallották, hogy Moszkva 1920. január 22-re általános 
fölkeléseket tervez Magyarország, Csehszlovákia, Ausztria és Olaszország 
területén, és bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy Bécs a kommunisták európai 
működésének központja. (40) 
 Ennek a vallomásnak az eredményeképpen 14 bolsevikot fölakasztottak 
Budapesten. Decemberben maga a kormány rendelte el bármely olyan személy 
bezárását, aki, ha nem is követett el bűncselekményt, veszélyes lehet a közrendre. 
Ezen rendelkezés nyomán több ezer személyt bebörtönöztek, beleértve az összes 
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vezető szociáldemokratát, aki nem szökött külföldre. Ez a művelet jelezte a fehér 
terror kezdetét. Magyarországon kívül sokan azt gondolták, hogy a Szövetséges 
Katonai Misszió megbukott; ezt a kérdést lejjebb tárgyaljuk. 
 1919 november 19-én az amerikai szenátus egyértelműen elutasította a 
Versailles-i Szerződést és az Amerikai Bizottság elhagyta Párizst. Bandholtz 
Budapesten maradt, mint az Egyesült Államok magyarországi képviselője, 
egészen addig, amíg meg nem érkezett Ulysses Grant Smith, akit a 
Külügyminisztérium a helyébe küldött. Grant Smith 1920. január 22-én érkezett 
meg. Korábban hosszú évekig Bécsben dolgozott a diplomáciai testületben, és 
Magyarország melegen üdvözölte.  
 A Szövetséges Misszió 1920. január 21-én megtartotta utolsó ülését. 
Aznap Reginald St. George Gorton tábornok, az angol misszió vezetője elnökölt. 
A tagok elhatározták, hogy táviratot küldenek a Legfelsőbb Tanácshoz, melyben 
informálják a tisztelt testületet, hogy véleményük szerint a Missziót kezdettől 
fölényesen és megvetéssel kezelték. Konkrét eseteket soroltak föl, amikor távirat 
táviratot követve ment a Tanácshoz, melyben információt és döntéseket kértek, és 
melyekre soha nem kaptak választ. A Misszió úgy döntött, hogy kötelessége 
föloszlatni magát. Harry Hill Bandholtz vezérezredes a magyar békedelegációval 
együtt, 1920. február 10-én elhagyta Budapestet és Párizsba távozott. (41) 
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IV. Fejezet: 

 

Harc az igazságért; 
 

A Trianoni Békeszerződés 
 
 
A Párizs-környéki békeszerződések közül egyetlen egy sem volt olyan kegyetlen, 
mint a trianoni. Ez a szerződés Magyarországot nemcsak megcsonkította, hanem 
egyenesen szétszabdalta.  Ha nem számítjuk Horvátországot, amely csupán 
szövetségi kapcsolatban állt Szent István koronájának többi országaival  -   bár 
800 éve  -   a tényleges Magyarországot háború előtti területének kevesebb, mint 
egyharmadára redukálták és lakosságának alig több, mint két-ötöde maradt meg. 
A területrészeket és a népeket, melyek korábban Magyarországot alkották, nem 
kevesebb, mint hét  állam között osztották szét. Csupán Románia nagyobb 
területet biztosított magának Magyarország rovására, mint ami a megmaradt 
Magyarország teljes területe. 
 
     Ezek a veszteségek arányaiban jóval nagyobbak voltak, mint amelyek 
Németországot vagy Bulgáriát érték. Kétségtelen, hogy Ausztria 1920-ban még 
kisebb töredékét képviselte annak az államnak, amelyet 1918-ban is ugyanúgy 
hívtak, de a régi Ausztria nem volt egységes állam, csupán királyságok, 
hercegségek, tartományok szövetsége, egy nemzetek fölötti dinasztia öröklött 
birodalma. 
 
A Szt. Germain-i béke egyszerűen alkotó elemeire osztotta ezt a szövetséget. 
Törökország majdnem érintetlenül megtartotta eredeti területét, csak a később 
megszerzett területeit veszítette el. 
 
       Másrészről a magyar állam már 1000 éve fönnállt, méghozzá nagyfokú 
stabilitást mutató határok között. Ezek a határok olyan államot foglaltak 
magukban, amely már jóval a mostani államok megléte előtt egységes volt. 
Továbbá földrajzi szerkezete olyan volt, amely zárt gazdasági egységet is jelentett 
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és ez egyértelműen jótékony hatással volt majdnem minden lakosára. 
Magyarország egysége ennélfogva nagymértékben különbözött attól, amit 
Ausztria vagy az Ottomán Birodalom mutatott, és sokkal inkább kialakult volt a 
német egységnél is. 
 
Ezeket a kérdéseket soha senki nem tagadta komoly formában. Magyarország 
fölosztásának igazi oka természetesen az volt, hogy lakosságának faji sokfélesége 
legalább ugyanolyan mértékben tagadhatatlan volt, mint történelmi és földrajzi 
egysége. A lakosság többsége a nyugati végeken német volt. Északon szlovák, 
északkeleten rutén, keleten román, míg délen jelentős volt a szerb lakosság, 
keveredve magyarokkal, valamint németekkel és másokkal. Nagy általánosságban 
az önrendelkezés elve volt az, amely előtérbe került 1919-ben és előidézte 
Magyarország megcsonkítását. A nyugati németajkú területet Ausztriához 
csatolták, az északi szlovákokat és ruténeket Csehszlovákiához, a déli részeket 
Jugoszláviához, Olaszország kapta Fiume kikötőjét, Lengyelország is kapott 
területet északon és a terület közepe maradt Magyarország. 
 
Az új határok azonban nem követték pontosan az etnikai határokat. Az 
utódállamok és támogatóik a népek önrendelkezésének egyszerűjoga mellett 
foglaltak állást, mely szerint a nem magyaroknak jogukban állt elhagyni 
Magyarországot és létrehozni saját nemzetállamaikat. Ez a jog annyira 
nyilvánvalónak látszott, hogy nem is vitatták Trianonban. Az önrendelkezés 
doktrináját arra használták, hogy elszakítsák nem csak a románokat és a 
szerbeket, hanem a szlovákokat is Magyarországtól. A ruténeket 
Csehszlovákiához csatolták, mert az természetesebb otthon volt számukra, mint 
Magyarország. De ezt az elvet továbbvitték. Azt tételezték, hogy a semleges vagy 
a harmadik csoportba tartozó kisebbségek, mint a németek az északi, keleti és a 
déli részeken szintén a nem magyar táborba kell, hogy tartozzanak. Igy pl. Dél-
Magyarországon a németeket hozzáadták a szerbekhez, míg ha a magyarokhoz 
számították volna őket, akkor a szerbek maradtak volna kisebbségben. 
Bizonyítékokat mutattak be, hogy Magyarországon a magyar uralom jogtipró, 
elnyomó és zsarnoki volt. Az érvelés szerint az új nemzetállamok létrehozása 
eleve jogosult volt az elnyomó magyar uralom miatt, és ahol kerültek is hozzájuk 
más kisebbségek, az nem okozott gondot, mert demokratikusabb és társadalmilag 
fejlettebb volt, mint Magyarország. Továbbá gazdasági és stratégiai 
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megfontolásoknál fogva az utódállamokhoz került a magyarság egyharmada, azaz 
3,5 millió magyar, akiknek jó része ráadásul összefüggő blokkokat alkotott az 
anyaországgal az új határok mentén.  
 
Magyarország nem tagadta a nemzeti önrendelkezéshez való jogot, de tiltakozott 
a belőle levont következtetések ellen. Csak a horvát parlament döntését fogadta 
el. Egyébként a többi országot illetően megkérdőjelezte a helyi népgyűlések 
reprezentatív jellegét és azt állította, hogy a nemzetiségek valójában soha nem 
akartak elszakadni. Vitás esetekben népszavazás dönthetne, amit Magyarország 
kérvényezett, de hiába. Meg volt győződve, hogy a szavazások eredménye a 
javára szólna, mivel a nemzetiségeknek nem volt okuk a változtatásra; erre 
bizonyítékul szolgált Magyarország nagyfokú egysége történelme során. És bár a 
magyarság többségben volt Magyarországon, soha nem nyomta el a nem 
magyarokat. Magyarország egyetlen kikötése az állam politikai egysége volt. A 
nem magyarok tökéletesen szabadok voltak saját nemzeti kulturájukat és helyi 
ügyeiket illetően. Ezért elnyomásról beszélni abszurdum; Magyarország 
történelmi és gazdasági egységének földarabolása nemcsak igazságtalanságot, de 
tragédiát hoz az érintett népeknek. (3) 
 
Hangsúlyozni kell, hogy a szerződés nem tárgyalással, hanem diktátummal jött 
létre. Magyarországot meg sem hívták Trianonba, mielőtt a szövetségesek 
megegyeztek maguk között, és a rengeteg térkép, történelmi tanulmány és 
statisztika, amit a  küldöttek magukkal hoztak, fölösleges és elvesztegetett 
munkának minősültek a konferencia szemében. 
 
Bár a legtöbb szempontból nem sok különbség volt a többi szerződés és Trianon 
között, az utóbbinak mégis volt legalább egy különlegessége: nem lehetett 
Magyarországon foganatosítani 1920 előtt. Nagyon sokan, akik részt vettek a 
békekonferencia munkájában, fönntartások nélkül bevallották, hogy a konferencia 
hibákat követett el és tévedések voltak a döntéseiben. Elég csupán az Egyesült 
Államok szenátusára emlékeztetni, melynek hozzáállására a szerződésekhez 
közismert. 
 
            1919. november 19-én több hónapos vita után a szenátus elutasította a 
versailles-i szerződést. 
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Ennek következményeként, amikor William C. Bullit, a párizsi amerikai 
delegáció földrajzi és gazdasági szakértője meglátta a Magyarországgal kötendő 
szerződés első változatát, otthagyta a konferenciát, visszament az USA-ba, hogy 
ott fejtse ki, mennyire ellenzi azt, ami Párizsban történik.(4) Angliában a Lordok 
Házában és az Alsóházban több képviselő nyíltan beszélt a trianoni szerződés 
reviziójáról. (5) 1911-ben John M. Keynes Londonban könyvet adott ki „A béke 
gazdasági következményei”  címmel. Bár ő a német szerződéssel foglalkozott, 
arra a következtetésre jutott, hogy a szerződéseket revideálni kell. (6) A reviziót 
célzó mozgalom akkor jutott fontosabb állomásához, amikor Signor Nitti korábbi 
olasz miniszterelnök megjelent a színen. Amikor lemondott a 
miniszterelnökségről, és visszanyerte szabadságát, akkor jelentette ki őszintén, 
hogy a szövetségesek elszörnyedtek volna, ha bárki azt a hangot használja, amit 
ők használtak a legyőzött nemzetekkel szemben. Az a cikk, amiben ezeket a 
nézeteit kifejtette, először Amerikában jelent volna meg, de végül olasz 
újságokban nyomtatták ki. 
 
       Nem sokkal később Nitti fölemelte a hangját az „Unió a Demokratikus 
Ellenőrzésért” összejövetelén Londonban, sürgetve a versailles-i szerződés 
revizióját. (7) Lord Newton kijelentette a Lordok Házában, hogy a trianoni 
szerződés a civilizáció szégyene. De Monzie szenátor, a francia szenátus tagja 
arra a következtetésre jutott, hogy a trianoni szerződés balkanizálta Közép-
Európát, ami új veszélyzónát hozott létre Európa számára, és hogy ennek a 
szerződésnek a reviziója Franciaország saját érdekében kötelező. M. Danielon azt 
mondta a Francia Képviselőházban, hogy a franciák rendkívül tájékozatlanok a 
dunai államok helyzetének kérdésében, hogy a francia parlamentnek nem kellene 
elfogadni ezt a kiméletlen szerződést, és hogy meg kellene találni az utat az 
igazságtalanság helyrehozatalára. (8) 
 
1920-ban francia, brit és olasz ujságokban számos cikk jelent meg, melyek 
javasolták a szerződés revizióját az emberiség általános érdekében. 1920. május 
1-jén a New York Herald azt írta, hogy Európa a végső pusztulás felé közeledik a 
békeszerződések következtében. (9) A cikk szerint bár a béke állítólag helyreállt a 
világban, kilenc ország még mindig háborúban áll, tizenkilenc frontot még mindig 
fegyveres erők foglalnak el, négy államot az ellenségeskedés közvetlen veszélye 
fenyeget, és hét országban küszöbön áll a polgárháború. Továbbá Törökország 
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minden erejével harcol a szerződés ellen. A New York Herald idézte Poincare-t, 
aki a „Revue des deux Mondes”  c. cikkében „törött  Sevres-porcelánnak”  
nevezte a török békeszerződést. (10) 
 
Sokat beszéltek a revizióról, de a szerződés nem változott. Millerand  francia 
miniszterelnök kijelentette, hogy a trianoni szerződést vagy elfogadni vagy 
elutasítani lehet, mert az egyes szerződések szerves struktúrát alkotnak, melyet 
megbolygatna bármilyen változtatás. (11) 
 
A magyar békedelegáció „Magyarország nagy öregje” , gróf Apponyi Albert 
vezetésével 1920. január 5-én érkezett meg Párizsba. A delegáció Párizs egyik 
külvárosában, Neuilliben, a „Chateau de Madrid”  szállodában kapott elhelyezést 
teljesen elszigetelten. Tagjainak nem engedték meg, hogy bármely külföldi 
diplomatával vagy párizsi nagykövetséggel kommunikálhasson. Apponyi első 
táviratában arról értesítette a magyar kormányt, hogy a magyar delegációt 
gyakorlatilag internálták. Az elzártság annyira teljes volt, hogy amikor a párizsi 
japán nagykövet kontaktust keresett a magyar delegációval, kiderült, hogy nincs 
rá lehetősége. Paul Henry ezredes, a francia kormány képviselője kijelentette, 
hogy a békeszerződés aláírásáig nem lehet szó szövetséges diplomatákkal történő 
személyes kontaktusról. (12) 
 
Bár Magyarországnak nem voltak szövetségesei 1920-ban, néhány személyes 
barátja még akadt, köztük a Brit Parlament néhány befolyásos tagja. Mielőtt a 
delegáció elindult Párizsba, Lord Brice azt tanácsolta a magyar kormánynak, hogy 
föltétlenül lépjen kapcsolatba az Egyesült Államok kormányával. (13) Az 
Egyesült Államokat nem korlátozta a Romániával a háború során kötött 
szerződés, ezért megtehette, hogy Erdélynek a románok általi annektálásával 
szembehelyezkedjen és követelhesse, hogy ebben a kérdésben a végső döntésnél 
vegyék figyelembe annak a bizottságnak a megállapításait, melyet a kérdés 
vizsgálatára állítottak föl. Egy ilyen amerikai követelést számos képviselő 
támogatna a Brit Parlamentben. 
 
A magyar külügyminiszter fölvetette ezt a kérdést Budapesten az Egyesült 
Államok képviselőjénél. A miniszter hangsúlyozta Grand-Smith-nek, hogy a 
párizsi amerikai nagykövet nem vesz részt a Magyarországgal kötendő 
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békeszerződés előzetes tárgyalásain, ezért a béke feltételeit az Egyesült Államok 
tudta és beleegyezése nélkül állapították meg. A külügyminiszter a következőket 
mondta: ilyen körülmények között nem tudjuk, hogy az Egyesült Államok 
kötelezőnek fogja-e tartani magára nézve ezt a szerződést. Rendkívül fontos 
volna, hogy a párizsi magyar nagykövet vegyen részt a békefeltételek 
megvitatásában, és hogy bírjuk a támogatását azt a jogos követelésünket illetően, 
hogy tartsanak népszavazást az önrendelkezés elve alapján. (14) 
 
Válaszában Grant-Smith azt javasolta a magyar kormánynak: próbálja meggyőzni 
a washingtoni külügyminisztériumot, hogy vegyen részt a magyar békefeltételek 
vitájában. Azért javasolta ezt, mert világos volt, hogy ha ő maga Grant-Smith tesz 
hivatalos lépéseket ebből a célból, akkor ez azonnal fölkeltené a jugoszlávok és a 
csehek figyelmét, akik kétségkívül hathatós ellenlépéseket tennének. Javaslata 
alapján a magyar külügyminiszter utasította a hágai Magyar Legátust, hogy 
azonnal kezdeményezze a javasolt lépést Perényi János konzulon keresztül. 
Továbbá különleges jegyzéket küldtek a Legfelsőbb Tanácsnak, melyben 
leszögezték: mivel az Egyesült Államok már nincs képviselve a Legfelsőbb 
Tanácsban, Magyarország álláspontja eltér a nagyhatalmakétól, melyekkel eddig a 
békét megkötötték. Magyarország nem hagyhatja az Egyesült Államokat illető 
álláspontját rendezetlenül, különösen mivel sok ezer magyar él Amerikában, 
akiknek az érdekeit védelmeznie kell. (15)  
 
Clemanceu rendkívül nyers hangon válaszolt a magyar delegáció levelére, Ha a 
magyar delegáció valamilyen oknál fogva késleltetni kívánja a tárgyalásokat, írta, 
nem szükséges, hogy továbbra is Párizsban maradjon.(16) A magyar delegáció és 
a Legfelsőbb Tanács közötti első találkozásra Henry ezredes hivatalában került 
sor a Chateau de Madridban 1920. január 14-én. M. Jules Cambon bemutatta a 
szövetséges teljhatalmú küldöttek megbízó leveleit.  
 
Amikor felolvasta a nevek listáját, nem volt rajta az Egyesült Államok 
képviselője. Apponyi gróf megkérdezte Cambon-tól, hogy az Egyesült Államokat 
képviseli-e valaki, mire a válasz az volt, hogy nem. A ceremónia nagyon ridegen 
zajlott le. Cambon bemutatkozott, majd bemutatta a Szövetségesek képviselőit, 
erre Apponyi gróf is bemutatkozott, és bemutatta a többi magyar küldöttet is. 
Ettől eltekintve semmilyen más kommunikáció nem történt. Apponyi gróf 
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elfogadta a megbizóleveleket és ezzel véget ért a találkozó. Kézfogás sem volt. 
 
 A találkozó után Apponyi levelet irt Clemanceaunak, melyben a következőket 
mondja:  
 
M. Jules Cambon kommunikációja által tudomásunkra jutott, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok nincs képviselve a konferencián, melyre kormányunk küldött 
bennünket azzal a küldetéssel, hogy előkészítsük a békét a hadviselő felekkel. 
Könyörgünk \'d6nnek, Elnök úr, nyissa meg az utat számunkra, hogy közvetlen 
kapcsolatba kerülhessünk a Washingtoni kormánnyal és Párizsban akkreditált 
képviselőjével. A Szövetségesek semmilyen módon nem neheztelnek azért, hogy 
békét kívánunk kötni az Egyesült Államokkal. (17) 
 
A levélben leszögezte továbbá, hogy a magyar delegáció tagjaival nem úgy 
bántak, mint diplomatákkal, mert nem engedték őket más, Párizsban lévő 
diplomatákkal találkozni. Ennél fogva a magyar küldöttség tagjai nem tudtak a 
diplomáciában szokásos módon tárgyalni. Ilyen körülmények között a magyar 
küldöttség nem maradt Párizsban, mivel a célja a szövetséges hatalmakkal való 
tárgyalás volt. Másnap, talán egyéb politikai okok miatt a francia kormány 
megenyhült. Az új francia kormány szabad tárgyalásokat engedett a magyar 
kormánynak, és Clemenceau maga azt ígérte, hogy közvetít a békedelegáció és az 
Egyesült Államok között.  
 
1920. január 15-én a szövetségesek átadták a békefeltételeket Apponyi Albert 
grófnak, a magyar delegáció elnökének. Másnap a magyar nép nevében Apponyi 
kérelemmel fordult a Legfelsőbb Tanácshoz. Utalt a Wilson által hangoztatott 
nagyszerűalapelvre, miszerint semmilyen embercsoport vagy populáció nem 
telepíthető át egyik államból a másikba anélkül, hogy a kérdéses lakossággal 
előzetesen konzultáltak volna. Ennek az alapelvnek a nevében mondta a 
következőt: „Népszavazást kívánunk Magyarország azon részein, melyeket most 
akarnak elcsatolni tőlünk. Kijelentem, hogy hajlandóak vagyunk fejet hajtani a 
népszavazásra vonatkozó döntés előtt, bárhogy is végződjön „ (18) Alexandre 
Millerand, a Legfelsőbb Tanács elnöke úgy érvelt, egészen biztos abban, hogy a 
néppel történő konzultáció nem hozna más eredményt, mint amit a Szövetségesek 
már eldöntöttek, így a népszavazást fölöslegesnek tartja. (19) 
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1920. július 4-én történt meg a békeszerződés aláírása Magyarország és az 
Antant-hatalmak között. Mivel Versailles-ben, a Trianon palotában írták alá, 
trianoni békeszerződésnek hívjuk. A magyar parlament 1920. november 15-én 
ratifikálta, de nem volt egyetlen magyar ember sem, aki érvényesnek tekintette 
volna. A két világháború között mind a hivatalos, mind a nem hivatalos politikát a 
Trianon elleni harc határozta meg. Ezek alatt az évek alatt szinte minden magyar 
embernek az volt a vágya, hogy véget vessen annak a szomorú helyzetnek, melyet 
a békeszerződés idézett elő. Nem csoda, hogy a revizionizmus, ahogy a trianoni 
békeszerződés megváltoztatására irányuló mozgalmat nevezték, nagyon fontos 
tényezővé vált a magyar politikában. Ez vált minden magyar hitének és 
hazaszeretetének mércéjévé. 
 
A cél elérésére megszervezték a „Magyar Reviziós Ligát” . Ez együttműködött 
Lord Rothermere-rel, a befolyásos brit politikussal és sajtómágnással, továbbá 
más befolyásos személyekkel, akik személyes kampányt folytattak a trianoni 
szerződés reviziója érdekében. Ez a kampány azonban nagyon kevés vagy 
semmilyen látható sikerrel nem járt. 
 
 
 
Magyarország nemzetközi reputációja nagyon lassan javult, ezért a reviziónak 
kevés reménye volt. De a magyarság túlnyomó többsége soha nem tudta elfogadni 
a trianoni ítéletet. Szószólói ujra és ujra a szerződés igazságtalanságai ellen 
emelték föl a hangjukat.. Rámutattak, hogy mivel rendelkezéseit a magyarsággal 
való konzultáció nélkül hozták, nem is lehet szerződésnek, csupán ukáznak 
nevezni. Szerintük nem tartották be a népek önrendelkezésének alapelvét, mert 
soha nem kérdezték meg a területi átrendezéseket érintő emberek véleményét. Az, 
hogy a cseh, román és szerb kormányok visszautasították a népszavazás 
gondolatát, vitatott területeken, sok magyar számára a legjobb bizonyítékokat 
jelentette arra, hogy ezek a területek egyáltalán nem kívántak elszakadni 
Magyarországtól. Hangoztatták, hogy a szerződés nyomán majdnem minden 
harmadik magyar az ország határain kívülre került és hogy az új magyar állam 
határai logikátlanok mind földrajzi, mind etnikai szempontból. Sem történeti, sem 
gazdasági indoka nem volt, hogy fölosszák Magyarországot, amely 1000 év óta 
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fönnállt és szilárd földrajzi egységet alkotott a Kárpát medencében. A magyar 
történészek előszeretettel utaltak arra, hogy a nemzeti önrendelkezés alapelvével 
ellentétben az utódállamok többnemzetiségű országok. Kijelentették, hogy olyan 
népeket raktak egy államba (pl. Csehszlovákia és Jugoszlávia esetében), melyek 
rokon nyelvet beszéltek ugyan, de közös politikai, gazdasági vagy kulturális 
alappal nem rendelkeztek. (20) Továbbá, mondták a magyarok, a nemzethez való 
tartozás nem egyetlen formája az önrendelkezésnek. Az lehet politikai, gazdasági, 
vallási vagy egyéb közösségi önrendelkezés is. A XVIII. sz. végén az Egyesült 
Államokban nem nemzeti, hanem gazdasági alapja volt az önrendelkezésnek. 
Ezért a wilsoni önrendelkezés eszméjének, ha nacionalista alapon hajtják végre, 
nincs sok köze  az amerikai politikai elvekhez. (21) 
 
Hogy Magyarország miért fogadta el a békeszerződést, az nyitott kérdés. Számos 
történész úgy érvel, hogy Magyarországnak 1920 júniusában egyszerűen nem volt 
más választása. Érveik között szerepel az is, hogy a sokkal hatalmasabb 
Németország, továbbá más államok is ugyanazon oknál fogva fogadták el a 
békeszerződést. Mások elvetik ezt az érvelést; hangsúlyozzák, hogy a magyar 
szerződést a többinél egy évvel később írták alá, akkor, amikor ez Egyesült 
Államok, mint láttuk, már megtagadta a békeszerződések aláírását. Ugyanígy tett 
Japán, Argentína és több más dél-amerikai ország. Lengyelország azzal az 
indokkal tagadta meg a trianoni szerződés aláírását, hogy nem volt hadiállapotban 
Magyarországgal. Tény az is, hogy Olaszországot követően a Szovjetunió volt az 
első nagyhatalom, amely nyíltan azonosult a 20-as években azzal a magyar 
követeléssel, hogy vegyék revizió alá a trianoni szerződést. Ez majdnem teljesen 
feledésbe merült a párt ötödik  kongresszusán 1924-ben, melynek programjában 
benne volt az a követelés, hogy „Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia 
magyarlakta területeit csatolják vissza Magyarországhoz”(22) Angliában is 
hangos vita folyt a trianoni szerződésről, mind a Lordok Házában, mind pedig az 
Alsóházban. Adam Herber képviselő mások által támogatva a következő 
kijelentést tette. „A trianoni szerződés bosszúálló, és elkövetkezendő háborúk 
magjait hordozza magában”(23) 
 
A trianoni szerződés ratifikálásával kapcsolatban kommunista magyar történészek 
a „hátbaszúrási elmélet”  egyik legfurcsább változatát produkálták, amikor azt 
állították: az 1920-as „reakciós rezsim”  azért fogadta el a trianoni szerződést, 
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hogy cserébe megkapja az imperialisták támogatását a szocialista forradalom 
ellenében. Ezzel  -   szól a kommunista érvelés  -   Magyarország urai elárulták a 
népet, „hátba szúrták őket” . Az érvelés szerint az Antant eleve olyan magyar 
kormányt keresett, amely el tudja fogadni a békeszerződést. (24) 
 
            Ami azt illeti, Magyarország a szerződés elfogadásakor utalt Millerand 
kisérő levelére, és a Népszövetség 19. cikkelyére, amely megigérte a békés 
revizió lehetőségét olyan esetekre, ahol igazságtalanság történt. (25) A kormány 
kijelentette:  
 
„A magyar kormány nincs abban a helyzetben, hogy visszautasítsa a trianoni 
szerződés aláírását”Mint láttuk, az aktus megtörtént 1920. június 4-én a 
Versailles-i Parkban lévő Nagy Trianon Palotában. 
 
Jászi szavait használva a trianoni szerződés „kegyetlen és igazságtalan”  volt. (26) 
 
Alapelvei azon nemzetek  történészeinek és filozófusainak a tévedései voltak, 
melyeknek a politikusai a hibát elkövették. Magyarország tudatában volt ennek, 
és kezdettől fogva igyekezett a hibát megszüntetni. Az első kérdés az volt: hogyan 
történhetett meg az, hogy Magyarország, amely néhány évtizeddel korábban még 
a szabadság jelképe volt, most háborús bűnösként áll a nemzetek ítélőszéke előtt. 
Wilson elnök a következő szavakkal értékelte Magyarország helyzetét az Osztrák-
Magyar Monarchián belül: 
 
A magyarok, akik egy Csehországnál nagyobb országot domináltak, politikailag 
többre képesek, mint bármely szláv nép, és bár megtörte őket a túlerő a 
csatamezőn képesek voltak arra, hogy különlegesen elismert és nagymértékben 
kedvező helyet harcoljanak ki maguknak a Monarchián belül. És bár hosszú időn 
keresztül csak a nemesek számítottak állampolgároknak, Magyarország a politikai 
szabadságjogok földje volt majdnem olyan hosszú idő óta, mint maga Anglia. 
(27). 
 
Theodore Roosevelt, aki 1910-ben látogatott Magyarországra, ezt az országot 
találta a leghaladóbbnak és dinamizmusát tekintve az Egyesült Államokhoz 
legközelebb állónak. Roosevelt elnök a magyar parlamentben tartott beszédében 
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dicsérte a magyarokat Európa történetében betöltött szerepükért. A Katolikus 
Magyar Vasárnap 81. kötetének 28. számában a következőket idézte a beszédből:  
 
„Kötelességemnek érzem, hogy megköszönjem a magyar nemzetnek azt a 
védelmet, melyet Európának nyújtott a barbár keleti inváziók ellen. Valójában 
Magyarország nemcsak Európát védelmezte, hanem az egész új világot beleértve 
az Egyesült Államokat, melynek szülőanyja Európa volt. Ha ezt nem tudtam 
volna, nem tekinteném magamat művelt embernek. De most már tudom és 
köszönetet mondok a magyaroknak, hogy védelmezték népemet akkor, amikor az 
még meg sem született” 
 
               Arthur Griffith az Irország függetlenségéért küzdő Sinn Fein szervezet 
alapítója cikksorozatot írt „Magyarország feltámadása”,címmel, amely eredetileg 
a The United Irishman cimű dublini ujságban jelent meg. A sorozatot 1902-ben 
könyv formájában is kinyomtatták a következő cimmel: Magyarország 
feltámadása, párhuzamok Irországgal. Még ugyanabban az évben megjelent a 
második kiadás, 1918-ban pedig a harmadik. Magyarország helyzetét példaként 
állították a Sinn Fein politikai programja elé. Griffith a következőt irta az első 
kiadás előszavába: „Ausztria megvetett, elnyomott és elfelejtett tartománya 
napjainkban a szabad, virágzó és hírneves magyar királyság”(28) 
 
        Ugy tűnik, hogy az I. világháború után Magyarország rendkivül kedvezőtlen 
helyzetbe manőverezte magát. Károlyi erőfeszítései, hogy megforditsa az 1918. 
októberi helyzetet, hihetetlen naivitáson alapultak. Wilson elnök a demokrácia 
szükségességét hirdette, de amikor Károlyi megpróbálta követni a tanácsait, 
erőfeszitéseit a belgrádi francia parancsnokló tábornok inzultussal viszonozta. A 
liberális szocialista kisérletek, melyek értelmében a régi hadsereget föloszlatták és 
új demokratikus erőt szerveztek, csak káoszhoz és gyöngeséghez vezetett, és 
lehetővé tette Magyarország szomszédainak, hogy benyomuljanak a területére. 
Míg Magyarország azt sohasem tehette volna meg, hogy sikeres ellenállást 
szervezzen a szerződés egészével szemben, mint ahogy ezt Törökország megtette, 
nagyon is lehetséges, hogy amennyiben 1918 végén ütőképes hadsereg állt volna 
rendelkezésére, lényegesen jobb föltételeket érhetett volna el. Amikor végül 
aktívabb ellenállásba kezdett, rendkívül szerencsétlen volt a számára, hogy ezt a 
harmadik internacionálé nevében tette. A Moszkva által ígért segítség sohasem 
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érkezett meg, a nyugati hatalmak pedig csak megrémültek a bolsevizmus 
kisértetétől, amely megerősítette őket abban, hogy ellenálljanak neki. Amikor 
pedig a reagálás végül megtörtént, olyan formában érkezett, ami csak 
Magyarország ellenségeinek a kezére játszott. Magyarország tudatában volt 
ennek. Érzékelte, hogy a háborús propaganda különösen a csehszlovákok részéről 
a fő oka volt a kegyetlen békefeltételeknek.  
 
Magyarország a két háború között teljes erejével harcolt ez ellen a propaganda 
ellen azzal az ellenpropagandával, melynek a jelszava: „Igazságot 
Magyarországnak”   egy amerikai ujságirótól származott. 1920. április 7-én egy 
ismeretlen amerikai ujságiró a Neuilly-ban tartózkodó magyar békedelegációhoz 
fordult információért. A delegáció ellátta statisztikai adatokkal, térképekkel és 
egyéb adatokkal. Az ujságiró azonban ahelyett, hogy ezeket magával vitte volna, 
őszintén elmondta: Túlságosan sok lenne azt föltételezni az amerikaiaktól, hogy 
napokat vagy akár órákat szentelnének az adatok, térképek és érvelések 
tanulmányozásának egy olyan távoli kérdésben, mint Magyarország helyzete. 
Szerinte az amerikai nyilvánosságot soha nem érdekelnék az ilyen részletek. De 
egy vagy két kulcsszó, mint pl. „Igazságot Magyarországnak”  sokkal hatásosabb 
lenne, mint egy kötetnyi jegyzet és információ. (30)  A trianoni  revizió 
mozgalmának legjelesebb támogatója szintén nem magyar volt. Az angol Lord 
Rothermere sajtómágnásról van szó, akinek fölkeltették az érdeklődését az 
elhibázott Párizs-környéki szerződések következményei iránt. Inkognitóban 
Magyarországra utazott egy szakértő társaságában, hogy szemügyre vegye az új 
határokat. Miután még annál is képtelenebbnek találta őket, mint gondolta, 1927. 
Húsvét vasárnapján megjelentetett egy cikket a londoni Daily Mail-ben ezzel a 
cimmel: Magyarország helye a Nap alatt. Ezt követően a Daily Mail cikkek 
sorozatát jelentette meg Trianon igazságtalanságairól.  
 
A magyar közvélemény mindezt lelkesen fogadta. Lord Rothermere hirtelen 
„Magyarország megmentője”  lett. Az angol kormányt azonban kissé zavarta a 
dolog. A londoni Daily Mail 1938. augusztus 20-án közölte: Az amerikai Külügyi 
Bizottság hivatalosan kérte, hogy küldjék meg Lord Rothermere cikkeit, továbbá 
a Daily Mail Magyarországgal foglalkozó vezércikkeit, hogy behatóan 
tanulmányozhassák azokat. (31). A cikksorozat eredményeképpen az angliai 
Alsóház mintegy 240, mindhárom pártbeli képviselője síkraszállt a trianoni 
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szerződés reviziójáért a Külügyminisztérium nem kis bosszúságára. Franciaország 
kijelentette: „A békeszerződések reviziójának irányába tett bármilyen lépés a 
háború megkísértése”Thomas Masaryk, Csehszlovákia elnöke Lord Rothermere-t  
Közép-Európa politikai dilettánsának nevezte. De a prágai parlamentben 
engedékenyebb hangot ütött meg: 
 
                           Habozás nélkül beismerem, hogy a békeszerződések némi 
magyarázatra szorulnak. Ennek azonban lojális, nyílt, és becsületes módon kell 
megtörténnie. Az ellenséges agitáció, amely hamis információkat, sőt 
hazugságokat hordoz, nem fogja elérni a kívánt korrekciót. (32).  
 
A legélesebb hang azonban Ausztriából és Németországból jött. 1928. július 27-
én a Neue Freie Presse nevűbécsi napilap a következőket írta:  
 
Nemcsak 6 millió osztrák, de 70 millió német garantálja, hogy Lord Rothermere 
tervei soha nem válnak valóra. Ezt nem a német kormány, hanem határozottan a 
német nép nevében állítjuk. (33) 
 
               Egy hónappal később, a kölni Zeitung ezt írta az osztrák lap cikkére 
válaszként: a németek Nyugat-Magyarországon vagy bárhol is vannak, élvezik a 
70 millió német támogatását. Ugyanakkor Németország teljes mértékben egyetért 
Lord Rothermere kampányával, amennyiben az a tisztán magyarlakta területeknek 
a népek önrendelkezésén alapuló visszaadására irányul. (34)\line               A 
történészek általában csak Magyarország területi és anyagi veszteségeit emlitik 
Trianonnal kapcsolatban, de nem beszélnek a hatalmas kulturális veszteségekről. 
A legnagyobb veszteséget a magyar protestáns egyházak szenvedték. Az 
evangélikus egyház például elvesztette mindhárom teológiai főiskoláját. (35) 
Mivel kevés reménye volt arra, hogy visszanyerje őket, félő volt, hogy az 
evangélikusok teljes egészében papképző intézmény nélkül maradnak. Ez újabb 
aspektusát teremtette meg a magyar revizionizmusnak. A magyar protestáns 
egyházak és tulajdonképpen az egész ország fölfedezte, hogy az Egyesült 
Államok döntően protestáns ország. A magyar érvelés szerint a trianoni szerződés 
a vallási türelem és a protestantizmus elleni támadás volt,  mellyel a 
protestánsokat Románia ortodox igájába kényszerítették. A magyarok 
kijelentették, hogy Erdély az európai protestantizmus végvára. Itt hoztak a 
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kontinentális Európa történetében először olyan törvényt, amely biztositotta a 
lelkiismereti és a vallási szabadságot minden lakója számára, legyen az férfi, nő 
vagy gyermek. (36) Mi több, a protestantizmus egész történetében egyedül 
Erdélynek volt unitárius uralkodója a fölvilágosult Bethlen Gábor személyében, 
aki Erdélyt a vallási türelem országává tette a XVII. századi Európában. Most 
csak természetes, hogy a magyar protestáns egyházak segitségért kiáltanak 
amerikai testvéreiknek. Az amerikai protestánsok válasza komoly volt. 1920 
februárjában az amerikai evangélikus egyház John A. Morehead professzor 
vezetésével bizottságot küldött Magyarországra, hogy tanulmányozza az ottani 
evangélikus egyház helyzetét. Amerikába visszatérve Morehead professzor 
számos előadást tartott a magyar lutheránus egyház helyzetéről. \'d6sszesen 
800.000 dollárt gyűjtött össze segély céljára, valamint  alapítványt hozott létre 
egy budapesti lutheránus főiskola alapítására és fönntartására. 
 
Látogatásával egyidőben metodista püspökök csoportja érkezett Budapestre. Dr. 
John L. Nueton, a bizottság vezetője a magyar miniszterelnök által adott 
fogadáson kijelentette: „Az amerikaiak szive mindig azokért dobog, akik az 
igazságért harcolnak. A magam részéről mindig baráti érzelmeket tápláltam 
Magyarország iránt, amely a vallási szabadságért folytatott küzdelem egyik 
uttörője”(37) 
 
Az Amerikai Keresztyén Egyház szintén bizottságot hozott létre az erdélyi vallási 
kisebbségek védelmére. Dr. Brown, a bizottság elnöke 1920. július 24-én adott 
számot Erdélyi megfigyeléseiről a budapesti Deák téri evangélikus templomban. 
Kijelentette: figyelmesen tanulmányozni  fogja mindazt, amit a külügyminiszter 
mondott az erdélyi vallási kisebbségek helyzetéről, és a magyarok bizonyosak 
lehetnek abban, hogy a nyugati protestáns nemzetek együtt éreznek velük ebben a 
kérdésben. Megbizonyosodott arról, mondta, hogy a magyar protestantizmus 
komoly erőt képvisel. Kiemelte, hogy az információ, amelyeket nyugati 
protestáns egyházaknak küldött magyar testvéreikről, máris nagymértékben 
hozzájárult a nyugati protestáns közvélemény befolyásolásához. Mint mondta: „ 
személyesen meggyőződtem arról, hogy Románia a keletet, de Erdély a nyugatot 
jelenti”(38) A misszió egyik tagja, Joel H. Metcalf Londonban számolt be az 
erdélyi tapasztalatokról. Sydney B. Snow tiszteletes, a delegáció egy másik tagja 
azt mondta: mélységes sajnálattal emlékezik arra a szörnyűszenvedésre, amelyet 
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az erdélyi magyaroknak a román megszállóktól el kellett szenvedniük.  
 
Az Amerikai Protestáns Egyházak jól képviselték Magyarországot.  Az Amerikai 
Szenátus és a Képviselőház tagjai saját prominens egyházi vezetőiktől hallhatták, 
hogy valami igazságtalanság történik Közép-Európában a Versailles-i 
szerződések következtében. A meghallgatások már 1921-ben megkezdődtek a 
Szenátus és a Képviselőház különféle bizottságaiban és albizottságaiban a trianoni 
szerződés következményeiről. Többek között Eugene Pivany professzor, a 
„Magyar-Amerikai Liga 
 
Magyarország Területi Egységéért”  elnöke jelent meg a Szenátus Külügyi 
Bizottsága előtt 1919. szeptember 25-én Harding szenátor, az Egyesült Államok 
későbbi elnöke közbenjárására. Fontos, hogy egyetlen más legyőzött nemzet 
képviselője, beleértve a németeket, az osztrákokat, a bolgárokat és a törököket 
sem részesült abban a megtiszteltetésben, hogy az USA Szenátusában 
beszélhessen. Mint ismeretes, 1919. november 19-én az Egyesült Államok 
Szenátusa elutasitotta a Versailles-i Szerződést, és valószinűleg ezeknek a 
meghallgatásoknak volt köszönhető, hogy az USA a Magyarországgal 1921-ben 
kötött különbékében nem tett utalást Magyarország területi változásaira. (39). 
 
       A versailles-i szerződés legprominensebb birálója William E. Borah idaho-i 
szenátor, a Külügyi Bizottság elnöke volt. Borah többször hangoztatta, hogy nincs 
remény a javulásra addig, míg az európai államok meg nem változtattják gonosz 
politikájukat. A legnagyobb hiba Borah szerint, hogy hittek a versailles-i 
szerződésben, amely militarizmuson, titkos politikán, igazságtalanságon és 
imperializmuson alapult. A szerződés rendelkezései kezelhetetlen módon 
osztották föl  az európai nemzetek területeit. „Európának a háború után egységre 
lett volna szüksége. Ehelyett szétdarabolták”(40) 
 
             
 
        A Népszövetség nem orvosolja ezt a problémát, hanem inkább állandósítja 
őket a status quo fönntartásával. Borah szerint a versailles-i szerződés és merev 
területi változtatásai a magukban hordozták egy  uj háború veszélyeit. Meg volt 
győződve, hogy a tartós béke nem lehetséges addig, amig meg nem teremtődnek a 
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versailles-i szerződés reviziójának alapjai. Szerinte Clemenceau volt a felelős 
Európa nyomorúságáért, mert ő akadályozta meg Amerika kisérletét a 
békeszerződés megváltoztatására. Franciaországgal való szembenállása 
nyilvánvalóvá vált, amikor Clemenceau az Egyesült Államokba látogatott 1922 
novemberében. Borah nem volt hajlandó megjelenni a Clemenceau-t fogadó 
bizottságban, és azzal vádolta Franciaországot, hogy belpolitikájában militarista, 
külpolitikájában pedig imperialista.   
 
Borah szenátor nemcsak kimutatta az érzéseit a párizsi békeszerződésekkel 
kapcsolatban, hanem időnként  részletekbe menően is foglalkozott a trianoni 
szerződéssel. 1927. november 6-án interjút adott magyar ujságíróknak, akik az 
Egyesült Államokban tartózkodtak; kijelentette többek között: örül annak, hogy 
az Egyesült Államok nem ratifikálta a szerződést a benne lévő feltételek miatt, 
továbbá azt is elmondta, hogy a béke-szerződéssel kapcsolatos tények és adatok 
birtokában továbbra is érdekelni fogja Magyarország, különösen a Trianonra való 
tekintettel. 0  
 
     Pont egy évvel később, 1928. november 6-án Az Est ciműbudapesti újság 
közölte: Borah szenátor, aki Hoover győzelme esetén külügyminiszterként került 
szóba  -   Baltimore-ban fogadott engem (mint Az Est amerikai tudósítóját) és a 
következő kijelentéseket tette: 
 
„Régóta foglalkoztat a magyar kérdés. Állíthatom, hogy Amerika szimpatizál a 
magyarok azon törekvésével, hogy visszanyerjék jogaikat. Erős a 
meggyőződésem, hogy a trianoni szerződés nem maradhat fenn jelenlegi 
formájában. Azt gondolom, hogy a magyarság egy emberként való összefogása 
nagyon szép dolog”(42) 
 
Két évvel később, 1930. június 14-én a Budapesti Hirlap közölt egy másik 
interjút, melyet Borah szenátor adott a lap különleges tudósítójának, Ottlik 
Györgynek. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy Ottlik, aki jól ismert 
személy volt az Egyesült Államokban, amerikai körútra érkezett az európai 
ujságirók egy csoportjának tagjaként a Carnegie „A nemzetközi békéért”  
alapitvány támogatásával.  
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               Ottlik interjúja Borah szenátorral nagy jelentőségűvolt magyar újságírói 
körökben, mivel Ottlik élvezte a magyar külügyminisztérium teljes bizalmát. 
Gyakran kisért Genfbe fontos, hivatalos delegációkat, és véleményének komoly 
súlya volt. \'d5 volt a London Times magyarországi tudósítója is. 
 
Ottlik szerint Borah szenátor tette föl az első kérdést, amely így szólt: fejlődött-e a 
magyar diplomáciai helyzet, és jobbak-e a kilátások a reviziós követelésekkel 
kapcsolatban. Erre Ottlik azt felelte, hogy megitélése szerint nem változott semmi 
az európai diplomáciai fronton, kivéve talán a hágai és a párizsi megállapodások 
eredményét.  
 
\tab\'dagy vélte, hogy a jóvátételi kötelezettségek alóli mentesítés úgy is 
értelmezhető: változás történt a Szövetségesek mentalitásában. Ha ez így van, 
akkor ez azt is jelentheti, hogy a Szövetségesek rájöttek: igazságtalanság 
jóvátételt követelni egy olyan országtól, amely elvesztette területének és 
lakosságának kétharmadát. 
 
Ottlik élve az alkalommal megkérdezte Borah szenátort, nem gondolja-e hogy 
Amerika, bár kívül akar maradni az európai bonyodalmakon, támogathatná 
Európát az olyan változások létrehozásában, melyek mindenképpen szükségesek. 
A szenátor a következőkben válaszolt: 
 
„Amerika részt vállalt a békeszerződések létrehozásában, ennélfogva úgy 
gondolom, hogy Amerika erkölcsileg felelős a fejleményekért és a 
következményekért. Meggyőződésem, annak ellenére, hogy távol kívánja magát 
tartani minden további bonyodalomtól, nagyon is használhatná erkölcsi súlyát, és 
tudomására hozhatná Európának, miként vélekedik ezekről a kérdésekről, és hogy 
az amerikai közvélemény miben látná az új európai veszélyzónák igazságos 
módon való megszüntetését. 
 
               Biztos vagyok benne, hogy ez hatást gyakorolna az európai 
közvéleményre. Annál inkább, mivel az Európai Egyesült Államok nem hozható 
létre a szükséges változások nélkül. Mindig az volt a benyomásom, hogy Briand, 
aki az Európai Egyesült Államok tervének a megalapítója, ma semmi mást nem 
tart szem előtt, mint a jelenlegi hatalmi helyzet és a fennálló európai határok 
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újabb biztosítását és garanciáit. Nem gondolom azonban, hogy ez lehetséges 
volna. Mindig úgy véltem, hogy a Versailles-i és a többi hasonló szerződés 
veszélyes Európára; úgy vélem, hogy reviziójuk sokkal biztosabb alapra helyezné 
a kontinens jövőjét. (43) 
 
A magyar ujságiró kérdésére, hogy szándékozik-e Európába látogatni a 
közeljövőben, Borah szenátor igennel válaszolt és azt mondta, hogy 1931 
tavaszán egy rövid kongresszusi ülésszak után szeretne indulni és mindenképpen 
uticéljai között szerepel Magyarország. A magyar sajtóban nem maradt válasz 
nélkül Borah szenátor kijelentése, és a nagyobb ujságok sorra cikkeket jelentettek 
meg a szenátor látogatásának várható hatásairól. Gratz Gusztáv korábbi 
külügyminiszter a következőt irta a Budapesti Hirlapban: „Mint ahogy Anglia a 
háború előtt, ma Amerika a világ bankára. Nem valószínű, hogy Franciaország és 
a Kisantant nem venné figyelembe az amerikai véleményeket”(44) 
 
Ugy vélte továbbá, hogy az amerikai és a magyar közvélemény azonosulhatna 
abban a törekvésben, hogy megváltoztassák a  Népszövetség alapokmányát, és 
olyan légkört teremtsenek, amely megszüntetné a győztes államok egyoldalú 
privilégiumait.  
 
Borah szenátor 1931. októberében tette világossá Magyarország-politikáját, 
amikor Pierre Laval francia kormányfő látogatást tett Washingtonban Hoover 
elnöknél, hogy gazdasági problémákról  és a francia biztonságpolitikáról 
tárgyaljon. A kormányfőt elkisérő 30 francia ujságiró nem a Fehér Házba, és nem 
is a külügyminisztériumba sietett interjura, hanem az idaho-i szenátor hivatalába. 
Borah ellenezte a francia biztonsági pakturmot, amit a Laval-látogatás igazi 
céljának tartottak. Franciaországnak tudnia kellene, hogy biztonsága veszélyben 
forog-e, Borah szerint ez nem vita kérdése.. Európának bele kellene nyugodnia a 
Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal kötött békeszerződések békés 
reviziójába, mert csak igy kerülheti el a háborút. Amikor az ujságirók ezt firtatták, 
elmondta, hogy meg kellene állapodni a lengyel korridor Dancig és Felső-Szilézia 
kérdésében, vissza kivánta továbbá állitani Magyarország határait a Trianoni 
szerződés ellőtinek megfelelően a magyar gazdasági integráció érdekében. 
Megerősítette: minden olyan tervet ellenez, amely a „kollektiv biztonságra”  
irányul, mert ez „a status quo”  örökkévalóságát jelentené. (45) 
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               Borah kijelentései szenzációt keltettek. Amikor Laval értesült róluk, 
maró gúnnyal azt mondta: nem azért jöttem, hogy Borah szenátorral vitázzam, és 
hogy a versailles-i szerződés reviziójáról tárgyaljak. (46) 
 
Borah szenátornak kétségkivül igaza volt, amikor azt mondta, hogy a revizió 
kérdésében a magyar nemzet egy emberként állt ki. A két háború között minden 
magyar abban a meggyőződésben nevelkedett, hogy a Kárpátok hegyei Isten adta 
falat képeznek a Kelettel, a barbarizmussal, Ázsiával, valamint az örök európai 
veszéllyel szemben. Nem tartózkodhatott senki hosszabb ideig Magyarországon 
anélkül, hogy megismerte volna a „ nem, nem soha”  jelszót, és hogy ez a trianoni 
határokra vonatkozik. Magyarország a revizionizmust az igazságért folyó 
küzdelemnek tekintette és sohasem felejtette el, hogy az Egyesült Államok, 
amikor 1921. augusztus 29-én megkötötte a békét,  teljesen kihagyta az új 
határokra történő utalást.  
 
Jegyzetek:  
 
1 A Szent Korona földterületéből a 325.411 km2-ből Magyarországnag csak 92,963 km2-t 
hagytak. Románia egyedül 103,093 km2-t kapott, Csehszlovákia: 61,633 km2-t; Jugoszlávia 
megkapta a 42,541 km2- kitevő Horvátország és Szlovéniát, valamint további 20.551 km2-t belső 
Magyarországból. Ausztriáé lett 4,020; Olaszországé 8 km2-t (Fiume és környéke); még 
Lengyelország is kapott apróbb területeket. A 20, 886.487 lakosból (1910-es népszámlálás), 
Magyarországnak 7,615,117 lakosa maradt. Romániához került 5,257,467 lakos, 
Csehszlovákiához pedig 3,517,568. Jugoszláviához került 4,131,249 lakos (2,621,954+1,509,295), 
Ausztriához  291,618 magyar lakos. A békeszerződés továbbá kötelezte Magyarországot 
határozatlan összegűjóvátételek fizetésére és csökkentette fegyveres erejét. Az állandó hadsereget 
35.000 főben határozta meg (ez a teljes állomány), melyet kizárólag a belső rend fenntartására és a 
határok védelmére használhattak.  

 
2. A 10,050,575 magyar anyanyelvűlakosból, az 1910-es népszámlálás adatai szerint nem 
kevesebb, mint 3,219,579 lakos került  az utódállamokhoz; Romániához 1,704,851, 
Csehszlovákiához 1,063,020, Jugoszláviához 547,735, és Ausztriához 26,182. 
 
 
 
3. Az I. világháború előtt sok kölföldi történész, köztük pl. Hugh Seaton-Watson, azzal vádolta 
Magyarországot, hogy elnyomja a nem magyar kisebbségeket. Mások, pl. Carlile Aylmer 
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Macartney más véleményen volt.  Érdekes jelentést küldött John Dyneley Prince, Amerika 
Jugoszláviáért felelős minisztere a Külügyminisztériumba 1933. június 15-én az I. világháború 
utáni jugoszláviai kisebbségi helyzetről, melyben kijelenti, hogy a háború előtti Magyarországon 
nem nyomták el a kisebbségeket. Ezt mondja:  
 
Saját tapasztalatom alapján elmondhatom: bár a horvátok, akik a régi Oroszországból származó 
pán-szláv agitáció hatása alatt  „zsarnokság” -nak tartják a korábbi mérsékelt magyar uralmat, 
manapság Jugoszláviában sokan úgy vélik, hogy az sokkal jobb volt, mint ahogy ma Belgrád 
vaskézzel, szervezett elnyomó rendszerrel fojtogatja egész Jugoszláviát. Nekem úgy tűnik, hogy a 
korábbi osztrák-magyar kormány nem tette kötelezővé a magyar nyelvet Horvátországban, kivéve 
a kevés számú kormányzati alkalmazott esetében. Nemigen tekinthető zsarnokságnak az, hogy 
ragaszkodtak hozzá, a vasúti és a vámügyi hivatalnokok legalább valamennyire beszéljenek 
magyarul, és valóban mindössze ennyi volt a követelmény.  
 
U.S., For.Rel., (Külügyi Kapcsolatok), Külügyminisztérium, FP 864.00/786 
 
4. Magyarország 1919-20-as külügyi kapcsolataira vonatkozó Irások és dokumentumok, 
 
(Budapest, Külügyminisztérium, 1939), 954. old. 
 
5. További részleteket lásd: A magyar kérdés az angol parlamentben, Beszédek, kérdések és 
feleletek a Lordok Házában és az Alsóházban. (London, Grant Richards Kiad., 1933)    
 
6. (London: Harcourt és Brace 1919). Lásd a bevezetést. 
 
7. Irások és Dokumentumok, 1002. old. 
 
8. Ugyanott, 1002. old. 
 
9. A fejezet, 3. old. 
 
10. Ugyanott. 
 
11. Irások és dokumentumok, 1003. old. 
 
12. Ugyanott, 854. old. 
 
13. Ugyanott, 859. old. 
 
14. 893. old. 
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irányításának francia konszernbe történő átengedése, dunai kikötő építése Budapesten a 
Schneider-Creusot által, és a Magyar Hitelbank feletti ellenőrzés átadása egy francia pénzügyi 
szindikátusnak. Ennek a banknak a tulajdonában volt a magyar ipar jelentős része. A magyar-
francia tárgyalások tiltakozást váltottak ki az olaszok és a britek részéről, és riadalmat keltettek 
Magyarország szomszédainak körében. Lloyd George kijelentette a Lordok Házában, hogy a 
magyar békeszerződés csupán formalitás, és meg van győződve: egy éven belül sor fog kerülni a 
reviziójára. 
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V. Fejezet 
 

A BALOLDALI EMIGRÁCIÓ MINT ELLENSÉG: 
A POLITIKAI MENEKÜLTEK 

 

Magyarországnak az 1920-as években számtalan olyan problémával kellett 
szembenéznie, melyeknek egy része a közelmúltból származott, míg másokat az 
akkori időszak eredményezett vagy súlyosbított.  A négy évig tartó háborúban a 
nemzet súlyos veszteségeket szenvedett; ezt követte két forradalom, majd a 
kizsákmányoló, idegen megszállás. Mindez változatlan határok mellett is éppen 
elég rendbe tenni valót jelentett volna, de a  tetejébe jött az ország feldarabolása. 

Ennek következtében az ipari munkanélküliség magas fokra hágott, a tőke 
kimenekült az országból, a pénz elértéktelenedett. A földdel rendelkező osztályok 
(beleértve a parasztságot), Magyarország összes baját, amelyek leginkább 
megkeserítették az életüket, a forradalmak számlájára írták. Az érzelmek 
különösen magas fokra hágtak a zsidóság ellen, akik számarányukat messze 
meghaladó mértékben vettek részt mindkét forradalomban, de különösen az un. 
Tanácsköztársaságban.(1) 
A szociáldemokraták szintén kompromittálták magukat a kommunistákkal kötött  
szövetség révén, és a szabadelvű  demokratákra is árnyék vetődött azáltal, hogy 
részt vállaltak Károlyi rendszerében. 

Az infláció a fix fizetésű középosztályok jelentős részét szegénységbe 
taszította. Még rosszabb helyzetben voltak azok a családok, akik mindenüket 
maguk mögött hagyva elmenekültek, vagy elűzték őket az utódállamokból. 
Közülük a 20-as évek végére mintegy 700 ezren, - majdnem mind 
középosztálybeliek -  találtak menedéket a megcsonkított Magyarországon, ahol 
sokan szánalmas körülmények között, régi vasúti kocsikban és  amerikai 
segélyből tengődtek;  a kormány csak ennyit tudott nekik nyújtani. Ezek az 
emberek még a földbirtokosoknál is jobban föl voltak  háborodva a forradalmak 
és vezetőik ellen, akiket felelősnek tartottak a tragédiájukért (2) 
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Tehát az erőszakos kommunista uralom és annak következményei  keserű 

gyűlöletet vontak maguk után.  Amint az egyik  e1őző fejezetből láthattuk, a 
bolsevizmus bukása után atrocitások  történtek Magyarországon. Mialatt a 
szövetségesek  még mindig arról tárgyaltak, hogy liberálisok is helyet kapjanak a 
megalakítandó kormányban,  a tömeg meglincselt náhány helyi diktátort, aki nem 
tudott időben elmenekülni.  
A kormánynak nem volt elég ereje ahhoz, hogy urrá legyen a fejetlenségen. 
Jelentős erőt képviseltek viszont a részben titkos hazafias szervezetek, melyeknek 
a 20-as évek elején mutatkozott meg az erejük. Ezek az önjelölt csoportok álltak 
bosszút a nemzet szenvedéseiért. Legfontosabb volt közülük az "Ébredő 
Magyarok" nevű szervezet, amely kinevezte magát  a fehér terror 
végrehajtójának,  bár más szervezetekkel  is megosztozott ebben a munkában. A 
"Rongyos Gárda"   kezdetben egy belső ellenforradalmi csoport volt, majd arra 
szerveződött, hogy megakadályozza az osztrák hatalomátvételt Nyugat-
Magyarországon (Burgenlandban) 1921-ben.   A "MOVE" (Magyar Országos 
Véderő Egyesület), amelyet egy katonatiszti csoport hozott létre, erősen Habsburg 
ellenes, de ugyanakkor ellenforradalmi és zsidóellenes mozgalom volt. Később 
másodvonalbeli védelmi erővé alakult és sportszervezeteket felügyelt. 
Sok hasonló  szervezet működött  országszerte, hasonló érdekeltségekkel.  A 
hivatalos kimutatás 22 hazafias,  első világháború  után megalakult egyesületet 
tartott nyilván. Továbbá meg kell emliteni, hogy maga a kormány is élesen a 
szociáldemokraták és a szakszervezetek ellen fordu1t és sok, állítólagos  
forradalmárt bebörtönzött. 

A kommunista hatalom összeomlása után külföldre menekült  politikusok 
gondosan figyelték ezeket az eseményeket.  Azok között, akik nem térhettek, 
vagy nem akartak visszatérni, a "fehér, azaz a horthysta Magyarországra",  sok 
kiemelkedő személyiség volt, mint pl. Jászi Oszkár, Károlyi  jobbkeze. Voltak 
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köztük kalandorok, politikusok és újságirók. 
A menekültek  politikailag nem értettek mindenben egyet. Köztük voltak 

Károlyi követői, akik "októbristák"-nak és polgári liberálisoknak nevezték 
magukat. Másik csoportot alkotott a Szociál- Demokrata Párt baloldali ága, amely 
a Bolsevik uralom alatt nyiltan együttmüködött Kun Bé1ával. 
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Végül ott voltak azok a kommunisták, akik Moszka utasitása ellenére nem 
Oroszországba mentek. 

Bár sem az "Októbristák",  sem a "Szociáldemokraták" nem akartak egy 
második proletár-diktatúrát Magyarországon, minden csoport együttműködött 
abban, hogy befeketítsék a hazai kormányt, amely megakadályozta hazatérésüket.   

1919 őszén Bécsben, a menekültek főhadiszállásán  kegyetlen sajtóhadjáratba 
kezdtek a "fehér Magyarország" ellen. Ennek orgánuma az “Ember” cimű  kis 
bécsi magyar nyelvű hetilap volt.         Szerkesztője  egy Göndör Ferenc nevü 
ujságiró,  egykor Kun Béla megbizottja volt. Fé1elmetes történeteket, erősen 
kiszinezett jelentéseket publikáltak, tele felháboritó részletekkel.  Bár időnként  
megtörtént, hogy valamely állítólag lemészárolt bolsevik később megjelent jó 
egészségben,  az ilyen apróságok nem zavarták Göndört. Nem az igazság  
érdekelte, célja a Magyarország elleni ellenszenv felkeltése volt. 

A magyarul irt szenzációs történetek azonban nem jutottak el Európa fülébe, 
nem tudták befolyásolni a művelt világ közvéleményét. Ezért Göndör egy erős 
szervezetet létesitett a más nyelveken való terjesztésre. "Vallomásai"-ban, l922-
ben, igy irta le  tevékenységeit.: 

- Lefordítottam a híreket  "Az EMBER"-ből egy sajtó ügynökség segitségével és 
elhelyeztem egy német nyelvű ujságban Bécsben és a külföldi sajtóban.  Rövid 
időn belül az egész világ tele volt a részletekkel.  Német, francia,  angol és még az 
amerikai lapok is idéztek nyilatkozatokat az Embertől.  Igy néhány hónap alatt az 
egész világ borzadva győződhetett meg arról,  hogy Magyarországon  zsarolók, 
tolvajok és gyilkosok uralkodnak.3 
Ennek a sajtóhadjáratnak az eredményeként egy olyan irodalom keletkezett 
Európában,  amelyet természetes érzékenységgel rendelkező emberek  nem 
olvashattak megdöbbenés né1kü1.  Részletes beszámolót közöltek a munkások 
kitartó üldözéséről, demokratikus nézetekkel gyanúsított személyek  
letartóztatásáról. 
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Az európai  sajtó elfelejtette  a  “Magyar Vörös Terror”-t, és nem  irt többé az 

oroszországi kommunista terrorról,   helyette most már  a  magyar fehér terrorral 
riogatott.   

Néhány év múlva  Kunfi Zsigmond, a Károlyi kormány egykori  minisztere 
elégedetten jegyezte meg, hogy bár a finn "fehér terror" sokkal véresebb, 
kegyetlenebb volt,  mint a magyar,  a menekültek propagandája következtében  az 
utóbbiról  a világ összehasonlithatlanul  többet hallott, mint az előbbiről.4 

Valóban, a menekü1tek  propagandájának a sikere minden várakozást 
felülmúlt. Magyarországot megbélyegezték ennek a rendszeres, jól megszervezett  
rágalmazó sajtó hadjáratnak az alapján. Az európai munkások és politikusok nagy 
része olyan nézetet képviselt, amely nemcsak sértő volt a magyar nemzetre,  
hanem egyenesen a létét fenyegette. Az európai parlamentek munkáspárti 
képviselői a hiradások hatására kérdésekkel fordultak kormányaikhoz.  Van-e 
tudomásuk a magyarországi helyzetről, és hajlandók-e beavatkozni? 
Ezek a kérdések elhangzottak Hágában,  az olasz képviselőházban, a svéd 
parlamentben, az angol Alsóházban és a Lordok házában.  Mi több, bojkottba 
kezdtek Magyarország ellen a világ szakszervezetei, különösen a kikötői rakodó 
munkások. Ráadásul a Rote Fahne nevű bécsi kommuniusta ujság kijelentette: a 
bojkott csak az első lépés a “fehér Magyarország” ellen és a “Munkáshadsereg” 
már gyülekezik Ausztriában, hogy megszállja Magyarországot. (5) Úgy tűnt, a 
menekültek győzedelmeskednek a “fehér Magyarország” fölött a nyugati 
demokráciák támogatásával.  

Közben azonban Magyarországon folyt a  a társadalmi és po1itikai  ujjáépítés. 
A kormány már  1921 decemberében hivatalos szerződést  kötött a 
szociáldemokrata vezetőkke1, akik amnesztiát kaptak,  megszüntették az 
üldözésüket, és a többi párttal azonos szervezkedési  jogokat biztositottak nekik
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1A szakszervezetek visszakapták elkobzott vagyonukat,  és engedélyezték 
munkájuk folytatását. A munkások szószólói képviselőket küldhettek a 
parlamentbe. A fehér terrort csendben, de hatékonyan  felszámolták úgy, hogy 
ettől kezdve éppúgy nem lehetett antiszemitizmust hirdetni, mint marxista 
forradalmat. Főleg ennek köszönhetően az európai sajtó jelentős része, különösen 
Angliában, Svájcban, Svédországban és Bajorországban  magyar párti lett.  A 
menekülteknek be kellett látni,  hogy Magyarország sorsa már nem az ő 
politikájuktól függ,  hanem európai érdekű kérdéssé vált az összes nagyhatalom 
számára, akiknek az lett a fontos, hogy annyi zavaros év után hogyan lehet 
fönntartani a békét és a rendet az európai kontinensen.  Ez azt is jelentette, hogy a 
menekültek a sok siker után elvesztették ügyüket Európában. 

Európai kudarcukat követően a menekültek az Egyesült Államok felé 
fordultak,  mert ugy láttá,  a lakosság többsége nem ismeri a közép-európai  
politikát.  Ezért  mint  "A szabadság és demokrácia bajnokai” azt remélték, hogy   
jól megválasztott jelszavaikkal nagy hatást fognak gyakorolni az amerikaiakra. 
Egyik legismertebb vezetőjük, Jászi Oszkár minden energiáját   az amerikai 
közvélemény befolyásolására fordította. A munka irányítását maga kivánta 
végezni.   Elhatározta, hogy a legismertebb menekültet, gróf Károlyi Mihályt 
küldi Amerikába. Jászi Oszkár számitása szerint a Károlyi név jól fogja szolgálni 
a gyanútlan amerikai nagyközönség megtévesztését.6 

Jászit két másik dolog is érdekelte;  az egyik a több ezer magyar 
kivándoroltnak a megnyerése, akik, bár már amerikai állampolgárok voltak, még 
mindig beszélték anyanyelvüket. Másodszor szerette volna megakadályozni, hogy 
Amerika támogassa azt a Népszövetséghez benyújtott magyar kölcsönigényt, 
melyre Magyarország gazdaságának ujjáépitéséhez lett volna szükség.   Ez csak 
külföldi  kölcsön segitségével volt lehetséges,  mive1 azonban a jóvátétel kérdése 
még nem volt elintézve,  szükséges volt a Népszövetség beleegyezése. 

A Népszövetség azonban,  bár beleegyezését megadhatta,   pénzzel nem 
rendelkezett. Csak az Egyesült Államok tudott a magyar ügyre pénzt adni a 
Szövetségen keresztül. A menekültek abban reménykedtek, hogy az amerikai 
közvéleményt ebben a kérdésben Magyarország ellen  fordíthatják. 
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Az első kérdés az volt: hogyan tudják a menekültek, köztük sok szélsőséges 
radikális, sőt kommunista egyáltalán elérni Amerikát. 
Magyarok számára ez nem volt könnyű feladat  a 20-as évek elején.  A szigorú 
bevándorlási törvények és az amerikai hatóságoknak a  forradalmi agitátorokkal 
szembeni rideg magatartása komoly akadályokat jelentett. A Külügyminisztérium 
visszautasitotta több menekült vezető  beutazási kérelmét. Sokan azonban 
kijátszották a bevándorlási törvényt és  a hatóságok éberségét.   Legtöbben 
először Dél- Amerikába mentek osztrák utlevéllel és dél-amerikai vizummal, 
majd  onnan  fokozatosan  belopództak Amerikába. Nyilvánosan sohasem 
vallották magukat kommunistáknak vagy radikálisoknak. Szervezeteket 
alapitottak New York-ban,  St.Louis-ban, Chicago-ban és más városokban;  ilyen 
volt pl. "A Magyar Mérnökök Társadalmi Szervezete"  és az "Oktobrista 
Köztársasági Kör."  Mások csehszlovák, román és jugoszláv utlevéllel érkeztek 
Amerikába. 

Az első ilyen politikai  menekültet,  aki megjelent Amerikában, 1921-ben Dr. 
Török Jánosnak hívták. Politikailag súlytalan személy volt,  római katolikus 
papként jelent meg. Egyes jelentések szerint partraszálláskor  titokzatos módon  
sikerült elkerülnie az amerikai hatóságok éberségét. Mások szerint jugoszláv 
utlevé1 biztositotta szabad belépését.7 

Akárhogy is történt,  a múltja bizonyiték volt arra, hogy a társai jól 
választották meg  ügyük legmegfelelőbb előfutárának.  Apja, Toch János, 
kereskedelmi utazó volt.  Ö maga 20 éves volt, amikor 1910-ben megkeresztelték, 
és  magyar nevet választott.  Római katolikus lett,  még föl is szentelték,  de rövid 
időn belül áttért a görög katolikus vallásra,  mert úgy  gondolta, ezzel könnyebb 
lesz neki karriert csinálni.  1917-ben ujra római katolikusra váltott és tábori 
lelkész  lett. Az ellenségnek való kémkedés miatt megfigyelés alá került, majd 
letartóztatták sikkasztásért.  A forradalom nyitotta ki börtöne kapuját. A 
Tanácsköztársaság bukása után csempészéssel és kereskedéssel tartotta fenn 
magát Bécsben.  
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Egy ilyen változatos  múlt után meglepő lett volna, ha nem sikerül Amerikába is 
beférkőznie. 

1921,január 7-én,  a Radikális Magyar New-york-i ujság,  az "Előre"  közzétett 
egy hosszú cikket Dr Török  vállalkozásainak eredményeiről.  Az ujság szerint  a 
new-yorki munkások egy gyülésen, 
ahol Dr. Török János,  római katolikus pap volt a szónok,  tüntettek a 
magyarországi "fehér terrorr” ellen.  Dr.Török képes volt arra, hogy félrevezesse 
az embereket.   Papi öltözete  biztosította számára a munkások csodálatát, akik  
nem tudhatták, hogy 1921-ben a római szentszék elrendelte az   összes püspök 
számára:  tiltsa meg neki a talár viselését.  De ez sem rendítette meg, továbbra is 
püspökként lépett föl, hol protestánsként, hol görög katolikusként.  Ugy tünik,  az 
utóbbi  jobban tetszett, mert különösen alkalmas volt a csaláshoz. Egyszer rutén, 
másszor görög püspök, 1925-ben volt bátorsága visszatérni Európába azzal a 
szándékkal, hogy  va1ódi püspökséget  biztositson magának Csehszlovákiában. 
1925. március 17-én a New-York-i  “Yorski Denni" nevű szlovák lap erősen 
tiltakozott ez ellen és azt állitotta, hogy Török zsidó, és korábban több más 
felekezethez is tartozott. A menekültek azonban még ezek után sem voltak 
hajlandók szakitani vele. 
Ellenkezőleg, a cseh kormány pénzt adott neki és cseh utlevéllel 1926-ban 
visszaküldte Cleveland-be.8 

Az emigráció uttörő munkáját tehát egy olyan ember végezte, akinek az 
életéből  csupán izelitőt adtunk a föntiekben.  A munkát jó1 végezte el. Tudta, 
hogyan kell a "fehér terror" ellen tüntetéseket  szervezni,  hogyan  kell 
magyarellenes cikkeket különböző ujságokban elhelyezni.  Ezenfelül még 
ingatlanügynök is volt  Pittsburgh-ben. 

Ezt a kalandort,  aki mindig tovább állt,  egy másik, szintén  papnak  öltözött 
személy követte. Noha neve ismert volt otthon és az amerikai magyarok között 
egyaránt, nem tartozott a kiemelkedő emigráns politikusok közé.  Hock Jánost 
valóban római katolikus pappá szentelték  Budapesten.  Neves szónok volt,  és 
képviselő a magyar parlamentben a háború e1őtt. Mint Károlyi és Jászi 
kebelbarátja, az 1918-as forradalom egyik vezetője lett és a papi talár iránti 
tiszteletből, a Forradalmi Nemzeti Tanács elnökévé választották. Számüzetése 
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első éveiben  többé-kevésbé visszavonultan élt. l92l-ben az Egyesült Államokba 
akart menni, de a Külügyminisztérium  elutasította bevándorlási kérelmét. 
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Csak a következő évben sikerült neki csehszlovák útlevéllel belépni az 
Egyesüt Államokba. Megérkezése után csatlakozott hozzá Török János, aki 
titkárként elkisérte  utjaira,  és segített neki nyilvános gyűléseket szervezni. Hock 
János vallásos összejöveteleken nem beszélt, mivel az amerikai papság 
egyhanguan tiltakozott az ellen, hogy a templomi szószékeket agitációra 
használja.  Igy a templomok zárva maradtak előtte.  Az utja nem hozta meg a várt 
sikert, sem anyagi, sem politikai szempontból. A magyar településeken nagyon 
kevés rokonszenvet mutattak Hock beszédei iránt. 1923. január 2l-én, Chicago-
ban egy gyülésre kb. csak 250-300 ember ment el,  a keleti államokban, valamint 
Los Angelesben  és San Franciscoban még kevesebben.  A clevelandiek, biztosra 
véve,  hogy a látogatása  nem járt volna sikerrel, meg sem hívták. A  közöny miatt 
Hock nem tudta megva1ósitani fantasztikus tervét,  hogy megszervezzen egy 
magyar bányászokból és munkásokból álló elit csoportot  az Egyesült 
Államokban, mellyel egy Magyar köztársaság kikiáltására buzdította volna az 
amerikai magyarságot.  Később rá akarta venni az amerikai magyarokat egy 
magyar köztársaság kikiáltására abban a reményben, hogy mindkét országban 
fölbolydulást tudna kelteni.  

Ez a terv azonban nem volt sikeres, egyrészt azért, mert a Szociáldemokrata 
párthoz és kommunista szervezetekhez   tartozó munkásosztály nem tartotta elég 
radikálisnak, másrészt, mert a pártok hátat forditottak  egy ilyen fantasztikus 
tervnek. Még az a néhány ember sem  volt  hajlandó egy ilyen tervért anyagi 
áldozatot hozni, aki résztvett a  gyüléseken. A banketteken összegyüjtött pénz 
csak a kiadást fedezte. De New-York-ban pl. a bevétel kevesebb volt,  mint a 
kiadás.  Az amerikai magyarok tanultak az otthoni eseményekből,  és nem voltak 
hajlandók anyagi támogatást adni olyan forradalmároknak, akik nem voltak 
méltók a bizalmukra.  A külügyminisztérium gondosan figyelte Hock minden 
lépését.  Ilyen agitációt az Egyesü1t  Államokban nem engedhettek meg abban az 
időben, amikor baloldali radikálisok bombákat küldtek fontos amerikai 
személyiségeknek.9 
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Hock Jánost ,  l923. júniusában  eltávolitották az Egyesült Államokból. Teljes 
anyagi és politikai kudarccal tért vissza Európába. 

Jászí és az emigránsok vezető rétege ugy gondolta, hogy Hock kudarca nem  
végleges. Arra utasították, hogy fordítson nagyobb figyelmet a munkásokkal való 
együttműködésre.  l923 őszén Hock ezekkel az utasitásokkal tért vissza New-
York-ba  csehszlovák látogató utlevéllel.   

 Hogy kiknek az érdekében, azt jól mutatja, hogy roman diplomata útlevele 
is volt, valamint bemutatkozó levele Masaryktól, a Csehszlovák Köztársaság 
elnökétől. 

Jászi Angliába küldte Károlyi grófot, hogy használja föl ottani kapcsolatait és 
foglalkozzon az emigráció ügyeivel, mígnem eljön az idő, hogy ő is Amerikába 
menjen. 1923 juniusában Károlyi elindult Londonba  Gravos kikötőjébő1 egy 
teherhajón. Csehszlovák útlevelével bejutott Angliába,  és két heti tartózkodási 
engedélyt kapott azzal a föltétellel, hogy utána elhagyja az országot Kanada felé.  
Londonban, egy Panast nevü  cseh bankár adott neki szállást, és Benes akkori  
csehszlovák külügyminiszter közbenjárására tartózkodási engedélyét az év végéig 
meghosszabbitották. Károlyi igyekezett magát méltóvá tenni a cseh támogatásra. 
Kapcsolatot tartott fenn Seaton Watson-nal és olyan ujságirókkal, akik 
köztudottan közel álltak a "Kis Antant"-hoz.  

Károlyi angliai tartózkodása alatt az ottani Munkáspárt került kormányra. Ez  a 
kormány a Magyarországnak adandó kölcsön föltételeként változást akart látni az 
akkori konzervatív magyar rendszerben 

Ezalatt  Hock és Jászi buzgón dolgoztak Amerikában.  Jászi  kb. 50 beszédet 
mondott angol hallgatóságnak, mig Hock magyar nyelvűeknek szónokolt.  Jászi 
ecsetelte Magyarország szörnyű szenvedéseit  valamint a közép-európai kulturára 
és békére leselkedő veszélyt, amelyet az akkori kormány jelentett.10  Emellett 
nyíltan hirdette, hogy ő maga előhirnöke a "Dunai Konföderáció"-nak,  amelyet 
akkor főleg csehszlovák politikusok  szorgalmaztak. Beszédei nem jártak sikerrel, 
mivel gyenge szónok volt.  Elvont, tudományos előadásait  meghallgatták,  de 
nem értették az egyetemi hallgatók sem St.Louis-ban sem Chicago-ban. 
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Jászi nem tudott az emigráció más csoportjaival sem egyezségre jutni,    mert 
amig könnyen megegyezett a szocialistákkal New York-ban,  a kommunisták 
haboztak.  Ők,  híven az osztályharcról és a proletáriátus diktatúrájáról vallott 
elveikhez, elutasítotották a szövetségre lépést, mondván: mindegy, hogy Horthy 
vagy Károlyi uralkodik. De hajlandók voltak anyagi segitséget nyujtani az 
emigránsok mozgalmának. Ezek a magyar szélső-baloldali emigránsok azt 
remélték,  hogy a polgári emigránsok segítségével könnyebb lesz ügynökeiket 
Magyarországra küldeni amerikai utlevéllel. 

A kommunisták habozása inkább elvekre,  mint tettekre korlátozódott. 
Agyakorlatban vállvetve dolgoztak az emigránsokkal,  ez világosan 
megnyilvánult  a nagygyűléseken.   Egy ilyen gyűlésen, Chicago-ban, 1924,  
január 27-én  Hocknak sikerült nyilvánosan  bejelenteni a megyegyezést és 
együttmüködést.  Beszédében kijelentette, hogy a szocialisták készek a mozgalom 
támogatására legjobb tehetségük szerint. Azzal fejezte be, hogy a demokrata, 
haladó radikális, szocialista és kommunista szinezetűek,  mindannyian egységbe 
fonódtak.  A maga részérő1  nem volt készen a kommunistákig elmenni,  de az 
utóbbiak biztosak voltak abban, hogy a népszerű nevén októbristákként ismert 
Károlyi párt munkáját folytatják. Jászi a következő hasonlattal mutatta be,  milyen 
fontos volt a kommunistáknak, hogy támogassák  a jómódú emigránsokat:  "Ha 
egy ember 
fel akar kapaszkodni egy létrára,  azt lépésről-lépésre kell tennie.Egy lépéssel 
lehetetlen a tetőre jutni. Egyesiteni kell az erőnket a magyar kormány 
megbuktatására, lábunkat a  legalsó  fokra téve,  lassan kapaszkodva.11 

Lővy Ármin,  kommunista vezető szintén beszélt ezen a gyülésen és beismerte, 
hogy a kommunisták kezet fogtak Hock-kal és követőivel.  Azonban kijelentette, 
itt nem hajlandók megállni, hanem tovább akarnak menni.  Az emigráció és a 
kommunisták közötti együttműködés még nyilvánvalóbbá vált egy St. Louisban 
tartott nagygyűlésen l924.  február 8-án.  Egy St.Louis és vidéke című magyar 
lapban  jelent  meg a következő: 
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"Feleme1ő élmény volt látni, hogy a különböző szinárnyalatok: a  demokraták, 

a haladó radikálisok és a kommunisták mind harmónikus egységbe olvadtak a 
St.Louis-ban élő magyarok dicsőségére."12 

A cikk hangsúlyozta Hock beszédének azt a részletét, melyben megemlitette: 
minden frakció részt vehet a köztársasági mozgalomban a saját elveinek a 
feladása nélkül. Hock-ra ugy hivatkozott, mint az "Októberi mozgalom 
apostolára." 

A kommunistákkal kötött egyezségnek azonban nagy ára volt: elvesztették a 
mérsékelt elemeket. Sok amerikai magyar, akik korábban szimpatizáltak a 
menekültekel, elfordultak a mozgalomtól.  Hock  Los Angeles-i, és San 
Francisco-I útjai sikertelennek bizonyultak, és amikor  1924 tavaszán Chicagoba 
visszatért, a "Hungarian Tribune", amely korábban támogatta, már nem vett róla 
tudomást, és csak  néhány ember jelent meg a részére rendezett fogadáson. 
 A Magyarország pénzügyi ujjászervezésének megakadályozására irányuló 
küzdelem mind az USA-ban, mind Európában sikertelen maradt. A magyar 
kölcsönre kiadott részvényeket pár nap alatt túljegyezték a New-Yorki tőzsdén.  
Ez  határozottan azt bizonyitotta, hogy a magyarellenes propaganda hatástalan 
volt az amerikai közvélemény félrevezetésében. De némi halvány remény  még 
maradt a menekültek számára, hogy meg tudnak nyerni néhány amerikai magyart:  
ez  Károlyi megjelenése volt Amerikában. 

A háború e1őtt,  amikor Károlyi csak egy kis ellenzéki politikai csoport 
vezetője volt, már járt az Egyesült Államokban pénzt gyüjteni az akkori 
konzervativ magyar kormány elleni kampányra. Tetemes összeg gyült össze  az 
amerikai magyaroktól  a választási költségek fedezésére, melynek  nagyobbik 
része még mindig egy amerikai bankban feküdt Károlyi neve alatt.  Károlyit most 
főleg azért küldték Amerikába, hogy újabb pénzeket gyűjtsön, és ugyanakkor 
győzze meg az USÁ-t: oldja föl az összegre rótt zárlatot. Jászi utasitására és férje 
útjának előkészítésére először Károlyiné utazott Amerikába. 
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Jászi feltevése az volt,  hogy a Köztársaság elnökének felesége, a demokrata grófné  
megnyerő személyiségével könnyen megszerzi majd az  amerikai tömegek 
rokonszenvét a menekültek ügye iránt.  Arra is számított, hogy az amerikaiak híresek 
a nők iránt tanúsitott rajongásukról.  Ebben tévedett.  H.L.Menken, a Kommunista-
ellenes Amerikai Szövetség elnöke  Károlyiné deportálását követelte kommunista 
kapcsolatai miatt.  Ez nagyon rossz ajánlólevél volt. Károlyiné kisérői  még meg is 
erősítették az ellene táplált gyanút. Szerényi Simon mellett Károlyiné leglelkesebb 
baloldali támogatója az ujságirók között Lékai-Leitner János volt,  aki  Ember c. 
drámájában Kun Bélát  istenítette.  Ezidőtájt Lékai-Leitner  a radikális   "Uj E1őre" 
munkatársa volt és Lassen néven irt. Amikor erről tudomást szerzett Mrs. Gerard, a 
németországi amerikai nagykövet felesége, töröltette magát a fogadóbizottságból, és 
példáját követték sokan mások. Kommunista kapcsolatainak híre megnehezítette 
Károlyiné egész utazását.  Egy nyilvános gyülésen, 1924 november 29-én, 
Chicagoban mindössze 150 ember  jelent meg.  Ha Károlyiné látogatása sikertelenül 
végződött,  az azt követő Károlyi-látogatás  veszett ügy volt.  Amerikában való 
belépésének a feltételeként korlátozták a szólásszabadságát,  nem csupán 
magyarországi viselkedése, hanem más országokban  tanúsított tevékenysége miatt is. 
 Amikor megérkezett Amerikába, a New York-ban  mgjelenő "Konzervatív 
Amerikai 
 Magyar Népszava", a következő kérdéseket intézte hozzá: 
 "Hajlandó Károlyi gróf ezt az alkalmat a sajtón keresztül arra használni,  hogy 
számot adjon arról a pénzről, amely a "Magyar Függetlenségi  Párt" részére gyült 
össze? " 
 "Gróf Károlyinak 37,000 dollár volt a bankszámláján.  A háboru előtt kivett 
20,694 dollárt.  Hova lett ez az összeg?” 
 "Mi késztette gróf Károlyit akkor, amikor a pénzt  összegyüjtötték, hogy 5000 
dollárt átutaljon  a szélső  demokrata Kunfí Zsigmondnak?" 
 "Mi késztette arra, hogy 1.000 dollárt adjon a szélsőséges, New York-ban 
kiadott magyar ujságnak, az Előrének? 

"Mi a grófnak a válasza arra a vádra, hogy ő és a többi menekült pénzbeli 
támogatást kap a csehszlovák  kormánytól?" 13 
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Károlyi ezekre a kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni. Az útja  sikertelennek 

bizonyult: a háboru előtti pénzgyüjtő  körut nem ismétlődött  meg. Károlyi visszatért 
Európába,  és Párisban telepedett le.   Sokan hazaárulónak is tartották.14 

Jászi Oszkár is felismerte a menekültek propagandájának kudarcát, beszüntette 
kiterjedt tevékenységét és csendben visszavonu1t.  1925 októberében tanársegéd lett 
az Ohio állambeli Oberlin főiskolán. 

Mindezek ellenére a menekültek munkája nem volt teljesen eredménytelen. Mint 
már  emlitettük, Jászi Oszkár volt a legjelentősebb egyéniség. Mint kiváló ujságiró, 
nagy károkat tudott okozni a háboru utáni Magyarország nemzetközi hirnevének.  
Cikkei megjelentek  folyóiratokban;  könyvei: "Forradalom és Ellenforradalom 
Magyarországon,"  s még jobban  "A Habsburg Monarchia felbomlása”, több 
kiadásban, különböző nyelveken jelent meg. 

Megkérdezhetjük,  hogy egy olyan ember, mint Jászi Oszkár, miért erőlködött 
azon,  hogy hazája politikai rendszerét gyalázza, amikor politikai ellenségei 
sértegetésével egész nemzetének is rossz szolgálatot tett? A válasz az, hogy Jászi, aki  
érzékeny és büszke  entellektüel volt, csalódott és sértődött emberként hagyta el 
Magyarországot. Nem tudta a "fehéreknek" megbocsájtani, ahogy a zsidósággal 
bántak. Nem tudott megbocsájtani az arisztokratáknak,  akik uralták az országot,  
nem tudta elfelejteni a haladó baloldali politikai mozgalom elfojtását,  és nem tudta 
megbocsájtani honfitársainak, hogy elutasították a föderativ magyar államról alkotott 
nézeteit.   Igy Jászi éveken keresztül szórta sértéseit Magyarországra és rendszerére. 
Mérgében az ellenséges országok politikai rendszerét magasztalta: Csehszlovákiát, 
Jugoszláviát, és Romániát.  Ezeknek az államoknak a “liberális”  és “békeszerető” 
kormányait saját hazájának “militáns nacionalizmusával” állította szembe. 
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Idővel azonban Jászi keserű bosszúvágya fokozatosan lelohadt. Kedvenc 
utódállamába 1935-ben tett látogatása után,  bevallotta, hogy ezek az államok is 
ugyanolyan nemzeti problémákkal gyötrődtek,  mint Ausztria-Magyarország 
abban az időben. Belátta, hogy Kelet-Európában senki sem volt mentes a 
sovinizmus fertőzésétől. 1945 után Jászi még tovább ment,  és beismerte,  milyen 
igazságtalan volt hazájával és honfitársaival szemben számüzetése első éveiben.  
Mindez azonban már nem tudta helyrehozni azt a kártevést, melyet ő és kollegái 
Magyarországnak okoztak a 20-as évek elején. 

 Voltak azonban a 20-as évek  politikai menekültjei között olyanok is, akik 
egyáltalán nem tudtak  megbékélni a horthysta Magyarországgal.   Néhányuk még 
a II. világháború idején is tevékenykedett.   Mégegyszer megkisérelték, hogy 
maguk mellé állítsák a nyugati politikusokat és az amerikai magyarokat. Uj 
baloldali magyar szervezetek tűntek fel Amerikában és másutt,  mint pl. a 
"Magyar-Amerikai Tanács  a Demokráciáért" Lugosi Béla  filmszinész 
vezetésével, – a New Yorki Magyar Amerikaiak Tanácsa a Győzelemért", 
melynek prof. Tóth Lajos, számviteli szakértő volt az elnöke.. 
Sokkal komolyabb szervezet volt  a "Mozgalom egy Új Demokratikus 
Magyarországért," melynek  alapitója Vámbéry Ármin,  az akkori magyar 
politikai menekültek radikális baloldali csoportjának a  vezetője.  Ez a mozgalom 
megkisérelte, hogy  hivatalos magyar külképviseletet hozzon létre az emigránsok 
nevében.  Ezt a célt nem érte el, de elkészített egy  memorandumot  amerikai 
kormány- ügynökségek  részére, és kiadott egy folyóiratot "Harc" címmel. 
Vámbéry az otthoni hallgatóságot is elérte az  "Amerika Hangja" rádió adásain 
keresztül.   Ez a propaganda vonal  a legszerencsét-lenebb volt a magyar 
demokrácia ügyének szempontjából. Azt tanácsolta Magyarországnak,  
valószinűleg Benes Eduárd  sugallatára,  hogy az út a demokráciához Prágán és 
Moszkván keresztül vezet.   Igy természetes volt a magyarok félelme az ilyen 
demokráciától és  egészében véve, aggodalmuk nem volt alaptalan.  

 A "fehér Magyarország" elleni sok évi harc után az uj, "népi demokratikus" 
Magyarország  nem adott otthont az  1920-as magyar politikai menekülteknek, 
vagy ami  még rosszabb,   a menekültek maguk sem tartották tanácsosnak a 
hazatérést.  A II. világháború  után egykori politikai ellenfeleik is  sokkal nagyobb 
számban kényszerültek száműzetésbe,  holott legtöbbjük nem is foglalkozott 
politikával. 
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4. Kunfi Zsigmond: Our campaigne (A mi kampányunk) Bécsi napilap, 1923. nov. 18.  
5. Worker solidarity (munkás szolidaritás) Rote Fahne (Vörös Zászló); bécsi napilap, 1920. május 

20. 
6. A részleteket illetően ld. Malyus Elemér: The fugitive Bolsheviks (A bolsevik menekültek) 

(London: Grant Richards, 1931) 183.204 o.  
7. Ugyanott: 195. old. 
8. USA Nemzeti Levéltár, 708-as mikrokopia, 10-es tekercs. 
9. A “Red Scare” radikális mozgalom az I. világháború után. 
10.  Az Ember c. bécsi Magyar napilap, 1924. június 29. 
11.  Chicago Hungarian Tribune (Magyar napilap) 1. old. 
12.  “The Triumph of the October Idea, 1. old. Az októberi eszme diadala  
13.  Amerikai Magyar Népszava, 1925. január 9. 
14.  Károlyi a II. Világháború után visszatért Magyarországra. Diplomataként működött 1949-ig, 

amikor a kommunista part diktatúrája ismét emigrációba kényszerítette.  
Hock János amnesztiát kért a magyar kormánytól 1931-ben. Néhány évvel később megtört emberként halt 
meg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. fejezet: Az emigráció, mint szövetséges: magyarok Amerikában 
 
 

Az Egyesült Államok a világ potenciálisan legerősebb hatalmaként  került ki az I. 
világháborúból. Bár a háború csak megerősítette az USA elszigetelődését,  világossá tette az 
európaiak számára, hogy ettől kezdve Amerika részvétele nélkül nem lehet politizálni.  Ez új 
helyzetet teremtett a kelet-európai politikában is. A  háború menete során a kelet-európai 
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nemzetek egyre inkább fölismerték Amerika különleges szerepét.  Nem volt még egy nemzet a 
történelemben, amelyben olyan sokan lettek állampolgárok a saját maguk választása révén, nem 
pedig születésüknél fogva.  Ráadásul ennek a nagy háború előtti bevándorlásnak a jelentős része 
Kelet-Európából származott. 

Tény és való, hogy egy emigráns, bármi is legyen  kivándorlásának az oka, mindig 
megőriz valamit a múltjából. A kapcsolatok és a régi haza iránti érzelmi kötődés nem szűnik meg 
a bevándorlással. A valóság az, hogy emigrálással az ember választhat egy  új országot, ahol 
otthona lesz, de nem választhat új identitást. A kelet-európai politikusok erre már a háború idején 
rájöttek, és kezdték az amerikaiak egy részét úgy tekinteni, mint saját honfitársaikat, akik örökre 
elhagyták  ugyan az anyaországot, de közben mégis megtartották eredeti nemzeti identitásukat. 
Sok kelet-európai politikus számára nemzeti érdeknek számított, hogy baráti kapcsolatokat 
ápoljanak a kivándoroltakkal. Amerikában széleskörű propaganda kezdődött és a különféle kelet-
európai országokból származó állampolgárok, különösen a szlávok igazságot követeltek 
anyaországaik elnyomott népei számára. (1) 

Az I. világháború után Magyarország számára is teljesen természetes volt, hogy ugyanezt 
a politikát kövesse, és megpróbálja a magyar emigránsokat revizionista törekvéseinek fontos 
részévé tenni. Magyarország közvetlenül a háború után fölismerte, hogy az utódállamok 
kivételével Amerika az egyetlen ország, amelynek jelentős számú  magyar lakosa van. Nem volt 
közömbös, hogy Budapest után New York volt a legnagyobb „magyar város”, 115.098 magyar 
lakossal. Más nagy városokban igy alakultak a magyarul beszélők számai: Cleveland: 39,545; 
Chicago: 30,420, Detroit: 22,312, St. Louis 21,110, Philadelphia: 14,321 és Milwaukee: 6,848. 
(2) Ez kézenfekvő volt a politikusok számára. A jelentős számú magyar emigránst föl lehetett és 
föl is kellett használni a diplomáciában a magyar ügy kapcsán. Mielőtt erre rátérünk, tekintsük át 
az amerikai magyar emigrációt.  

 
  A magyar emigráció történeti áttekintése 
 
A magyar emigráció színes múlttal rendelkezik, bár a XIX. század végéig számszerűleg 

nem volt jelentős. (3) Az első regisztrált amerikai magyar  Kováts Mihály,  a Pulaski légió 
ezredese a függetlenségi háborúban. Karcagon született 1724-ben, és Charlestown-ban halt meg 
1799. május 11-én. Dr. Joseph Johnsson egy Charlestown-i orvos a következőt írja Traditions 
and Reminiscences (Emlékek és hagyományok) c. munkájában. A britek temették el, ahol elesett, 
az út nyugati oldalán azon a helyen, ahol most John Margart a tulajdonos, a Hugar utca sarkán. 
Komoly érdemeket szerzett katona volt, születése szerint magyar. (4) Özvegye, aki nem tudta 
fölkeresni férje sírját, a magyarországi Szinne temploma mellett épített kápolnát az emlékének. 
Ma is ott áll öreg citrusfákkal körülvéve, őrizve a magyar huszártiszt emlékét, aki harc közben 
vesztette életét az Amerikai Egyesült Államok szabadságáért.  
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A függetlenségi háború magyar tisztjei voltak még a Benyovszky-fivérek: gróf Maurice 
Augustus Benyovsky és gróf  Ferenc Benyovsky.  Benyovszky Móric gróf 1872-ben tűnik föl 
Philadelphiában Benjamin Franklin ajánlólevelével, melyet átad Washington tábornoknak, 
fölajánlva életét és vérét Amerikának. A gróf továbbá igéretet tesz arra, hogy 3483 főből álló 
sereget állít föl Németországban, melyet fölszerelve az Egyesült Államokba szállít összesen 
518.000 livre értékben. Amerika havonta fizesse a katonákat és juttassa földhöz őket. (5) A 
Kongresszus egy James Madison által vezetett bizottság elé utalta a tervet, amely azt elutasította. 
Öccse, gróf Benyovszky Ferenc Lausun légiójában volt katonatiszt, és veteránként halt meg 
Amerikában 1798-ban. Az amerikai események részleteiben a XIX. század első felében jutottak 
el Magyarországra utazók és írók közvetítésével. Köztük az egyik legsikeresebb Bölöni Farkas 
Sándor volt. Bölöni Farkas 1831-ben érkezett Amerikába gróf Béldy Ferenc titkáraként. Mintegy 
2450 mérföldet utazott az Államokban és tanulságos könyvben irta meg tapasztalatait Utazás 
Észak-Amerikában cimmel, melyet Kolozsváron adtak ki 1835-ben. A könyv olyan sikeres volt, 
hogy rövid időn belül másodszor is kiadták. Bölöni lefestette a magyar és az amerikai életmód 
közti különbségeket, és részletezte Amerika előnyeit a jövendő kivándorlók számára. 
Philadelphiát megkülönböztetetten vonzónak találta. Hitetlenkedve jegyezte meg, hogy nem áll 
rendőr a pénzverde előtt, bevallva az igazgatónak, hogy Európában egy ilyen intézményben 
minden egyes személyt három másik tartana megfigyelés alatt. Washingtonban egyszerű 
udvariassági látogatást próbált tenni a Fehér Házban, és meglepetésére maga Jackson elnök 
fogadta, akiben barátságos idősebb férfit ismert meg, aki egyszerű fekete öltönyt viselt 
mindenféle kitüntetés nélkül. 

Bostonról írva Bölöni megjegyezte, hogy házigazdájának asztala olyan gazdagon volt 
megterítve, mint Európában egy arisztokratáé. Megcsodálta, hogy az amerikaik mennyire 
pártolják az iskolákat: míg adót fizetni nemigen szeretnek, készségesen támogatják az iskoláikat. 
A legkisebb falu is rendelkezik közösségi könyvtárral. Amikor a bérekről érdeklődött, elmondták 
neki, hogy a segédmunkáért naponta egy vagy két  dollárt fizetnek, ami Magyarországon mesés 
összegnek számított, és ez az oka annak, hogy olyan sokan vannak a bevándorlók. A könyv 
üzenete az volt, hogy Amerika boldog ország, Amerika haladó, Amerika fiatal. Amikor az 500 
tonnás Albania vitorlát bontott Európa felé, Bölöni igy kiáltott föl: „Isten veled dicső ország, 
légy továbbra is az emberi jogok örök védelmezője, légy továbbra is az elnyomottak lelkesítője. 
(6) 

Egy másik magyar nem sokkal később olyan Amerikára lelt, amire soha sem számított. 
Neve: Mocskay Haraszthy Ágoston, a kétkötetes Utazás Észak-Amerikában c. könyv szerzője; a 
könyvet Heckenast Gusztáv adta ki Pesten 1844-ben. Haraszthy úgy találta: „Az amerikait 
semmi nem félemlíti meg és semmi nem tudja meggátolhatni tervének véghezvitelében. A 
határtalan energia és magabiztosság, mely mindenki másoknál jobban jellemzi az amerikait, 
valóban lélegzetelállító. Kétszer olyan hosszan tűnik élni, mint mások és százszor annyit valósít 
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meg. Korán kel és késlekedés nélkül munkához kezd. Reggelizés közben olvassa el az újságját, 
hogy ne veszítsen semmi időt.” (7) 

 
 
 Haraszthy Ágoston Amerika iránti csodálatát tettekre váltotta. Hazajött Magyarországra, 

majd  családjával együtt tért vissza az Egyesült Államokba. Haraszthy Wisconsin termékeny 
vidékét választotta a letelepedésre; kb. 70 kat. hold földet vásárolt a kormánytól. Azon felépített 
egy falut, melyet róla neveztek el Harasztynak;  később Westfield lett, most pedig Sauk City-nek 
hivják,  mintegy 30 km-re Madisontól.  

Haraszthy segitett a bevándorlók letelepitésében és  rajta hagyta a kezenyomát  Sauk 
City-n  1849-ben bekövetkezett haláláig. (8)   Humanista társaság néven szervezetet alapitott  
1845-ben, a szabad gondolkodók szervezetét, amely később elterjedt egész Wisconsin-ban. A 
Társaság, amely elsősorban intellektuális és kulturális célokból alakult  meg, olyan 
eredményeket ért el, amelyek Sauk City-t  a Szabad gondolkodók paradicsomaként  tették 
ismertté Európa-szerte. A szervezet még ma is létezik, és aktivan működik Milwaukee-ben. (9) 

1849-ben Haraszthy csődbe ment, és el kellett adnia Sauk City-beli birtokát. Kaliforniába 
ment, ahol az első  kaliforniai  bortermelő nagyságok között tartják számon. A XVIII. században 
a ferencesek már szőlőültetvényeket létesitettek és misszióiknak megvoltak a borászataik. 
Haraszthy ezzel kezdett foglalkozni. Meghonositotta a Muscat Alexandria és a Zinfandel vörös 
bor-szőlő fajtákat. Később 200.000 szőlő-dugványt importált,  bennük  a legfontosabb európai 
fajtákkal. Haraszthy kezdeményezésére  Kalifornia termelte az   ország borának javarészét. 
Kalifornia összterületéből 350.000 holdat forditottak szőlőművelésre, amelynél csak az állam 
narancstermelésre forditott területe volt nagyobb. (10) 

Ha az amerikai magyarok között hős is akadt, akkor Kossuth Lajos, az 1848-as  magyar 
függetlenségi háború vezetője  az volt. Az amerikaiak mindig is szimpatizáltak a liberális 
forradalmi mozgalmakkal, de a magyarok küzdelme különösen megérintette őket. Ennek egyik 
oka az lehet, hogy a Magyar Köztársaságot az amerikai modell szerint kivánták alakítani.  A 
nyugati hatalmak közül egyedül az USA szándékozott elismerni Kossuth rendszerét, mint de 
facto kormányt, de a függetetlen Magyarországot leverték, mielőtt  Amerikai megbízottja  elérte 
az országot. Az amerikai kormány ezután magára Kossuthra forditotta a figyelmét, aki 
Magyarországról Törökországba menekült, ahol két évig volt fogságban. Amerika biztositotta 
kiszabadulását, hadihajót küldött  érte, hogy az Egyesült Államokba vigyék. Kossuth 1851 
december 5-én érkezett New Yorkba, ahol a nép hatalmas ünneplésben részesitette. A hivatalos 
megbecsülés sem maradt el: Washingtonban Fillmore elnök látta vendégül, a Kongresszus 
speciális bankettet adott a tiszteletére. Daniel Webster külügyminiszter azt mondta: az 
amerikaiak örömmel vennék, ha az Egyesült Államok modelljét látnák az Alsó-Dunán, és hogy 
Magyarországnak „minden külföldi hatalomtól” függetlennek kell lennie. (11) 



 139

Kossuth több amerikai várost meglátogatott és több mint 300 beszédet tartott Amerika-
szerte. Amerika beleszeretett. Könyveket írtak róla, utcákat, városokat és megyéket neveztek el 
róla. Iowa államban még ma is van Kossuth megye, Pennsylvaniában, Ohio-ban és Mississipi 
államban is vannak  Kossuth nevű települések. Voltak, akik Kossuthnak nevezték el 
gyermeküket. Cleveland-ben volt egy E.K. Wilcox Éljen  Kossuth nevű ember. (12) 

Kossuth katonái közül is többen Amerikába mentek. A legérdekesebb személy köztük 
Ujházy László volt, Sáros vármegye korábbi  főispánja és Komárom várának kormánybiztosa.  
Ujházy olyan politikai ötlettel állt elő, ami abban az időben egyedülálló volt. Nagyméretű 
magyar közösséget akart kiépíteni Amerikában,  egy Új Magyarországot, melynek szavazói 
nyomást tudnának gyakorolni Washingtonra, hogy támogassa a magyar probléma Kossuth által 
szorgalmazott megoldását. Ujházy azt szerette volna, ha minden magyar menekült Amerikába 
megy, és  ennek előmozdítására egy un. Amerikai Társaságot alapított Londonban. Kossuthnak 
azonban nem tetszett a terv. Ettől függetlenül megalapították a magyar telepet Iowa államban, 
mintegy 150 km-re a Missouri folyótól. Maga Ujházy vette meg az első tizenkét telket, és a telep 
5 családdal elkezdte működését 1850-ben. Az anyaországra való visszaemlékezésül Uj- budának 
nevezték el. Ujbuda 50 évig állt fenn. De az államférfi és katona nem volt föltétlenül jó úttörő-
telepes, és az „Uj Magyarország” nem járt sikerrel. (13) 

A polgárháború idejére mintegy 4000 magyar származású lakos élt Amerikában. Ez nem 
magas szám, de arányaiban sokan jelentkeztek háborús szolgálatra. 800 magyar szolgált Lincoln 
hadseregében és ebből körülbelül százan voltak a tisztek. A szám arányát véve ilyen nagy 
számban egyetlen más nemzetiség sem állított ki katonaságot az Egyesült Államokban.  

Két magyarból lett vezérőrnagy, és öten érték el a dandártábornoki rangot. A magyar 
származású emigránsokból még a következők szolgáltak az uniós hadseregben: 15 ezredes, 2 
alezredes, 14 őrnagy, 15 százados, valamint számos altiszt és orvos. (14). 

A magyar katonák fontos szerepet játszottak Missouri, Kansas, Illinois és Kentucky 
államokban John C. Fremont tábornok alatt, akinek vezérkari főnöke a szintén magyar Asbóth 
Sándor dandártábornok volt. Zágonyi Károly őrnagy volt Fremont testőrségének a parancsnoka, 
valamint magyar volt a tereprajzi főmérnök és a hadianyag-utánpótlás vezetője is. (15). 

A nagyarányú „új bevándorlás” az Egyesült Államokba a századfordulón kezdődött. Az 
USA Statisztikai Hivatala 1871-ben három magyart regisztrált. Ez a szám három évvel később 
1347-re emelkedett, majd 1880-ban 4363 személlyel megkezdődött az igazi hullám. 1884-ben 
már 14.797 emigráns érkezett Magyarországról az Egyesült Államokba. Ettől kezdve a század 
legutolsó évéig folyamatosan minden évben 10.000 és 37.000 között volt az érkezők száma, 
amely azonban csak ezután kezdett igazán emelkedni. 1900-ban 54.767 személy érkezett 
Magyarországról Amerikába. A csúcs 1907-ben következett be, 193.460-nal, ami az akkori teljes 
magyarországi lakosság kb. 1%-át jelentette. 1908 és 1912 között az évenkénti bevándorlási 
szám 76.928-ról 122.944-re emelkedett. 1913-ban az I. világháború előestéjén 117.580-an 
hagyták el Magyarországot. A háború kezdetéig összesen mintegy 1.700.000 emigráns érkezett 
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Magyarországról az Egyesült Államokba. Ez a szám azonban nemcsak a magyarokat, hanem a 
nemzeti kisebbségeket is tartalmazza. (16) 

Tanulságos az összehasonlítás Magyarország és a többi ország migrációs adatai között. 
Az 1895-ben kezdődött 15 éves időszak során a magyar emigráció részaránya az egésznek az 
5%-ról 16%-ára emelkedett. Egy másik érdekes adat, hogy a magyarok 87%-a 14 és 44 év 
közötti életkorú volt.  

A foglalkozások szerinti statisztika az I. világháború előtti időszakra nézve azt mutatja, 
hogy a magyar emigránsok 67 %-a földműves, 12,5 %-a különféle segédmunkás, 12,4%-a 
bányász és gyári munkás, 5,5%-a házi szolga, a többi „vegyes foglalkozású”. A magasan 
képzettek csoportja elhanyagolható nagyságú. Nagyon lassan emelkedett, az I. világháború 
idejére érte el a 0,5 %-ot. Ennek ellenére vannak köztük kitűnő nevek. 

Xantus János neve közvetlenül a polgárháború előtt kezdett ismertté válni. Összegyűjtötte 
a kaliforniai flora és fauna mintapéldányait és Utazás Dél-Kaliforniában cimmel könyvet írt 
kutatásairól. 

Puskás Tivadar Edison egyik első munkatársa volt, aki a legnagyobb dicsérettel szólt 
róla. Puskás később az Edison Világkiállitás igazgatója lett, továbbá Edison külföldi üzleti 
érdekeltségeinek volt a fő gondozója.  

Egy másik magyar, az újságíró Joseph Pulitzer neve jól ismert mindenki számára, aki  
amerikai történelemmel foglalkozott. Pulitzer 1903-ban megalapította az Ujságirói Fakultást a 
Columbiai Egyetemen, amely az egyik leghíresebb intézmény a szakmában. Megalapította a 
Pulitzer dijat, amely az egyik legnagyobb presztizsű díj az írók és művészek körében az Egyesült 
Államokban.  

 
Két további tényező jellemezte még a magyar emigrációt. Először is, javarészt férfiakból 

állt. A századforduló körüli években a teljes magyar emigráció 73%-át férfiak tették ki. 
Másodszor a magyar emigráns, amint elhagyta otthonát, hatalmas változáson ment keresztül. 
Odahaza földműves volt, de amint elérte Amerikát, nem gondolt arra, hogy farmon dolgozzon. 
Hátat fordított a földnek, és bányába vagy gyárba ment. Lehet, hogy azért tett így, mert 
átmenetinek gondolta a tartózkodását. Azt remélte, hogy gyors pénzhez jut a bányában vagy a 
gyárban, majd hazamegy, és otthon földet vesz magának. Jól mutatják ezt az óhazába küldött 
pénzösszegek. A migrációs mozgás csúcspontján az emigránsok 100 millió és 200 millió koronát 
kitevő összegeket küldtek haza évente. A legnagyobb összeg negyed milliárd korona volt, ami 
ötven millió amerikai dollárnak felelt meg. Torontál vármegyében például egy kutatás kimutatta, 
hogy 1907-ig az onnan kivándoroltak 8,5 millió koronát küldtek csupán ebbe a megyébe haza. 
Ebből két milliót földek vásárlására szántak, ugyanennyit szántak maguknak és rokonaiknak 
megtakaritásra, a többit pedig kölcsönök kifizetésére. Mindez azt mutatja, hogy az emigránsok 
nagy részének szándékában állt a visszatérés. (17) 
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Sokan valóban visszatértek. Az adatok azt mutatják, hogy 1914-et megelőzően az 
emigránsok negyedrésze tért vissza Magyarországra. Nagy részük nem a kisebbségekhez 
tartozott, hanem magyar volt. 1908 és 1924 között évente 10.000 és 30.000 között volt azoknak a 
száma, akik visszatértek az Egyesült Államokból. Az ebben az időben visszatértek teljes száma 
149.906 volt. (18) 

Mások soha nem tértek vissza hazájukba. Letelepedtek a bányák és az acélművek 
környékén. Fizikailag Amerikában voltak, de lelkileg nem. A magyarok kolóniában, gettóban 
éltek. Itt értették egymás nyelvét, és valamennyire biztonságban érezték magukat.  

A magyar emigráció fő oka nem politikai üldözés vagy vallási megkülönböztetés volt. 
Ilyesmi nem létezett a háború előtti Magyarországon. A legtöbb emigráns katolikus volt, vagyis 
a legnagyobb magyar egyházhoz tartozott.  Voltak köztük  protestánsok is, de a protestantizmus 
szintén  teljes szabadságot élvezett Magyarországon. A nemzet nagy vezetői közül sokan 
tartoztak ehhez a valláshoz. Voltak közöttük zsidók is. De a zsidókat sem üldözték 
Magyarországon ebben az időben; a háború előtti Magyarországot sokan úgy tekintették, mint a 
zsidók paradicsomát a világnak ebben a részében. A magyar kormányok hasznos szövetségeseket 
láttak a zsidókban a jövőre nézve, részben gazdasági téren, részben pedig azért, mert hajlamot 
mutattak a nyelvi asszimilációra, és a nemzeti törekvésekben való részvételre. Ezt a gyakorlatot 
teljesen őszinte elvi meggondolások is aláhúzták, mivel a Magyar Liberálisok (nemcsak az ilyen 
nevű politikai párt, hanem az egész generáció) meg volt győződve, hogy morálisan helytelen 
különbséget tenni ember és ember között vallási vagy etnikai alapon. Ennélfogva a korszak 
minden magyar kormánya hangsúlyt fektetett arra, hogy teljes értékű polgári és politikai 
egyenlőséget élvezzenek és méltó helyük legyen a társadalomban.  

Magyarországra, csakúgy, mint az Egyesült Államokba, többségükben a XIX. században 
érkeztek a zsidók. 1785-ben, amikor először számba vették őket, 75 ezren voltak. Az első 
világháború kezdetére közel egy millióra emelkedett Magyarországon a zsidók száma, akiknek 
többsége Galiciából érkezett. Ekkor már az lett volna a nemzeti érdek, hogy a beáramlás 
megálljon. Magyarország azonban túlságosan liberális volt a kérdésben; az ország keleti kapui 
továbbra is tágra voltak nyitva. Magyarország gazdasági virágzása ujabb és ujabb ortodox 
tömegeket vonzott az országba a Kárpátokon túlról, ahol primitív viszonyok uralkodtak. Az első 
generáció az északkeleti megyékben telepedett le, a második és a harmadik  a városokba 
költözött, a negyediknek egy része pedig továbbment nyugat felé részben a tengeren túlra. 1870-
1890 között kb. 110.000 zsidó távozott Magyarországról. (19) Ebben a folyamatban 
Magyarországot többnyire az asszimilált és európai műveltséggel rendelkező zsidók hagyták el, 
akiknek helyét folyamatosan a keletről érkező újabb nyers és asszimilálatlan zsidó tömegek 
foglalták el. Ez 1880 körül rövid életű antiszemita mozgalmat eredményezett. A kormány 
azonban kemény kézzel kezelte a mozgalmat és hamarosan véget vetett neki. Említést kell 
tennünk azokról is, akik az etnikai kisebbségek tagjaiként mentek Magyarországról Amerikába. 
Számuk magas volt, de egyetlenegy sem volt köztük, aki politikai vagy vallási üldöztetés miatt 
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hagyta volna el az országot. Az angol nyelvű olvasóknak a háború előtti Magyarországot 
általában feudális országként mutatták be, gazdag és hatalmas földesurakkal, akik elnyomják a 
parasztokat és az etnikai kisebbségeket. Számos történész, köztük angolok és franciák elitélték a 
háború előtti magyar politikát azzal vádolva a magyarokat, hogy „született elnyomók”, „a Duna-
vidék poroszai”, míg a különféle magyarországi nemzetiségek csupa ártatlan, finom és védtelen 
emberből állnak. (20) Az ilyen vádaskodás ellenére (bár néhány fellengzős ujságíró és politikus, 
aki az „elmagyarosítást” szorgalmazta, kitűnő anyagot szolgáltatott a magyarellenes 
történészeknek), a magyaroknak ez a generációja a nemzeti kisebbségekkel való megegyezésre 
törekedett. Ez vezérelte Deák Ferencet és Eötvös Józsefet, a korszak két nagy magyar 
államférfiát, amikor 1868-ban meghozták a nemzetiségi törvényt. Ebben a valódi liberális 
szellemnek megfelelően azt kísérelték meg, hogy létrehozzák az egyensúlyt az állam biztonsága 
és a nemzetiségek szabad fejlődésének az elve között. (21) 

Az 1868-as nemzetiségi törvény szerint „Magyarország összes állampolgára alkotja a 
nemzetet, politikai értelemben az oszthatatlan és egységes magyar nemzetet, melyben mindenki, 
nemzetiségi hovatartozásától függetlenül azonos jogokat élvez a törvény előtt”. (22) Ennek 
megfelelően a „politikai nemzet” elve nem engedte meg az állampolgár etnikai hátterén alapuló 
különbségeket vagy privilégiumokat. A törvényhozás hivatalos nyelve a parlamentben a magyar 
volt, a kormányzás alacsonyabb rangú intézményeiben azonban mindenki használhatta az 
anyanyelvét. A törvény egyértelműen világossá tette, hogy célja  minden állampolgár 
szabadságának és kulturális fejlődésének a biztosítása.  
 A háború előtti Magyarországon a konzervatív liberalizmus határozta meg a társadalmi 
viszonyokat, melynek alapelve szerint nem szabad beleavatkozni a folyamtokba  csupán a 
törvény előtti egyenlőséget kell garantálni. A beavatkozást olyan esetben is visszautasították, 
amikor az alsóbb osztályok védelmét és támogatását jelentette volna. Szabad utat engedett a 
kapitalizmus hirtelen fejlődésének, de hosszú ideig sorsára hagyta a agrártermelőket és az ipari 
munkásságot. 1890-ben a megművelhető földterület egyharmada olyan tulajdonosok kezében 
volt, akik egyenként több mint 1000 hold földdel rendelkeztek. Néhány reformra hajló 
földtulajdonos tanulmányozta az amerikai családi birtokrendszert, mozgalmat indított a kis 
farmok további széthullásának megelőzésére, de a földbirtokok kisajátítása ebben az időben nem 
jött szóba, mert a közvélemény úgy hitte, hogy minden hivatalos beavatkozás káros volna. (23) 
 A parasztság szegényebbik, föld nélküli vagy kevés földdel rendelkező  része a 
századforduló előtt még talált munkát a nagy állami projekteknél, mint a vasutak vagy a 
csatornák építése. Amikor azonban a század végén ezek a nagy állami munkák befejeződtek, 
akkor a leszakadó agrárnépesség elvesztette jövedelmének fő forrását. Az I. világháború előtt 
Magyarország nem a nagy ipari létesítmények országa volt, kivéve a malomipart és a 
cukorgyárakat. (Budapest volt a legnagyobb malomipari központ Európában, és Minneapolis 
után a második legnagyobb a világon.) De az ország gazdag volt mezőgazdasági forrásokban. Jó 
minőségű búzát termeltek. Mennyiség tekintetében szorosan az Egyesült Államok és 
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Oroszország után következett  közel 200 millió véka éves átlagtermeléssel. Amíg a búza 
világpiaci ára kellőképpen magas volt és az amerikai verseny nem vált túlságosan erőssé, 
virágzott a magyar gabonaexport. De amikor 1890 körül a tengeren túli búzatermő területek 
hatalmasra növekedtek és az USA mellett Kanada is belépett a világversenybe, akkor jelentékeny 
áresés következett be, ami súlyosan érintette a magyar mezőgazdaságot. Mivel Magyarország 
lakosságának több mint fele mezőgazdaságból élt, a búza árának esése a világpiacokon súlyos 
csapást jelentett Magyarország egészére nézve. Közben az amerikai gazdaság szédületes 
növekedése és az Egyesült Államok prosperitása emigrációs hullámot inditott Európa déli és 
délkeleti részeiből az Ujvilágba. A magyar emigráns, lett légyen etnikailag magyar vagy 
valamelyik más etnikai csoport tagja, semmi másért nem hagyta el Magyarországot, mint azért, 
hogy megélhetéséhez  tőkét szerezzen földvásárlás céljára saját hazájában. A migráció sok 
magyar számára átmeneti, pénzkereső utazást jelentett. Egy részük, mint fönt említettük, elérte 
ezt a célját és visszatért. (24) 
 A magyar hatóságok az emigrációt a nemzet betegségének tartották. 1904-ben a magyar 
kormány egyezményt írt alá a Cunard Hajózási Társasággal az illegális emigráció 
visszaszorítására. Egyébként bárki elhagyhatta az országot, kivéve, ha katonaköteles korú volt 
(amely esetben letétet kellett hagyniuk, melyet elkoboztak, ha nem tértek haza a katonai 
szolgálatra), vagy ha börtönbüntetésre, illetve börtönre voltak itélve. A hatóságok nem értették, 
miért hagyják el olyan sokan az országot, hiszen a létföltételek nem látszottak rossznak. A 
kivándorlás fő oka szerintük „nem tőlünk függ, hanem az amerikai ipar hatalmas vonzerejétől.” 
(25) 
 
 
 
 
 A magyar emigráció társadalmi és kulturális  szerkezete 
 

Az Egyesült Államokban a bevándorlók olyan országban találták magukat, ahol szokás 
volt az újságolvasás. Igy természetes volt, hogy Amerikában megszületik a magyar sajtó. A 
bevándorló, mint említettük, erősen kötődött eredeti hazájához. Nemzeti társaságok, az egyház és 
az anyanyelv ereje összekötötte a hazai politikai küzdelmekkel, melyek még arra is alkalmat 
adtak neki, hogy részt vegyen bennük. Ez vonatkozott a magyar nyelvű amerikai lapokra is. 
Kisszámú kivételtől eltekintve mindenki az óhazával, mint a szeretett szülőfölddel azonosult.  

Mint oly sok más dologgal, a magyar nyelvű amerikai sajtó kezdeteit is Kossuth Lajos 
nevével hozzák összefüggésbe. Az első följegyzett magyar nyelvű újság a Magyar bevándorlók 
folyóírata volt az 1850-es években. Ez az újság Kossuth Lajos eszméinek szócsövévé szeretett 
volna válni, de csupán 118 előfizetőre sikerült szert tennie.  
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A második magyar nyelvű újságot 1879-ben alapították. Cime: Magyar Amerika; a 
magyar és az amerikai kultúrának szentelte magát. Programja jól mutatja a korabeli mentalitást: 
A Magyar Amerika  hatalmas, virágzó, boldog Magyarországot szeretne.  Általános jólétet kíván 
minden magyarnak, bárhol is éljen. A gyönyörű magyar irodalmat föl akarja emelni az őt 
megillető piedesztálra, az amerikaiak széles rétegeit meg akarja ismertetni szülőföldünkkel, 
nemzeti szokásainkkal, gondolkodásunkkal, kulturánkkal, szellemi és anyagi forrásainkkal, ily 
módon ellensúlyozva rosszindulatú szomszédaink gyalázatos aknamunkáját. Be akarjuk továbbá 
mutatni uj hazánkat az olvasóinknak, akiknek valóságos képet szeretnénk fölmutatni. (26) Ez az 
újság is rövid életű volt.  

Az első hosszabb életű magyar nyelvű újság az Amerikai Nemzetőr volt, melyet 1884 
febr. 1-jén adtak ki először. Önmeghatározása szerint „a magyar és az amerikai kulturális 
kérdéseknek szentelte magát”. A szerkesztők a következőkkel indokolták az újság életre keltését.  

Az Egyesült Államokban a magyarok nincsenek kapcsolatban egymással. Munkánk és 
érdeklődésünk szétszórt bennünket az ország egész területén. Nagyon fontos, hogy az itt élő 
magyaroknak legyen egy ujságjuk, hogy  bemutassa bátorságukat, amellyel az óhaza érdekeit 
védik. Lehet, hogy elvesztettük magyar állampolgárságunkat, de semmilyen törvény nem 
foszthat meg bennünket attól a jogunktól, hogy saját szülőhazánkhoz kötődjünk. (27)   

Az újság szerkesztői tökéletesen ismerték a magyar emigráns mentalitást: a szülőföldet 
meg kell védeni az ellenségtől. Az ideális ellenség pedig nem más, mint Ausztria.  

Az egyik legtovább fönnállt magyar újság a Szabadság volt. 1891-ben alapították; és 
1941-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. Liberálisnak tartotta magát, és a liberális 
demokrácia mellett állt ki. Az amerikai magyarok vezetőjének vélte magát; 1942-ben 
előfizetőinek száma 40612 volt. Ezt követően azonban gyors hanyatlásnak indult. Egy másik 
magyar nyelvű napilap, az Amerikai Magyar Népszava 1899-ben indult. Azt nyújtotta 
olvasóinak, amit azok elvártak tőle: híreket, és hazafias történeteket az óhazából.  

A baloldali magyar sajtót az Előre képviselte, ebből lett az Új előre, amely némi szünet 
után Magyar jövő címmel bukkant újra föl; „demokratikus, antifasiszta” napilapként jellemezte 
magát, és 1946-ban azt állította, hogy 45 éve működik. Többnyire kapitalizmus-ellenes volt, és 
érzelmi kötődéssel viszonyult a Szovjetunióhoz. Azon kevés lapok közé tartozott, melyek soha 
nem próbáltak magyar nemzeti politikát folytatni az Egyesült Államokban és soha nem bírálták 
Trianont. Az Előre a Magyar-Amerikai Szocialista Föderáció lapja volt, melynek tagsága tele 
volt kripto-kommunistákkal.  

Egyedi története volt a magyar újságirásban az Ember cimű lapnak. Budapesten 
alapították az I. világháború előtt, kiadója Göndör Ferenc, aki a háború után a magyarországi 
kommunistákat támogatta. Budapestről áttelepült Bécsbe, ahol a „fehérek” ellen küzdött. Göndör 
az egyik leginkább gyűlölt személy lett Magyarországon, miközben a legtöbb korábbi politikai 
száműzöttnek fokozatosan megbocsátottak, és néhányan vissza is tértek az országba. Göndör 
Bécsből New York-ba költöztette az újságot, ahol 1926-ban kezdte meg működését. Azzal vált 
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ismertté, hogy liberális ügyekért küzd és nagy csodálója Franklin D. Roosevelt elnöknek. A lap 
sok ellenséget szerzett magának, és valószínűleg ez volt az oka, hogy a nagy magyar 
központokban rendszerint republikánus jelöltekre szavaztak.  

A főbb magyar nyelvű lapok a legfontosabb magyar településeken jelentek meg, 
elsősorban az alábbi városokban: New York, Cleveland, Detroit, Pittsburgh, Chicago, St. Louis 
és Milwaukee. 1884-ben a magyaroknak csak egy lapjuk volt Amerikában. (28) 

1898-ra ez a szám ötre, 1913-ra pedig tizenötre emelkedett és 1918-ra elérte a 
huszonhetet. A két háború között összesen mintegy negyven magyar nyelvű lapot adtak ki az 
Egyesült Államokban. Azért ilyen sokat, mert Amerika addigra már nem volt tranzit ország. 
Közülük három napilap volt, néhányat egyesületek adtak ki, a legtöbb függetlennek vagy pártok 
fölöttinek nevezte magát, míg néhányan a demokratikus, a katolikus vagy a vallásos jelzővel 
illeték magukat. Volt egy republikánus lap, sőt egy havonta megjelenő királypárti kiadvány is, 
amelyik támogatta Habsburg Ottó trónrakerülését. Az összes újság együttes példányszáma 
mintegy negyedmillió volt. (29)  

Hétköznapokon az új amerikai dolgozott a bányában vagy a gyárban, de a vasárnap az 
otthoné és a templomé volt, ahol Isten megértette a nyelvét, amelyet az emberek nem értettek. 
Igy hát beterelte gyermekeit az Isten házába, ahol magyarul szóltak hozzájuk. A templom 
meghatározó volt abban, hogy a gyermekek ne váljanak idegenekké a szülői házban.  

A katolikus magyarok első templomukat Clevelandban építették 1895-ben. Az I. 
világháborúig más magyar központokban is épültek katolikus templomok, így Bridgeportban, 
Toledoban és Sothbendben.   

A legnagyobb magyar protestáns egyház Amerikában  a református volt,  keleti, középső 
és nyugati kerületekkel.. Az episzkopális egyháznak és a déli presbiteriánus egyháznak is voltak 
magyar nyelvű egyházközségei. Kisebb gyülekezeteket tartottak fönn a magyar baptisták, a 
metodisták, az adventisták és az unitáriusok.  

A magyar zsidók nemzeti, vallási közösségként nem játszottak komoly szerepet az 
Egyesült Államokban. Az I. világháború előtt kevés volt a magyar zsidó bevándorló. Akik 
csatlakozni akartak valamilyen csoporthoz, azok általában valamelyik közeli zsinagógát 
választották tekintet nélkül nemzetiségi hovatartozására. (30) 

Az Egyesült Államokba érkező emigráns teljesen új környezetbe települt át. Amerika a 
„belépők” nemzete volt. Az emberek beléptek mindenféle szervezetbe, hogy a hasonló 
gondolkozásúakkal találkozzanak. Természetszerűleg az amerikai magyaroknak is megvoltak a 
szervezeteik. Ezeket általában az erős magyar nemzeti érzés jellemezte. Paradox módon az 
idegen földön ez az érzés nemhogy megszűnt volna, hanem inkább erősödött. A haza sokkal 
édesebb lett, amikor már nem volt.  

A magyar bevándorlási hullám idején megszülettek az önsegélyező  biztosító társaságok. 
Az első és legfontosabb köztük a Verhovay Segély Egylet volt, melyet Clevalendben alapítottak 
1886 február 20-án. Nevét Verhovay Gyula magyar parlamenti képviselőtől kapta. Az Egyesület 



 146

17,25 dollárnyi tőkével indult, melyet 13 bányász adott össze. Betegsegélyezőként és 
temetkezési egyesületként működött. Alapítása után egy évvel 77 tagja volt és 126,83 dollárja. A 
tagság a bevándorlók számával növekedett, és a segélyegylet a legnagyobb magyar segélyező 
szervezetté vált Amerikában. Teljes tagsága 1944-re 52.2992-re emelkedett, teljes vagyona 
7.408.000 dollár  és 364 fiókja volt. (31) 

Egy másik nagy magyar szervezet, az Amerikai Magyar Református Egyesület volt. 
1896-ban indult Pittsburg-ben 320 taggal,  és 272,15 dollárral. Az I. világháború után olyan 
gyorsan fejlődött, hogy létrehozott egy csecsemőotthont és egy öregek otthonát is, Ligonier-ben, 
Pennsylvania-ban. Bethlen Otthonnak hívták, a  XVI. századi protestáns erdélyi fejedelem, 
Bethlen Gábor után. 1946-ban, az alapítás 50. évfordulóján a tagság több mint 26 ezret számlált,  
vagyonuk 2.652.357 dollár, fiókjainak száma pedig 235 volt szerte az országban. (32) 

A harmadik legnagyobb a Rákóczi Segélyző Egyesület volt, melyet Bridgeport-ban 
kezdeményeztek 1888-ban, 7,50 dollár kezdő tőkével. 1946-ban 24.222 tagja, 144 fiókja és közel 
5 millió dollárja volt. (33) A föntieken kívül számos apróbb segélyszervezet volt az Egyesült 
Államokban. 1892-ben Bridgeport-ban alapították a betegsegélyező és élet biztosító társaságot. 
1897-ben a magyar katolikusok megalapították a „Szűz Mária Magyarország Patrónája” 
szervezetet. Másokat olyan magyar történelmi nevekkel láttak el, mint Kossuth Lajos, Széchenyi 
István, a legnagyobb magyar, Hunyadi János és Zrinyi Miklós a törökverők, azután Deák Ferenc, 
akit a haza bölcsének neveztek. Többeket Magyarországon tisztelt szentek után neveztek el, mint 
Szent István, Szent Imre és Szent Erzsébet. Némely nevek után ítélve erősen nosztalgiába 
hajlottak, mint az „Első Magyar Keresztény Istenben Bizó Betegsegélyező Társaság”, vagy az 
„Akroni Istenáldotta Magyar Betegsegélyező Társaság”. Sok magyar meglévő amerikai 
szervezetekbe lépett be. Az egyik legnagyobb közülük az „International Workers Order” 
(Nemzetközi Munkás Rend). Magyar csoportjának a Testvériségnek állítólag 2790 tagja volt 
1945-ben, általában baloldaliak.  

Az amerikai magyar zsidók szintén sok szervezetet alapítottak. Ezek is többnyire magyar 
történelmi személyiségek neveit viselték, mint Kossuth,  Kiss József, egy magyar zsidó költő, 
vagy Herzl Tivadar, a cionizmus megalapítója.  

Az első magyar irodalmi társaságot New York-ban alapították még az I. világháború 
előtt. Hasonló társaságokat állítottak föl a következő városokban: Chicago, Cleveland, 
Bridgeport, Akron, Youngstown, Trenton, Passaic és Perth Amboy. Az első magyar társaság 
célja az volt, hogy vitákat tartson, előadásokat rendezzen, előmozdítsa a tagok közötti társadalmi 
életet, és hogy könyvtárat tartson fönn. A Philadelphiai Magyar Kulturális Egyesület azt tűzte ki 
célul, hogy megismertesse Magyarországot, hogy ápolja  a magyar nyelvet és hogy támogassa a 
két ország közötti üzleti kapcsolatokat. A Ditroit-i Magyar Klub híres magyar művészeket és 
politikusokat hívott meg. Az I. világháború idején rengeteg magyar orvos, tudós és jogász 
érkezett Amerikába. Chicago-ban megalapították az egyetemi kört diplomás magyarok számára, 
valamint az Amerikai Magyar Diákegyletet. New York-ban az értelmiségiek létrehozták az Ady 
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Endre Társaságot. Ez a szervezet hídként szolgált a new yorki és a budapesti magyar 
értelmiségiek között. Az Amerikába látogató magyar művészek között hagyománnyá vált, hogy 
itt megjelenjenek.  

 
 
 
 
 
 
Az amerikai magyarok és Magyarország igazságért folytatott küzdelme 

 
 A föntiekben vázoltuk a múltját és  a szerkezetét annak az amerikai magyarságnak, 
melyre az óhaza a trianoni szerződés reviziójával kapcsolatban támaszkodni kívánt. Az amerikai 
magyaroknak az ilyen célra történő megszervezése rögtön a háború után elkezdődött. Mint 
láttuk, a politikai menekültek mozgalma főként azért vallott kudarcot, mert nemzetellenes volt, 
elfogadta az utódállamok támogatását, és mert nem hangsúlyozta Trianon reviziójának a 
kérdését. Másrészről a nemzeti szervezeteknek egyszerűen azért volt sikerük az amerikai 
magyarok körében, mert úgy tűnt, hogy magyar-pártiak. Az anyaország társadalmi rendje 
másodlagos volt az amerikai magyarok számára, amikor a megmaradás vált az igazi kérdéssé. 
Tartozhattak különféle vallásokhoz vagy osztályokhoz, különbözhetett a világnézetük, de volt 
egy kérdés, melyben majdnem minden amerikai magyar megegyezett az I. világháborút 
követően: Magyarország határainak a kérdése. Még a legkevésbé nemzeti érzésű magyar is úgy 
vélte, hogy Magyarország határai nem igazságosak.  
 A magyar irredentizmus  végigsöpört  valamennyi Amerikai magyar szervezeten.  A 
szervezetek akciói sokfélék voltak. Leveleket irtak prominens amerikai személyiségeknek, 
beleértve a Szenátus tagjait és az Egyesült Államok elnökét. Harding elnök beiktatási 
ünnepségén a „Hungarian Territorial Integrity League”  (Magyar Területi Sérthetetlenség Ligája) 
beadvánnyal fordult az Egyesült Államok elnökéhez, amelyben a megcsonkított magyar nemzet 
nevében az emberiességre és az igazságra hivatkozott 
 

A beadványban kijelentették, hogy Magyarország ellenségei elferdítették az ország 
történelmét és az eseményeket a világ itélőszéke előtt. Magyarországot azzal vádolták, hogy 
felelős a háborúért.  holott éppen a magyar kormány ellenezte a hadüzenetet.az utolsó pillanatig 
A Szerbia elleni 1914-es hadüzenet előtt gróf Tisza István, Magyarország miniszterelnöke volt 
az,  aki a koronatanácsban egyedül ellenezte a Monarchia Szerbiának küldendő éles hangú 
ultimátumát.  Jegyzőkönybe vetette, hogy Magyarország tiltakozik Szerbia függetlenségének 
bármilyen megsértése, valamint bármilyen balkáni Osztrák-Magyar expanzió ellen . A háború 
befejezése előtt Tisza még egyszer felemelte hangját tiltakozásul a Központi Hatalmak politikája 
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ellen, amikor ellenezte a korlátlan tengeralattjáró háborút, mert Tisza tartott tőle, hogy ürügyet 
szolgáltat Wilson elnöknek  Amerika beléptetésére a háborúba.   
Magyarországot azzal is vádolták, hogy elnyomja a nemzeti kisebbségeit, elnyomja 
anyanyelvüket, irodalmukat és személyi szabadságukat. Azonban semmi sem cáfolhatta jobban 
ezeket a rágalmakat,  mint az, hogy amikor Magyarország a béketárgyalásokon azt javasolta: 
engedjék meg nemzetiségeinek, hogy szabad választással maguk döntsék el, melyik államhoz 
akarnak tartozni, akkor Magyarország szomszédai ez ellen vehemensen tiltakoztak.  
 Ezért a magyar nemzet soha nem tudja és nem is akarja magát alávetni a békeszerződés 
felháborító rendelkezéseinek. Elnök úr, bizton reméljük, hogy az igazság hangja eléri Önt, és ha 
megfelelően értékeli az a másfél millió magyar, aki hű polgárává vált a nagy amerikai népek 
közösségének, föl fogja kelteni az Ön igazságérzetét, hogy megbotránkozzon azon az esztelen és 
ostoba merényleten, melyet azok követtek el ellenünk, akik a békeszerződésért felelősek. (35) 
 Amikor Hoover-t választották elnökké, a Liga táviratot küldött neki, hogy vegye 
fontolóra Magyarország reviziós kérelmét. 1930-ban, Trianon 10. évfordulóján kérvényeket 
küldtek Henry Lewis Stimsonnak, az akkori külügyminiszternek és más prominens 
személyiségeknek. Ez alkalommal Borah szenátor kijelentette, hogy Magyarországgal szemben a 
legnagyobb igazságtalanságot követték el Versaillesben és a párizsi békeszerződéseket revizió 
alá kell venni. Magyarország egy másik meggyőződéses barátja és az „Igazságot 
Magyarországnak” egyik lelkes bajnoka, professzor Henry A. Heydt volt, a New York 
Egyetemen, aki ebben az évben több beszédet tartott a trianoni szerződés igazságtalanságairól. 
Ki is nyomtatta ezeket a beszédeket, és elküldte őket a Kongresszus összes tagjának. Egyebek 
között professzor Heydt ezt irta: „Ha hiszünk az igazságban és a törvényben, és ha szilárdan  
hiszünk a keresztény erkölcsben, akkor el kell pusztítanunk Trianont. (36) 
 Magyarország 1930-ban ünnepelte Szent István fiának és a magyar fiatalok 
védőszentjének, Szent Imre halálának a 900. évfordulóját. Ez jó alkalom volt arra, hogy számos 
látogatót, köztük egyházi méltóságokat fogadjanak. Köztük volt John Francis Noll, Forth Wayne, 
Indiana római katolikus püspöke. Noll püspökre láthatóan nagy hatással volt, amit 
Magyarországon tapasztalt. Hazatérve levelet írt és küldött körbe egyházkerületében, melyben 
leírta, hogy Magyarországot saját szándéka ellenére kényszerítették bele a háborúba, és mégis 
súlyosan érintették a békeföltételek. Állította, hogy Magyarország határait az ésszerűséget 
mellőzve húzták meg, és nyilvánvalóan csak a bosszú vezette a békeszerződés kitervelőit. A 
levelet Magyarországon is kiadta és egyetértően kommentálta az Új Nemzedék, az egyik 
népszerű budapesti katolikus napilap. (37) 
 A két háború közötti időszakban egészen másfajta magyarok vándoroltak ki az Egyesült 
Államokba. Az I. világháború előtt nagy többségük vidékről származott és a segédmunkások 
seregét szaporította az Egyesült Államokban. De a háború után megállapított kvótáknak 
megfelelően a parasztok aránya a magyar bevándorlók között jelentéktelenné vált. (38) Az új 
bevándorlók többségét ügyvédek, orvosok, tudósok, művészek és fehér galléros munkások tették 



 149

ki. Ezen kívül a Magyarországból Amerikába érkező értelmiségiek többsége zsidónak született. 
Ők azért hagyták el Magyarországot, hogy azon kívül találjanak új életet, és természetesen nem 
felejtették el a háború utáni évek zsidóellenes történéseit.  
 A magyar revizionizmus fölismerte ezeknek a bevándorlóknak a jelentőségét. Hogy 
megnyerje jóindulatukat az anyaország számára, be kellett bizonyítani, hogy Magyarország nem 
zsidóellenes ország, mint ahogy sok baloldali, főként szocialista és zsidó vélte. Ezért a magyar 
kormány 1931-ben Magyarországi látogatásra hívta az amerikai zsidó közösség egyik 
legismertebb tagját, a zsidó távirati ügynökség elnökét Jacob Landau-t, akit maga Bethlen 
miniszterelnök fogadott. A találkozó után Jacob Landau interjút adott a pesti Lloydnak és a 
következő nyilatkozatot tette a magyarországi zsidókkal kapcsolatban: 
 „Manapság a keresztények és a zsidók közötti viszony körülbelül olyan, mint a háború 
előtt volt. Az, hogy a zsidók jelentős szerepet játszottak az 1919-es bolsevik forradalomban, erős 
antiszemita mozgalmat váltott ki abban az időben. Az elmúlt évtizedben a közvéleményt 
befolyásoló antiszemitizmus azonban folyamatosan csökkent. A zsidók Magyarországon két 
csoportra oszthatók: többségük a neológ csoportba tartozik, amely teljes mértékben 
asszimilálódott, míg az ortodoxokat képező másik csoport sokat megtartott a régi formákból. 
Mindkét csoportot hivatalosan elismeri az állam, és támogatja a kormány vallási és művelődési 
tevékenységeik különböző területein. (39). 
 Jacob Landau azt is elmondta, hogy a zsidók jelentékeny szerepet játszanak a magyar 
irodalomban, tudományban, iparban és kereskedelem.  
 Minden magyar nyelvű újságnak, melyet az I. világháború után az Egyesült Államokban 
kiadtak, volt egy „óhaza” című állandó rovata. Amellett, hogy informálta olvasóit a 
magyarországi eseményekről, az is célja volt, hogy erősítse a hazafias érzést az amerikai 
magyarok között. A cikkek hangvételéből az tűnt elő, hogy az óhazában az emberek összes 
nyomorúságáért a békeszerződés a felelős. 1923-ban a New Yorkban megjelenő Amerikai 
Magyar Népszava kampányba kezdett az utódállamokból származó magyar menekültek nevében. 
A magyarok New Yorkban és New Jersey-ben 26 autónyi ajándékcsomagot gyűjtöttek össze és 
küldtek Magyarországra Joseph Marczinko atya, Pasiac, New Jersey magyar katolikus papja, 
valamint Berko Dávid, az Amerikai Magyar Népszava főszerkesztője segítségével. Az Új előre a 
New Yorki Amerikai Magyarok Szocialista Szövetségének hetilapja dühödten megtámadta a 
kampányt. A szocialista újság azt állította, hogy ez a kampány nem más, mint az amerikai 
magyar munkások kirablásának újabb eszköze. A cikk végén ezzel fordul a munkásokhoz: 
„Munkások és munkásnők, tegyetek meg mindent a munkástipró kormány ellen, és hogy a 
Marczinko-Berkó banda  ne érje el a célját. (40) Ennek eredményeképpen az Uj előre 
tönkrement, mert megszűntek az előfizetések. Ez mutatja, hogy hogyan éreztek a new yorki 
magyar munkások az óhaza iránt.  
 A magyar bevándorlók valóban mindent megtettek Magyarország érdekében. Kivétel 
nélkül megragadták az alkalmat, hogy Trianon igazságtalanságát hangsúlyozzák. Az 1936-os 
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elnökválasztási kampány során, amely egyúttal Trianon 15. évfordulója volt, a Clevelandban 
kiadott Szabadság nevű magyar napilap azt tűzte ki célul, hogy egymillió aláírást gyűjt össze a 
trianoni szerződés reviziójának követelésére. Az aláírásokat összegyűjtötték, és 1936. március 4-
én átadták Roosevelt elnöknek. (41) 
 Az amerikai magyar szervezetek száma 200 fölé emelkedett. Világossá vált, hogy a 
hatékony munka érdekében egységre van szükség. 1929. Újév napján kiáltványt küldtek 
„Magyar Amerika” népének, hogy küldjék el képviselőiket a New York államban, Buffalo-ban 
rendezendő nagygyűlésre, ahol megszervezik az egységet, kinyilvánítják az Amerikához való 
örök hűséget, és lefektetik azokat az elveket, melyek alapján lehetővé válik Trianon reviziója.  
 A nagygyűlés 1929. május 29-én optimista és  ünnepélyes  hangulatban zajlott le. A 
szervezetek, az egyházak és a sajtó egyaránt képviselve voltak, melyek együttesen 
megalapították az Amerikai Magyar Nemzeti Szövetséget. Ettől kezdve ez a szervezet képviselte 
az  amerikai magyarságot, és küzdött egy akarattal Magyarország érdekében.  
 Időközben otthon a Magyar Revizionista Liga hosszú távú tervet dolgozott ki. A 
revizionista munka összehangolására létrehozták a Magyarok Világszövetségét, melynek első 
kongresszusát Budapesten tartották 1929. augusztus 22-24 között. Összesen 746-an vettek részt 
rajta, ebből 477 külföldön élő magyar, 269-en  pedig  Magyarország külföldi barátai. 
Nyolvannyolc külföldi országban működő magyar szervezet képviseltette magát. A magyar 
politika nagy öregjét, gróf Apponyi Albertet választották a kongresszus elnökévé. A 
kongresszust a Nemzeti Múzeum előcsarnokában nyitotta meg báró Perényi Zsigmond, a Magyar 
Revizionista Liga elnöke. Herczeg Josika, az Amerikai Magyar Szövetség elnöke 
válaszbeszédében a külföldi magyarokat képviselve kijelentette: Az egység érzésével jöttek az 
anyaországba, hogy a magyar revízión munkálkodjanak.  
 A kongresszusra érkezett delegációkat fogadta a kormányzó. Rámutatott: A külföldön élő 
magyaroknak az a missziója, hogy kibontakoztassák tehetségüket és képességüket. Míg a 
külföldi magyarok olyan öreg fa hajtásainak tekintik magukat, melyek idegen talajon nőnek, ne 
felejtsék el, hogy kultúrájuk az anyaországtól származik, melynek most jobban kell a segítségük, 
mint valaha. Légy az, mondta a kormányzó, aminek lenned kell: jó polgára az új országnak és jó 
diplomatája a szülőföldnek. (42) 
 A kongresszus elhatározta, hogy az egész  világ figyelmét a leglátványosabb módon a 
magyar határkérdésre kell irányítani. Ebben az időben indultak az első transatlanti repülőjáratok. 
Elhatározták tehát, hogy légi összeköttetést létesítenek Magyarország és az Egyesült Államok 
között. Ez lett a magyar revizionista propaganda leglátványosabb lépése. 1931. júliusában a 
világsajtó első oldalon jelentette, hogy két magyar pilóta, Magyar Sándor és Endrész György az 
Egyesült Államokból Magyarországra repült egy Lockheed-Sirius gépen. A repülőgép neve: 
Igazságot Magyarországnak. Az eredeti terv szerint a repülésre 1930. június 4-én került volna 
sor; ezen a napon írta alá Magyarország 10 évvel korábban a trianoni szerződést. Technikai és 
anyagi okok miatt azonban az utat el kellett halasztani. A két pilóta Chicago-ból a new- 
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foundlandi Harbor Grace-be repült Detroit-on keresztül, azután Cleveland-be és New York-ba. 
1931. július 15-én repültek Harbor Grace-ből Budapestre nonstop, 26 óra alatt. Ez volt az első 
alkalom, hogy egy óceánt átszelő repülő rádiókapcsolatot tartott a repülőterekkel fölszálláskor és 
leszálláskor egyaránt.  
 A Magyarok Világszövetsége II. Kongresszusát 1939-ben tartotta Budapesten. Az új 
háború már kezdte beárnyékolni a világot. Úgy tűnt, hogy le fogja rombolni a magyar 
revizionizmus összes addigi eredményét. A kongresszus jelszava ezért így szólt: Igazságot 
Magyarországnak és békét a világnak. A szónokok hangsúlyozták, hogy Magyarország nincs 
egyedül. „Másfél millió magyar támogatja a magyar ügyet világszerte.” Magyarországnak akkor 
nem revizióra, hanem arra volt szüksége, hogy a háború ne újabb Trianonban végződjön. Amikor 
kitört a II. világháború, nagyon sok amerikai magyar úgy érezte, hogy föl kell emelnie a hangját. 
Szülőhazájuk nem esett messze attól az úttól, melyen a nácik a hódítás felé törtek. Az Amerikai 
Magyar Nemzeti Szövetség 1941. január 7-én memorandumot küldött Franklin D. Roosevelt 
elnöknek. A Szövetség kifejezte az amerikai magyarok hűségét az Egyesült Államoknak 
kijelentve, hogy eltökéltek állampolgári kötelességüknek eleget tenni a világ legnagyobb 
demokráciájának oldalán. Emlékeztettek Kováts Mihály ezredes szolgálataira a függetlenségi 
háborúban. A memorandum így folytatódott: 
 Az amerikai magyarok mély sajnálattal veszik tudomásul, hogy a magyar kormánynak 
nem sikerült elkerülnie a paktum aláírását a Központi Hatalmakkal. A magyar kormány ezáltal 
elveszítette cselekvési szabadságát. A magyar népnek nem áll továbbra módjában, hogy 
kifejezze akaratát. Az Amerikai Magyar Szövetség végrehajtó bizottsága ezért kötelességének 
tekinti, hogy mozgalmat szervezzen Magyarország függetlenségének és népe szabadságának a 
megőrzésére. (44) 
 A Szövetség  Pearl Harbor előtt néhány nappal ismét hallatta hangját. Kijelentette, hogy 
nem fogad el egy Hitler által irányított világot, és egy olyan világot sem, mint amelyben, 
hasonlóan az 1920-as évekhez, elvetik a hitlerizmus magjait. Ezzel az I. világháború utáni 
rendezésre utaltak, mellyel Magyarország elveszítette területének nagy részét. A Szövetség 
kijelentette, hogy szándékában áll folytatni békés küzdelmét Magyarország 1000 éves jogaiért. 
Teljes autonómiát, valamint politikai és gazdasági egyenlőséget javasolt a Magyarország régi 
határain belül élő összes szlovák, rutén és román kisebbségiek számára. A Szövetség továbbá 
állást foglalt egy Dunai Konföderáció mellett, melyben az összes magyar, osztrák, szlovák, 
bolgár, szerb, román, horvát, szlovén, morva, cseh és lengyel egyesül a közös jó érdekében abból 
a célból, hogy megvédje magát mind a német, mind az orosz agresszió ellenében. (45) 
 A magyarok Amerikában és otthon egyaránt teljes erejükkel Trianon reviziójáért 
harcoltak. Volt-e ennek hatása Amerikára? 
 Egy bizonyos szempontból a válasz pozitiv. Borah szenátor és más kiváló amerikaiaknak 
a magyarok érdekében folytatott tevékenységét már említettük. Tény az is, hogy Roosevelt elnök 
jobban hajlott Magyarország felé, mint más nyugati politikusok, pl. a britek. Úgy tűnik, az elnök  
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megértette Kelet-Közép-Európa problémáit és hajlandó volt elfogadni valami dunai föderációt 
annak érdekében, hogy megelőzze az ottani orosz befolyást.  
 Magyarország, hogy előrevigye ügyét az Egyesült Államokban, odaküldte egyik vezető 
politikusát, Eckhardt Tibort. Számos föltételezés született arról, hogy mi volt Eckhardt amerikai 
látogatásának konkrét célja. Egyesek szerint Horthy Miklós megbízottjaként érkezett. Azt is 
föltételezték, hogy Eckhardt operatív bázist kívánt előkészíteni az Egyesült Államokban a 
németek ellen. Számos fontos kontaktusa volt Washingtonban, ezeket egy másik fejezetben 
tárgyaljuk. Ugyanakkor találkozott a csehszlovák emigráns kormány ellenzékével, amely nem 
akarta elismerni Magyarországot, hogy mint félig  ellenség  ne részesülhessen a majdani 
szövetséges győzelemben.  
 A történészek általában elismerik, hogy Magyarországnak igaza volt a trianoni revizióért 
folytatott küzdelmében. Számtalanszor azzal is érveltek azonban, hogy Magyarországot a revizió 
vágya hajtotta a németek karjaiba. Ennek következtében az 1947-es második párizsi 
békeszerződés szigorúbb volt Magyarország számára Trianonnál. A kisebbségek védelme pl., 
melyért Wilson elnök olyan keményen küzdött 1919-ben, említésre sem kerültek 1947-ben. 
Következésképpen rengeteg magyart kiutasítottak a helyreállított Csehszlovákiából. De 
mindezek a történeti események kívülestek a külföldön élő magyarok hatókörén.  
 1940-ben a 20-as évek kvótarendszere ellenére 453.000 személy beszélt magyarul az 
Egyesült Államokban, akiknek körülbelül a fele született Amerikában.  Még a harmadik 
generációsok közül is beszéltek magyarul 13.800-an. A magyar származásúaknak több, mint 
négyötöde a nagy keleti és középnyugati ipari vidékeken élt, New York, Pennsylvania, Ohio, 
New Jersey, Illinois, Michigan államokban. A II. világháború után az amerikai magyarság száma 
ismét növekedett.  
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VII. FEJEZET 

 

Július 4-e Budapesten: kulturális 
kapcsolatok 

 
Magyarországon mindig is élénk volt az érdeklődés az 

amerikai gondolkodás megnyilvánulásai iránt. Az amerikai 
ideál, mint láttuk, egyik első és legjobb megjelenítése magyar 
nyelven az erdélyi unitárius Bölöni Farkas Sándor könyvében 
látott napvilágot, melyet Utazások Észak-Amerikában címmel 
adtak ki. Ez a könyv szinte vallásos ihletettséggel beszél az 
igazi demokráciáról, az igazság földjéről. Szerzője számára 
Amerika jelenti az emberi boldogság legmagasabb fokát, a 
földi paradicsomot. Számára a köztársaság, a liberalizmus, a 
demokrácia nem pusztán jelszavak, de szinte vallásos 
meggyőződések, mint pl. a Washington sírja fölötti 
elmélkedései mutatják: 
 „Álltam már királyok és ünnepelt férfiak sírjánál, 
csodáltam cselekedeteik emlékét, de a meghatottságnak az az 
érzése, amely ennél a sírnál átvillant rajtam, korábban csak a 
Pantheonban és a Westminsteri Apátságban érintett meg. 
Átsuhant bennem mindaz a szenvedés és küzdelem, melyet 
Amerika átélt az emberi jogokért, küzdelmek, melyben a férfi, 
akinek a hamvai a lábam előtt porladtak, hatalmas részt vállalt 
és erősebben kezdett verni a szívem. Ha nem korlátoz a hideg 
ész, hajlandó lettem volna leborulni ez előtt a sír előtt.” (1) 
 
 Bölöni útikönyve döntő hatású volt a magyar 
történelem alakulására azáltal, hogy a közéleti személyiségek 
érdeklődését az Újvilág felé terelte. Megjelenése után egy éven 
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belül lefordították magyarra Tocqueville Amerikáról írott 
könyvét, melyről tudjuk, hogy Kossuth is élénk érdeklődéssel 
olvasta. Az Amerikai Függetlenségi Háború példáját gyakran 
idézték a magyar szabadságküzdelmek során. Pulszky Ferenc, 
az 1848-as magyar forradalom egyik vezére szerint „Az 
Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat” alapelvei a Magyar 
Függetlenségi Háború vezérlő alapelvei is voltak. „ (2) 
Amerikában tartott beszédeiben Kossuth négy alapvető eszmét 
hirdetett, melyek a XX. század második felének alapelveivé 
váltak: 
 
 

1. Minden nemzet joga, hogy rendelkezzen saját ügyei fölött, 
2. A titkos diplomácia megszüntetése, 
3. Amerika részvétele a világ, különösen Európa ügyeiben, és 
4. Szövetség Nagy-Britannia és Amerika között, melyhez később 

mások is csatlakozhatnak, hogy együttesen védjék meg a kis 
nemzetek önrendelkezését. 

Kossuth az angolszász demokráciák unióját hirdette, 
szemben a zsarnoki európai hatalmakkal. „Anglia és Amerika! 
– fordult az angol nyelvű nemzetekhez – ne feledkezzetek meg 
büszke biztonságotokban az elnyomottakról….. Mentsétek meg 
ezeket az embermilliókat, és így váljatok a demokrácia 
megmentőivé.” (3) 

 
Az amerikai gondolkodás behatolásának másik közegét a 

Magyarországra visszatérő emigránsok képviselték. Azon túl, 
hogy fejlettebb mezőgazdasági és ipari módszereket hoztak be, 
bizonyos intellektuális igényességet is fölkeltettek az 
óhazában, és demokratikusabb szellemiséget vezettek be. Azt 
akarták, hogy Magyarország hasonlítson Amerikára. Legjobb 
példája ennek a szellemnek a budapesti városi parkban álló 
Washington-szobor, melyet 1906. szeptember 16-án lepleztek 
le, és melyet magyar származású amerikai állampolgárok 
finanszíroztak.  

Az I. világháború után baráti kapcsolatok fejlődtek ki a két 
nemzet között. Az Államokban a háború során méltányosan 
kezelték az ott élő magyarokat, és Magyarországon sem 
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bántottak egyetlen amerikait sem. Magyarország hálával 
emlékezett mindarra a jótéteményre, melyet Amerikától kapott 
az I. világháború után. Amikor pl. a románok megpróbálták 
elhurcolni a Magyar Nemzeti Múzeum kincseit, az amerikai 
Bandholtz tábornok volt az, mint már említettük, aki 
megakadályozta ennek a tervnek a végrehajtását, és így 
megmentette ezeket a kincseket Magyarországnak. 
Emlékezetes az is, hogy a 20-as évek elején, amikor 
Magyarország kemény időket élt át, a budapesti gyermekek 
jelentős részét az amerikai Vörös Kereszt mentette meg. 
Budapesten 1920-ban James Pedlow kapitány, az Amerikai 
Vörös Kereszt Társaság budapesti vezetője és George 
Richardson kapitány, az amerikai segélyirányítás vezetője 
gyermek-élelmezési programot szervezett Budapesten. A 
kaliforniai Clare Thompson asszony segítségével naponta 
százezer gyermeket élelmeztek a fővárosban. Thompson 
asszony a háború kitörése óta Budapesten élt, és a háború után 
a szenvedő magyarok támogatásának szentelte életét. Saját 
kezűleg 15 000 ruhát osztott szét idős asszonyok között. 
Pedlow kapitány óriási szolgálatot tett azáltal, hogy 
gyógyszereket és kötszereket bocsátott közre. 1920. januárja és 
augusztusa között az amerikai-magyar segélyszervezet 
szétosztott 85 962 kg. kakaót, 335 200 kg. cukrot, 545 377 
doboz sűrített tejet, 542 511 kg. lisztet, 226 115 kg. rizst, 46 
552 kg. zsírt, 16 342 kg. olajat, 62 982 darab halkonzervet,  
összesen 148 260 475 korona értékben. 

Ezen kívül szétosztottak 50 000 pár cipőt és csizmát, 500 
000 harisnyát, 19700 kabátot, 17000 ruhát fiúknak és 13940 
szoknyát lányoknak, mindösszesen 42 716 600 korona 
értékben. (5) 

 
Válaszképpen július 4-ét, Amerika függetlenségi napját 

1920-ban ünnepélyes keretek között tartotta meg Budapest 
lakossága. A helyi iskolák és a különféle női klubok látványos 
fesztivált rendeztek a Nemzeti Múzeum kertjében, ahol már 
kora reggel hatalmas tömeg gyűlt össze. Istentiszteletet 
tartottak a Múzeum  előcsarnokában, melyet gazdagon 
földíszítettek  magyar és  amerikai zászlókkal. Nemzeti 
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viseletben jelent meg a Nemzetőrség, összegyűltek a 
múzeumkertben a katonai akadémia hallgatói, iskolások és az 
üzleti élet képviselői. Az oltár két oldalán a kormány tagjai és 
az amerikai Vörös Kereszt budapesti vezetői foglaltak helyet. 
Megjelent a budapesti társadalom számos prominens alakja. A 
mise után, melyet Uzdódy Zadravecz István püspök celebrált, 
elénekelték a nemzeti himnuszokat. A püspök az istentisztelet 
végén kifejezte Magyarország háláját az amerikaiak 
képviselőinek. (6). 

 
 Ettől kezdve rendszeressé vált a függetlenség napjának 

megünneplése Budapesten. 1921-ben megalakult Budapesten a 
Magyar-Amerikai Társaság azzal a céllal, hogy elősegítse a két 
ország közötti jó viszonyt, és erősítse a két nép hagyományos 
kapcsolatát. A Társaság egyik tevékenységévé vált a 
függetlenség napi ünnepség megszervezése. Erre rendszerint a 
Városligetben, George Washington szobránál került sor. Az 
évek során számos amerikai képviselő és szenátor érkezett 
Washingtonból Budapestre, hogy részt vegyen az 
ünnepségeken. Kiemelkedett közülük Borah szenátor, 
Magyarország ismert barátja az USA szenátusában, Elbert D. 
Thomas szenátor, valamint a képviselők közül William E. 
Richardson, Bryan T. Castellow és Thomas S. McMillan. Az 
1922-es ünnepségen részt vett Wisconsin állam korábbi 
kormányzója Robert M. LaFollete, aki beszédében elítélte a 
versailles-i szerződéseket. Gyakran jelentek meg prominens 
magyar születésű amerikaiak, mint George Kende, a New 
Yorki Amerikai Magyar Népszava szerkesztője és Stephen 
Puky, a Clevelandi Szabadság szerkesztője.  

A magyar kormány mindig hivatalosan képviseltette magát 
az ünnepségeken. A Budapesten akkreditált USA képviseleti 
vezetővel együtt a legfontosabb magyar közéleti személyiségek 
tartottak beszédeket. Ezekben rendszerint kifejezték hálájukat a 
két nép barátságáért és kiemelték, hogy George Washington 
budapesti szobra két eszmét testesít meg: az egyértelmű 
elismerését annak az alapelvnek, melyen az amerikai nemzet 
nagysága nyugszik, valamint az amerikai nemzettel kötött 
állandó jó viszony érzését. Ami ezt a viszonyt illette, az 
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amerikai szabadságeszme valószínűleg eltért a magyarokétól, 
de a lényeges elem a szabadság és a függetlenség szeretete 
közös volt mindkét nemzet karakterében. (7) 

 
A két világháború között körülbelül 10000 amerikai 

látogatott évente Magyarországra. Ezek többsége valószínűleg 
magyar születésű volt, de mások is sokan voltak köztük. 
Minden évben számos amerikai diák érkezett Magyarországra. 
Voltak köztük egyszerű látogatók, szakmai úton levők, míg 
mások a budapesti Zeneakadémián tanultak.  

Közöttük volt Prof. H.A.Heydt a New-Yorki Egyetemről és 
William Randolph Hearst, az ismert lapkiadó. Amikor ez 
utóbbi Magyarországra látogatott, a magyar újságok 
Magyarország értékes barátjaként mutatták be. 1927-ben egy 
szerkesztőkből álló amerikai csoport látogatott Magyarországra 
a „Carnegie Alapítvány a Nemzetközi Békéért” támogatásával. 
A következő évben 60 amerikai orvos érkezett 
Magyarországra, sokuk családostól egy európai körút részeként 
az Észak-Amerikai Államközi Posztgraduális Közgyűlés 
szervezésében. Klinikákat és kórházakat látogattak meg, 
előadásokat tartottak egyetemeken és igen kedvező benyomást 
szereztek a magyar orvostudomány eredményeiről.  

A legkiemelkedőbb amerikai, aki a két világháború között 
Magyarországra látogatott, Douglas MacArthur tábornok, az 
USA hadseregének vezérkari főnöke volt. MacArthur 1932 
szeptember 17-től 20-ig tartózkodott Magyarországon a 
hadsereg vendégeként. Ez alatt az idő alatt a magyar katonai és 
polgári élet számos vezetőjével találkozott. Köztük voltak 
Horthy Miklós kormányzó, a miniszterelnök, kormánytagok, a 
magyar hadsereg főtisztjei; MacArthur mindannyiukra 
kifejezetten kedvező benyomást tett. Lévén az első magas 
rangú amerikai tiszt, aki baráti látogatást tett Magyarországon 
az I. világháború óta, megjelenése kifejezett megelégedést 
keltett a magyarok körében, és kétségkívül jól szolgálta a két 
ország baráti közeledését. (9) 

 
Egy pusztán kulturális esemény is politikai 

következményekkel járt Magyarország és az USA számára. 
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Harry Hill Bandholtz vezérőrnagy, akinek magyarországi 
tevékenységét föntebb tárgyaltuk, 61. évében békésen elhunyt 
1925-ben Constantine-ban, Michigan államban. 1936-ban 
magyar származású amerikai állampolgárok, valamint a 
Magyar Revizionista Liga elhatározták, hogy szobrot emelnek 
Bandholtznak Budapesten.  

Úgy döntöttek, hogy a szobor a Szabadság téren fog állni, 
ahol az elvesztett területek emlékművei is álltak, továbbá ott 
volt a zászló, amely ezeket a területeket gyászolta. Ezen a téren 
állt az amerikai követség épülete is. A Szervező Bizottság az 
avatási ünnepség dátumát 1936. július 4-re tette. Ez nemcsak a 
függetlenség napja az Egyesült Államokban; ekkor tartották az 
Interparlamentáris Unió konferenciáját is a magyar fővárosban. 
A szervező bizottság nagy publicitást kívánt adni az 
ünnepségnek. Úgy volt, hogy Barkley szenátor fog beszédet 
tartani, akit az Interparlamentáris Unió is Budapestre várt. 
Meghívást küldtek még a következőknek: John N. Garner, a 
Szenátus elnöke, Sam D. McReynolds, a Képviselőház 
Külügyi Bizottság elnöke és George H. Dern, honvédelmi 
miniszter.  

Románia tiltakozott, rámutatva, hogy az ünnepséget a 
Revizionista Liga kezdeményezte, melynek célja Románia 
megalázása volt. Az USA Külügyminisztériuma igyekezett 
elkerülni bármely incidenst, ami kellemetlen lehetett volna akár 
Magyarországnak, akár Romániának. Olyan határozatot hozott, 
hogy mivel az emlékmű fölavatása nem hivatalos, hanem félig 
magánesemény, nem szükséges amerikai állampolgárnak 
megszólalni rajta, és célszerű, ha magas rangú tisztviselő nincs 
is jelen. Báró Perényi Zsigmond, a szervező bizottság egyik 
elnöke kijelentette a budapesti amerikai megbízottnak, hogy 
szomorú lenne, ha egy amerikai tábornok szobrát amerikaiak 
nélkül avatnák föl. Megígérte továbbá, hogy semmi nem fog 
elhangzani, ami sértő lehetne Romániára, a beszédek 
mindössze egy amerikai tábornok laudációjára 
korlátozódnának, aki segítette Magyarországot, amikor nagy 
szüksége volt rá.  

A tárgyalások kompromisszummal végződtek. A magyarok 
elfogadták, hogy július 4-e helyett augusztus 23-án tartsák a 
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szobor leleplezését, az amerikai Külügyminisztérium pedig 
engedélyezte az USA budapesti nagykövetsége tagjainak, hogy 
jelen legyenek az ünnepélyen. A fő szónok báró Perényi volt. 
Gyászbeszédében kitűnő katonának, gáncstalan lovagnak és 
egyenes embernek nevezte Bandholtz tábornokot. Romániát 
nem említette, de kijelentette, hogy Bandholtz dicsőségét 
demonstrálják a Magyar Nemzeti Múzeum fölmérhetetlen 
kincsei, melyet megmentett a pusztulástól, ezért minden 
tisztelet az amerikai hadseregé, melynek olyan makulátlan és 
becsületes tisztjei vannak, mint Bandholtz. Tisztelet illeti 
Amerikát, amely olyan feddhetetlen személyeket nevel, mint 
Bandholtz, akik az emberiség szeretetének és a jog nagyszerű 
törvényeinek az útját követik. Végül hozzátette:  

Ez a szobor méltó társa lesz egy másiknak, amely a 
Városligetben van, és amelyet a szabadságszerető magyar 
nemzet a legnagyobb amerikainak emelt. George 
Washingtonnak lesz a társa, aki híres búcsúüzenetében így 
tanította népét: Tartsatok össze, legyetek amerikaiak! Legyetek 
igazságosak, és jóhiszeműek minden nemzethez. (10) A 
szobrot Budapest nevében Dr. Szendi Károly polgármester 
vette át, aki a következőket mondta: „…..Rendkivüli 
örömömre szolgál ennek a szobornak az átvétele, mert 
nemcsak Magyarország háláját fejezi ki, hanem egyúttal 
példázza, hogy nekünk magyaroknak milyeneknek kell 
lennünk: tisztességesnek, erősnek és bátornak. (11) A magyar 
hadsereg főparancsnoka a kormányzó nevében megkoszorúzta 
a bronzszobrot, melynek talapzatán idézetet véstek a kőbe 
Bandholtz tábornoknak egy new yorki amerikai magyarhoz 
küldött leveléből:  

„Egyszerűen csak kormányom utasítását teljesítettem, 
ahogy én értelmeztem őket, mint az Egyesült Államok 
hadseregének katonatisztje.  

Harry Hill Bandholtz „(12) 
 
 
A fönt tárgyalt társadalmi kapcsolatok mellett Amerika 

kulturális hatása is érzékelhető volt a magyar társadalom 
minden szintjén a 20-as és a 30-as években, melyek minden 
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korosztályt érintettek. A jelen sorok írója, aki Magyarországon 
nőtt föl, megkísérli, hogy visszaemlékezzen az amerikai 
kultúrával való találkozásaira.   

Kevés olyan középosztálybeli fiú volt Magyarországon, aki 
úgy nőtt föl, hogy ne olvasta volna a Buffalo Bill indián-
történeteket és James Fenimore Cooper Bőrharisnyáját. 
Megtoldva May Károly műveivel, aki pedig német volt és soha 
nem hagyta el Európát, ezek együttesen mozgatták meg a 
képzelőerőt az Új világról szóló leírásaikkal, és tették 
kézzelfoghatóvá Amerikát a vadnyugattal együtt a fiatal 
magyar olvasók számára. Természetesen le voltak fordítva 
magyarra. A kalandvágyat folyamatosan kielégítették a 
ponyvaregények tucatjai, mint pl. a Nick Carter-féle krimik, 
vagy Zane Grey cowboy-történetei. A Pesti Hírlap minden 
vasárnap megjelentetett egy western-t magyar fordításban. 26 
fillérbe került és folyamatosan kiadták 1938-ig; ettől kezdve 
fölerősödött az amerikai népszerű irodalom ellenséges 
megítélése.  

Az amerikai filmek és a jazz még jobban befolyásolta 
közgondolkodást, mint az irodalom. A Metro-Goldwyn-Mayer 
és  a Twentieth Century Fox  filmszínházak tucatjaival álltak 
szerződésben különösen a fővárosban (Royal Apollo, Forum, 
Capitol, Corvin stb.) és erős versenyben voltak az új német 
filmiparral. (UFA) Az amerikai játékfilmek első budapesti 
vetítése általában néhány hónappal vagy néhány héttel követte 
a hollywoodi bemutatót. Az amerikai híradók a legnagyobb 
sebességgel érték el Budapestet, amit a transatlanti repülés 
előtti kor egyáltalán megengedett.  

Az amerikai filmek folyamatos áradata közismertté tette 
Magyarországon sok más között az olyan színészek neveit, 
mint Irene Dunne, Deanna Durbin, Dorothy Lamour, Tyrone 
Power, Douglas Fairbanks, Fred Astaire, Alice Faye, Hedy 
Lamarr, Bette Davis. A Broadway-melódiák éves sorozatai, az 
Elfújta a szél ennek megfelelően menetrendszerűen 
megérkeztek Magyarországra a 30-as évek második felében, 
bár az utóbbit csak a II. világháború elején vetítették először. 
Charlie Chaplin, valamint Laurel és Hardy már előzőleg ismert 
volt. És ugyanez volt a helyzet már korábban a némafilmekkel. 
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Azután jöttek a rajzfilmek: Mickey Mouse; Walt Disney korai 
filmjei, mint a Három kismalac és a Hófehérke. Az Óz, a 
csodák csodája a német megszállás előtt érte el 
Magyarországot. Jól emlékszem King Kongra, nem is beszélve 
a Tarzan sorozatokról vagy Juarez-ről a komolyabb műfajból.  

A hanglemezek kisebb részt értek el a lakosságból, mint a 
ponyvák vagy a filmek. Ennek ellenére gyakorlatilag nem volt 
olyan középosztálybeli háztartás, ahol ne lettek volna amerikai 
lemezek, különösen ott, ahol fiatalok is voltak. A klasszikusok 
közül Gershwin, a népszerű dalok közül Irwing Berlin bárhol 
megtalálható volt. Gershwin Kék rapszódiáját folyamatosan 
játszották, a Porgy and Bess nagy sikert aratott, amikor egy 
amerikai társulat néger énekesekkel színpadra állította 
Budapesten 1935-ben.  

Ha Magyarországnak volt hatása Amerikára a kulturális 
életben, akkor ez főként a zene világához kötődött. 
Amerikában minden zenét tanuló fiatal ismeri Liszt Ferenc, az 
ünnepelt magyar zongorista és zeneszerző nevét, aki a 
harmónia és a dallam új ötvözetét vezette be, mellyel a XX. 
századi modern zene előfutára volt. A két háború között sok 
magyar zenész érkezett az Egyesült Államokba. Köztük volt a 
század legnagyobb magyar és a kor egyik legnagyobb 
zeneszerzője, Bartók Béla, aki első alkalommal 1927-28-ban 
turnézott Amerikában, ahol számos zenekarral lépett föl az 
ország széltében-hosszában rendezett koncerteken. 
Magyarországra történt visszaérkezése után tovább tanított és 
komponált Budapesten, mígnem 1940 őszén visszatért 
Amerikába, melyet nem is hagyott el haláláig. Bartók zenéje 
nagy hatással volt mind a magyar, mind az amerikai fiatal 
zeneszerzőkre és ez a hatás halála után csak tovább növekedett. 
Egyes műveit színpadra állították. A Kékszakállú herceg vára 
c. egyfelvonásos opera, a Fából faragott királyfi, valamint a 
Csodálatos mandarin c. balett mind-mind hatalmas sikert 
aratott New Yorkban. (13) 

 Kálmán Imre, a bécsi zene egyik leghíresebb szerzője 
szintén járt az Egyesült Államokban a II. világháború előtt. 
Milliók ismerkedtek meg a Marica grófnő és a Sári (New York, 
1914) melódiáival, ha nem is mindig tudták a zeneszerző nevét. 
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Első sikerét még az I. világháború előtt aratta New York-ban a 
Gay Hussars (Víg huszárok, New York, 1909  bemutatójával. 
A két háború között Kálmán sok könnyű operájának első 
bemutatóját az USA-ban tartották, olyan művekét, mint a Her 
Soldier Boy  a Golden Dawn (Arany Hajnal) és a Marinka, 
Rudolf koronaherceg és Vetsera Mária romantikus története. 
(14) 

Egy másik magyar, Romberg Zsigmond (1887. 
Nagykanizsa – 1951. New York) az egyik legsikeresebb 
operettszerző lett az Egyesült Államokban. Több mint 70 
operettet komponált, köztük van a Midnight Girl, a Blue 
Paradise, a Sztambul Rózsája, a Desert Song, a My Maryland, 
a New Moon, az Up in Central Park, valamint nagyon sok más.  

Szirmai Albert is gazdagította Amerika zenei életét. Ő 
végezte a hangszerelést a Carl Carmer által szerkesztett  Songs 
of the Rivers of America (Az amerikai folyók dalai) 
kiadásához, valamint egy több mint 100 dalból álló 
összeállításhoz Gilbert és Sullivan operettjeiből. Jelentősebb 
saját szerzeményei közül emlékezetes a Mézeskalács. 

Egy másik magyar születésű zenész az USA-ban Serly 
Tibor, a zeneszerző és karmester. Gyermekként került 
Amerikába, de azután a budapesti Zeneakadémián tanult. 
Diploma után visszatért az Egyesült Államokba, brácsán 
játszott a Cincinnati szimfonikusoknál, a Philadelphia 
zenekarban, majd az N.B.C. szimfonikusoknál. 1937-ben New 
Yorkban telepedett le, ahol zenét tanított. Zenészi és karmesteri 
tevékenysége mellett Serly komponált szimfóniákat, egy 
balettet zenekarra, szviteket, kamarazenét és nagyzenekarra írt 
műveket.  

Ami az énekművészetet illeti, szóba sem jöhet mindannak a 
fölsorolása, amivel Magyarország hozzájárult Amerika zenei 
életéhez, így megint csak találomra válogatunk. Az egyik 
legígéretesebb magyar születésű operaénekes Rózsa Lajos volt. 
Az első világháború után érkezett az Egyesült Államokba, és 
sikeresen lépett föl a Metropolitan színpadán. Fia, Rózsa 
Miklós sikeres filmzenék szerzőjeként folytatta a családi 
hagyományokat.  
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Amerika egyik elismert Wagner-énekese a szintén magyar 
születésű Schorr Frigyes volt. Pályafutása Ausztriában, 
Grazban kezdődött. A New Yorki Metropolitan-ban 1924-ben 
lépett föl először, majd utána két évtizeden keresztül énekelt 
Wagner-operákban.  

Az Amerikában föllépő magyar énekesek közül a 
leghíresebb Svéd Sándor volt. A magyar Operaházban debütált 
1927-ben.  Énekelt Bécsben, Berlinben, Münchenben, a Párizsi 
Operában, a Milánói Scala-ban, Rómában, Firenzében, 
Salzburg-ban, Bayreuth-ban, Buenos Aires-ben, Rio de 
Janeiro-ban, Chicago-ban, míg végül a New Yorki 
Metropolitan-ban állapodott meg, ahol 34 szerepet énekelt 
angol, olasz, német, francia és magyar nyelven.  

A sikeres magyar születésű és Amerikában népszerűvé vált 
énekesek közt volt Szántó Enid is. Budapesten végezte a 
Zeneakadémiát, a bécsi Operában debütált 1928-ban, majd 
Amerikában a New Yorki Filharmonikusokkal lépett föl 
először 1936-ban. Énekelt a Bayreuth-i Wagner-fesztiválokon, 
a Covent Gardenben és a New Yorki Metropolitan-ben.  

A magyar származású karmesterek közül többen is 
közismertté váltak az Egyesült Államokban. Ormándy Jenő 
sikertörténetét minden tehetséges gyermek olvasókönyvébe 
bele kellene foglalni, hogy megmutassa, mit érhetnek el a 
csodagyerekek. Ormándy 5 éves korában került a magyar 
Zeneakadémiára. 15 éves volt, amikor hegedűszakon 
diplomázott. Tizenhét évesen kinevezték a Budapesti Állami 
Zenekonzervatórium tanárává, ami egy ilyen muzikális 
városban nem kis eredmény. 1921-ben Amerikába ment, és 
koncertmester lett a Capitol Theater zenekarban. Vezényelte a 
New Yorki Filharmonikusokat a Lewisohn Stadionban. 
Meghívták, hogy vezesse a Minneapolisi Szimfonikus 
Zenekart, amely ezután országos hírűvé vált. 1936-ban 
társkarmester lett a Philadelphiai Szimfonikus zenekarnál, 
mellyel együtt utazott világ körüli turnékra. (17) 
 
 A Budapesten született Széll György 11 éves korában 
kezdte zenei pályafutását, és 18 évesen már segédkarmester 
volt a Berlini Operában. Innen a Prágai Operába került 
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direktorként és a Prágai Zeneakadémián lett professzor. 
Amerikában a St. Louis Szimfonikusokat vezényelte először, 
1930-ban. Később a Glasgow-i skót zenekar karmestere lett. A 
II. világháború kitörésekor fölfüggesztették, így a New School 
for Social Research (Új Társadalomkutató Iskola) 
operaműhelyében fogadott el tanári állást New York-ban. 
Zeneelméletet is tanított a Mannes zeneiskolában. (18) 
 Szendrei Aladár (Amerikában Alfred Sendrey-re 
változtatta a nevét) operakarmester volt Chicago-ban és New 
York-ban, majd 1940-ben Los Angeles-ben telepedett le 
zenetanárként.  
 Szigeti József, a híres hegedűművész 1926-ban 
telepedett le az Egyesült Államokban. Bejárta az egész világot. 
Minden évben föllépett a Carnegie Hall-ban New York-ban, 
ahol a „minden zenészek zenészének” nevezték. Csak néhányat 
említhetünk a híres hegedűművészek közül. De köztük volt 
Kilényi Eduárd, aki Magyarországon született és a Budapesti 
Konzervatóriumban tanult. 1908-ban az Egyesült Államokban 
telepedett le és a Columbia Egyetemen tanult  Rybnernél és 
Daniel Gregory Masonnál. 1930-ban Hollywood-ba ment, ahol 
zeneszerzőként és zenetanárként dolgozott. Öt éven keresztül ő 
volt George Gershwin tanára. Fia, ifj. Kilényi Eduárd 
Philadelphiában született, ahonnan Budapestre ment, és 
Dohnányival együtt tanult a Budapesti Konzervatóriumban. 
Diplomázás után 1930-ban Európában koncertezett,  majd 
visszatért Amerikába, ahol koncertzongoristaként folytatta 
pályafutását.  

Az USA-ban nevet szerzett magyar csellisták közé tartozott 
Rejtő Gábor, Scholz János és Déri Ottó. A Magyarországról 
elszármazott legismertebb kvartettek a Roth kvartett és a 
Budapesti Vonósnégyes. A legjobb opera, a legjobb 
szimfonikusok és a legjobb művészek által az Egyesült 
Államok a világ zenei központjává vált, és az ezt lehetővé tévő 
kitűnő zenészek jelentős részének Magyarország volt a 
szülőhazája. És miközben a magyar művészek jól 
beilleszkedtek az amerikai közegbe és követték az amerikai 
ízlést, a magyar kultúra sajátos íze tovább élt az amerikai zenei 
életben.  
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Az I. világháború után megérkeztek az első magyar 
festőművészek is az Egyesült Államokba. Sokuk 
megkülönböztetett pályát futott be Amerikában. Károly András 
és Szántó Lajos pl. a nagyméretű falfestményeikkel  alkottak 
maradandót. Legismertebb ilyen festmény a „Szólás 
szabadsága” a Poughkeepsie-ben, New York-ban, mely az 
amerikai sajtó történetét jeleníti meg. Mindkét festő készített 
metszeteket és portrékat is. Egy másik festő, Jámbor Lajos 
számos amerikai város, különösen Philadelphia és Atlantic 
City auditóriumaiban és templomaiban készített 
falfestményeket. Imrey Ferenc festette Atlantic City-ben a 
Convention Hall (Kongresszusi Terem) nagy faliképét,  a „Kis 
Amerika”  panoráma képet a New York állambeli Syracuse-
ban, valamint több faliképet az Amerikai Védelmi 
Minisztériumban. Vágó Sándor „Old Tom”-ja egy négerről 
készült kép a Clevelandi Szépművészeti Múzeum legismertebb 
festményévé vált, Füredi Lili „The New York Subway” (A new 
yorki földalatti) c. képe pedig a Fehér Házban van kiállítva 
Washingtonban.  

A szobrászok között Finta Sándor már Európában és 
Brazíliában nevet szerzett magának emlékműveivel, mielőtt 
Amerikába érkezett. Számos műve között található a föntebb 
már említett Michael Kovatsról készített bronzportré reliefje, 
melyet a New Yorki Történeti Társaság múzeumában állítottak 
ki.  Szent István márványszobra, a New Yorki St. Stephen 
katolikus templomban, valamint a Patrick Joseph Hajes 
kardinálisról készített portréja, amely a New Yorki 
Metropolitan múzeumban látható.  

Kortárs amerikai festők és szobrászok műveit több 
kiállításon is bemutatták Budapesten a két háború közötti 
időszakban. A Magyar Vallás- és Közoktatási Minisztérium és 
a Magyar Művészeti Tanács mindig szorosan együttműködött a 
budapesti amerikai követséggel, hogy megszervezze ezeket a 
kiállításokat, melyek nagyszámú látogatót vonzottak. De nem 
kevesebb sikere volt a magyar kiállításoknak New Yorkban, 
melyek kiváltották az amerikai műértő közönség elismerését. 
(19) 
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Magyarországon az egyik legkedveltebb művészeti ág 
régóta a színház volt. Az I. világháborút követően New York 
színpadait gyakorlatilag elárasztották a magyar darabok. Szinte 
bármelyik magyar darabnak kitűnő esélye volt arra, hogy be 
fogják mutatni. A legismertebb színpadi szerző a fordulatos 
vígjátékok mestere, Molnár Ferenc volt. Az emberi természet, 
viselkedés és gyengeségek iránt nagy megértést tanúsító 
darabokat írt. Ez nem Ibsen társadalomkritikája vagy Shaw 
társadalmi szatírája volt. De elsőrendű színházat produkált, és 
Amerika imádta. Emlékezetes volt a Liliom fogadtatása, amely 
a bűn és bűnhődés, egy budapesti tolvaj gyöngéd története, 
melyben a főhős jócselekedetet akar végrehajtani gyermekéért 
és ellop egy csillagot. A darabot számtalan variációban 
előadták színpadon, filmvásznon, valamint 
hangversenytermekben. Amerikában sokkal népszerűbb volt, 
mint Budapesten. Úgy tűnt, hogy Molnár sikert sikerre halmoz 
olyan darabokkal, mint a The Guardsman (A testőr) a The 
Swan, (A hattyú), a The Wolf (A farkas), és a The Play’s The 
Thing  New York-ban Molnárt az emberiség jótevőjeként 
tisztelték, aki milliókat volt képes megnevettetni. 

Az amerikai színpadi művészethez Magyarország nem 
kisebb mértékben járult hozzá,   kétségtelenül nyelvi 
nehézségek miatt. Lukács Pál és Darvas Lili, Molnár Ferenc 
felesége azon kevesek közé tartoztak, akik sikereket értek el a 
Brodway színpadán. A Dolly Sisters nevű táncosok nemzetközi 
hírnévre tettek szert.  A magyar származású amerikai színházi 
producerek közül Martin Beck és All Wood emelkednek ki.  
A két ország művészeti kapcsolatait összefoglalva 
elmondhatjuk, hogy a hollywoodi filmipar jóval színtelenebb 
lett volna a két magyar származású úttörő, Adolph Zukor és 
William Fox nélkül.  
 Az amerikai irodalom fordítása és kiadása 
Magyarországon komoly formában folyt egészen az 1944. 
március 19-iki német megszállásig. Ennek következtében a 
magyar közép- és felső osztály családjainak könyvespolcai tele 
voltak amerikai szerzők könyveivel. A 30-as években két 
magyar költő, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső tettek sokat 
amerikai költők népszerűsítéséért Magyarországon. Az ő 
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fordításukban Edgar Allan Poe és Walt Whitman szereztek 
nagy hírnevet Magyarországon. Reményi József, a Clevelandi 
Egyetem professzora vállalta magára, hogy megismerteti a 
magyarokat az amerikai regényirodalommal. Amerikai 
Dekameronjában Reményi professzor olyan szerzőket próbált 
meg bemutatni a magyar közönségnek, mint Sherwood 
Andersen, Ernest Hemingway, William Faulkner, Sinclair 
Lewis, Theodor Dreiser, Pearl S. Buck, Thornton Wilder, 
Margaret Mitchell, Ralph Waldo Emerson, Washington Irving, 
Jack London, továbbá, ha kisebb mértékben is, Upton Sinclair 
vált népszerűvé magyar irodalmi körökben. Műveik, mint 
például Anderson: Dark Laughter, Faulkner: The Sound and 
the Fury, (A hang és a téboly), Hemingway: The Sun Also 
Rises (A Nap  is fölkel ) és A Farewell to Arms (Búcsú a 
fegyverektől). Szinte minden magyar általános és középiskolás 
diák olvasta Mark Twain művét: The Adventures of 
Huckleberry Finn (Huckleberry Finn kalandjai) és  Life on the 
Missisippi.  Twain a The Innocents Abroad c. munkájával 
valószínű hatással volt Gárdonyi Géza és Mikszáth Kálmán 
regényeire.  
 Reményi professzor megkísérelt bemutatni az amerikai 
iskolásoknak néhány kiváló magyar írót, mint például Ady 
Endrét, a huszadik század legnagyobb magyar költőjét. 
Megpróbálkozott magyar-amerikai irodalmi alkotásokkal is. 
Kiadott egy olyan történetekből álló gyűjteményt, amelyek az 
Egyesült Államokban élő magyar emigránsok mindennapjaival 
foglalkozik. Legismertebb műve, az Emberek ne sírjatok négy 
kiadást ért meg, Élni kell című munkája pedig kettőt.  
 A korábban már említett Molnár Ferenc szindarabíró 
más műfajban is tehetséges volt. Irt regényeket, melyekből 
néhányat angolra is lefordítottak, mint pl. The Prisoners, (A 
Rabok), Eva és a The Derelict Boat (Egy gazdátlan csónak 
története) és mindenek előtt a The Boys of Paul Street (A Pál 
utcai fiúk), amelynek a története mindenkit meghatott az egész 
világon.  
 Egy másik nemzetközileg elismert magyar szerző René 
Fülöp-Miller volt. Berlini, párizsi, majd bécsi újságírói karrier  
után  letelepedett és számos híres könyvet írt angol nyelven, 
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mint: The Mind and Face of Bolshevism (A bolsevizmus 
szelleme és arca) Lenin and Ghandi; Rasputin the Holy Devil 
(Raszputyin, a szent ördög), továbbá a Leaders, Dreamers and 
Rebels. (Vezetők, álmodozók és lázadók) Ez utóbbi művében a 
történelem nagy tömegmozgalmairól és azokról az ábrándokról 
ír, melyek ezeket a mozgalmakat ihlették.  
 Kelemen Pál, a magyar történész az Amerika előtti 
művészet és az amerikai civilizáció kiemelkedő szakértője lett. 
Kétkötetes műve, a Medieval American Art (A középkori 
amerikai művészet) úttörő vállalkozás volt. Kelemen ebben a 
munkájában foglalkozott a maják, az aztékok és az inkák 
művészetével. Témáját művészettörténeti szemszögből 
közelítette meg és régészeti, antropológiai és ethnológiai 
elemekkel ötvözte.  A Battlefield of the Gods (Az Istenek 
csatamezeje) című művében, a jucatan és azték történelmet és 
művészetet, valamint a felfedezéseket dolgozza föl.  
 Egy másik híres magyar, Deák Ferenc neve a 
nemzetközi jog területén vált ismertté. Számos munkája közül 
az egyik Törökország és a tengerszorosok kérdésével 
foglalkozik. Egy másik könyve, Hungary at the Paris Peace 
Conference (Magyarország a Párisi Békekonferencián) az 
egyik legjobb munka a kérdéses témában.  
 A két háború közötti időszak legbefolyásosabb magyar 
történésze Amerikában Dr. Jászi Oszkár, korábban a Károlyi-
kormány nemzetiségi minisztere. Jászi, mint említettük, a 
Károlyi-kormány bukása után emigrált Amerikába, ahol 
tudományos körökben már megelőzte a hírneve. A politológia 
professzora lett az Oberlin College-ban 1925-ben, ahol tizenhét 
éven át tanított. Két alapvető könyve: The Dissolution of the 
Habsburg Monarchy (A Habsburg Monarchia fölbomlása) és a 
Counter-Revolution in Hungary (A magyarországi 
ellenforradalom) számos kiadást ért meg, melyek jelentősen 
befolyásolták az amerikai tudományos köröket, ez a befolyás 
azonban nem volt kedvező sem a Habsburgokra, sem a háború 
utáni Magyarországra nézve. (20.) 
 Charles Feleky neve különös figyelmet érdemel a 
magyar-amerikai kulturális kapcsolatok tárgyalásakor. New 
Yorkban élő magyar emigránsként egyedülálló „Hungariana” 
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könyvtárat épített föl Magyarországról szóló angol nyelvű 
könyvekből. A gyűjtemény egyaránt tartalmazta magyar és 
nem magyar szerzők műveit, továbbá kiemelkedő magyar 
személyiségek ritka dokumentumait. A két világháború között 
a magyar kormány Feleky könyvtárát használta az USA-ban 
fölállítandó információs szolgálatának alapjaként. Javarészt 
ebből a gyűjteményből állították föl a magyar referencia 
könyvtárt New Yorkban a nyugati negyvennegyedik utca 19. 
szám alatt 1938. április 20-án. Felügyelő szerve a Magyar 
Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium volt.  (21.) A II. 
világháború után a könyvtár a Columbia Egyetem felügyelete 
alá került, és máig a magyarságkutatás egyik legjobb 
intézménye.  
 Magyarország a szülőhazája a kor számos nagy 
tudósának, akik közül sokat az Egyesült Államok fogadott be. 
Sokuk életpályája feltűnő hasonlóságokat mutat. 
Szülőhazájukban, Magyarországon jártak iskolában, és jó 
képzettséget szereztek. Sok esetben azonban nem kaptak 
megfelelő állást a háború utáni Magyarországon, így arra 
kényszerültek, hogy Nyugatra menjenek. Sokan a Weimari 
Németországban kötöttek ki, amely rendkívül kedvező hely 
volt a tehetséges tudósok számára. Így ott dolgoztak egészen a 
hitleri hatalomátvételig, azután pedig kivándoroltak az 
Egyesült Államokba.  
 A magyar származású amerikai természettudósok 
között az egyik legnagyobb Kármán Tódor. A Magyar Királyi 
Műegyetemen végzett Budapesten a századfordulón. Saját 
egyeteme szerzett neki kutatómérnöki állást még egészen fiatal 
korában a Ganz Műveknél, amely akkor Magyarország egyik 
legnagyobb ipari létesítménye volt. Az I. világháború alatt 
Kármán az osztrák-magyar repüléstudományi kutatóintézet feje 
lett. Ezt az állását egészen a háború végéig megtartotta. 1930-
ban érkezett Amerikába, és Kaliforniában, Pasadenában 
telepedett le, ahol az Institute of Technology Daniel 
Guggenheim Repüléstudományi Posztgraduális Karának 
vezetője lett. Kétkötetes könyvet írt az általános aerodinamika 
elméletéről, továbbá alapvető munkát adott ki a tervezés 
matematikai módszereiről. Több mint hatvan további fontos 
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publikációja volt. Témái között volt az alkalmazott 
matematika, a fizika, az anyagok tartóssága, a stressz-elemzés, 
a képlékenység és a vibrációk elmélete, a sűríthető viszkózus 
folyadékok mechanikája, a turbulencia, a repülőgépek 
aerodinamikája, a sík felületek hidrodinamikája és a hőátvitel. 
(22) Kármán vezérőrnagy lett az amerikai légierőnél; a magyar 
születésű amerikaiak között ő volt az egyetlen, aki ezt a rangot 
elérte.  
 
 A tudományok egy másik területén, a pszichológiában 
és a pszichiátriában Ferenc Alexander szerzett jelentős 
elismerést. Az I. világháború alatt az osztrák-magyar 
bakteriológiai laboratórium és malária profilaxis állomás 
vezetője volt az olasz fronton. Azok közé a fiatal magyar 
tudósok közé tartozott, akiket elkápráztattak Zsigmond Freud 
tanításai. Különösen érdekelték a mentális és agyi folyamatok 
összefüggései, és 1921-ben elnyerte a Nemzetközi 
Pszicholanalitikai Társaság Freud díját, mint a terület legjobb 
kutatója. 1930-ban vendégprofesszornak hívták meg a 
Chicago-i Egyetemre. A következő évben a bostoni Judge 
Baker Alapítvány kérte föl kutatási program vezetésére a 
bűnügyi pszichológia területén. Itt elért eredményeit a Roots of 
Crime (A bűnözés gyökerei) c. munkájában összegezte. (23.) 
 
 Az amerikai atomtudósok kisszámú csoportjában három 
magyar volt: Wigner Jenő, a Princeton Egyetem fizika 
professzora, Teller Ede, a Chicago-i Egyetem professzora és 
Szilárd Leó, a Columbia Egyetem professzora.  
 Az atomenergiának a robbantásokban történő 
alkalmazását magyar születésű tudósok vezették be az Egyesült 
Államokban, mint azt az atomenergia katonai célokra történő 
alkalmazásának hivatalos története világosan mutatja. Az 
atomoknak bombákban történő fölhasználása eredetileg Dr. 
Szilárd Leó ötlete volt. (24) 
 
 Az Államokban dolgozó magyar tudósok az anyaország 
méretéhez képest aránytalanul nagy szerepet játszottak. A 
föntiekben csak néhányat említettünk a fontosabbak közül. Az 
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Amerikában nagy szerepet játszó kis országok között 
Magyarország egyenrangú Ausztriával, Svédországgal és 
Svájccal. A II. világháború előtt 60 magyar professzor tanított 
amerikai egyetemeken. A Rockefeller Intézet ösztöndíjai 
számos magyar diáknak tették lehetővé, hogy amerikai 
laboratóriumokban képezzék magukat tovább saját 
szakterületükön. Ugyanolyan értékes támogatást nyújtott 
Magyarországnak a Jeremiah Schmidt Alapítvány, melyet a 
magyar kormány ajánlott fel Schmidtnek a Népszövetség 
megbízásából végzett felügyeleti munkájáért. Jeremiah 
Schmidt, a kiváló bostoni ügyvéd két éven keresztül szolgált 
Magyarország főbiztosaként, és mindenki megelégedésére 
végezte el a munkáját. Jellemző rá, hogy nem fogadta el azt a 
100.000 dollárt, melyet kétévi fizetéseként ajánlottak föl neki. 
Ekkor döntött úgy a magyar kormány, hogy az összegből 
ösztöndíjat hoz létre, amely évente két magyar diák amerikai 
tanulmányait fedezi. „Az egyetlen jutalom, amit kívánok a 
munkámért, nem más,  mint a magyar nép barátsága és 
megbecsülése, mondta Jeremiah Schmidt. (26) 
És ebben nem is szenvedett hiányt.  
 
 Az átlagember Magyarországon és Amerikában 
egyaránt keveset hallott a másik országban folyó mindennapi 
életről. Az amerikai sajtó szokásos magyar vonatkozású témái: 
a magyar kormány stabilitása, a trianoni szerződés, a Habsburg 
restauráció lehetősége, Magyarország és a Kis-antant viszonya, 
valamint Magyarország, Ausztria, Olaszország és Németország 
politikai ügyei. Ami a kormány stabilitását illeti, az amerikai 
sajtó általában elismerte, hogy a több éves válság ellenére,  
melynek során Magyarország a puszta gazdasági 
fönnmaradásért küzdött, stabil volt a kormány és nem voltak 
zavargások. (27) 
 
 Ahhoz viszont elég volt az újságírónak néhány órát 
Magyarországon töltenie, hogy érzékelje: a nemzet gyászban 
van elvesztett területei miatt.  
 Ennél fogva könnyű volt megérteni, hogy 
Magyarország ösztönösen közeledik azokhoz, akik együtt 
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éreznek vele szorult helyzetében, és elhúzódik azoktól, akik 
nem. Azokkal a szomszédos országokkal szemben, amelyek 
magyar területeket kaptak az I. világháború után 
(Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia), tapasztalható volt a 
nyílt ellenérzés.  
   Trianon revíziója után előkerült a Monarchia 
restaurációjának a kérdése is, amivel a 30-as években keveset 
foglalkoztak.  Ebben az időben a fő probléma Németország 
volt, mert ami ott történt, az létfontosságú volt Magyarország 
és a többi dunai állam számára. (28) 
 A politikai események mellett az amerikai sajtó 
foglalkozott minden fontos magyar kulturális-társadalmi és 
gazdasági eseménnyel. Színes beszámolók jelentek meg az 
amerikai magyarok kulturális és tudományos sikereiről is.  
 
 
 Az amerikai újságokban azonban gyakran előkerültek 
Magyarországot feudalizmussal vádoló cikkek. Ezeket az egyre 
ismétlődő vádakat valószínűleg a Kis-antant államai szították 
az amerikai sajtóban, hogy megnyugtassák az amerikaiak 
lelkiismeretét, melyet némileg zavart, hogy a nemzeti 
önrendelkezés nevében több mint három millió magyar került 
idegen uralom alá. Ezeknek a cikkeknek a szerzői minden 
valószínűség szerint soha nem jártak Magyarországon. A 
magyar kormány minden alkalommal tiltakozott ellenük. 
Válaszképpen a budapesti amerikai diplomaták kiemelték, 
hogy az Egyesült Államokban a kormánynak nincs befolyása a 
sajtó fölött. Próbálták meggyőzni a magyarokat: a 
sajtószabadság egyáltalán nem jelenti azt, hogy a közvélemény 
egyetértene a Magyarországról szóló tendenciózus 
jelentésekkel. (29). 
 Azok az amerikai tudósítók, akik ellátogattak 
Magyarországra, rendszerint más hangnemben írtak a magyar 
társadalmi helyzetről. Elismerték, hogy az ipari munkásság már 
az I. világháború előtt szervezett volt, majd az 1930-as években 
hasonló volt a helyzete ahhoz, amit az amerikai munkásságnak 
sikerült elérnie a New Deal: Roosevelt elnök 1933-as 
társadalom- és gazdaságpolitikája által. (30)  
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Míg azonban az ipari munkásság élvezte Magyarországon 
mindazt a szociális biztonságot, amely egy szegény országban 
egyáltalán lehetséges volt, ez egyáltalán nem volt így a 
mezőgazdaságban. Itt súlyos szegénység volt tapasztalható 
főként amiatt, hogy nem volt elégséges munkalehetőség. A 
magyarok általában jó benyomást tettek az amerikai 
újságírókra. Meggyőző volt a személyiségük és a demokratikus 
gondolkodásuk. Magát a demokrácia kifejezést általában nem 
kedvelték, mert sztrájkokkal, bombákkal és demagógokkal 
asszociálták, de szemléletükben és törekvéseikben kifejezetten 
liberálisak és demokratikusak voltak. (31) 
 A magyarokat mindig érdekelték az Amerikából jövő 
hírek. A 30-as években a magyar sajtóban megnövekedett az 
amerikai hírek mennyisége. Ennek a kezdete egybeesett a 
gazdasági válság kezdetével. A magyar sajtó, amely tudatában 
volt a nemzeti gazdaságok kölcsönös függőségének, és amely 
nagy figyelmet fordított a szociális és foglalkoztatási 
kérdésekre, árgus szemekkel figyelte az amerikai gazdasági 
termelés, valamint a társadalmi jólét, illetve a munkanélküliség 
problémáját.  
 
 
 Nagy érdeklődéssel követték a New Deal alakulását. 
Nem minősítették, de gondosan követték az amerikai kormány 
minden fontos lépését, különösen azokat, melyek hatással 
lehettek a világpiacra, és a világ pénzügyi intézményeire. 
Ugyanígy jártak el a Roosevelt-kormány ellenzékével 
kapcsolatban. Nem foglaltak állást az amerikai kormány 
mellett, de ellene sem; nem nyilvánítottak véleményt. De 
jelentették a kormány sikereit és kudarcait, valamint az 
ellenzék tevékenységét. (32)  
 
 Franklin D. Roosevelt emberi szempontból is rendkívül 
érdekes volt a magyar sajtó számára. A magyar közvéleményt 
sokat foglalkoztatta, hogy milyen bátran és vidáman viseli a 
betegségét. A magánélettel foglalkozó cikkek révén Roosevelt 
felesége is ismertebbé vált Magyarországon, mint a legtöbb 
elődje. A magyar sajtó viszonylag pontosan tájékoztatott 
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mindenről, amit az elnök és Roosevelt asszony tett vagy 
mondott. (33) 
  Konkrét politikai kérdések, melyek jelentékeny 
nyilvánosságot kaptak a magyar sajtóban: az 1932-es 
elnökválasztás, a „brain trust” (az „agytröszt”), a dollár 
leértékelése, a költségvetések, a New Deal törvényei és 
utasításai, az ezekkel szembeni bírósági ítéletek, Huey Long 
valamint Coughlin atya politikai tevékenységei. A Louisiana 
állambeli szenátor Huey P. Long, „Share-Our-Wealth Society” 
(„Osztozzunk a javakban”) kezdeményezése, valamint a 
Michigan állambeli Royal Oak lelkipásztorának. Charles E. 
Coughlinnak a „társadalmi igazságosság” mozgalma úgy 
kapott teret a magyar sajtóban, hogy átvették azokat az 
amerikai kommentárokat is, amelyekben a két kezdeményező 
személyén gúnyolódtak. A többi kérdésben azonban 
részrehajlás nélkül jelentették az eseményeket. (34) 
 A rendszeres, nem politikai jellegű témák között volt a 
sport, a repülés, a fölfedezések, a tudomány, az irodalom, a 
művészet és a filozófia. A legtöbbet Charles A. Lindbergh-ről, 
a fiatal pilótáról írtak. Gyermeke meggyilkolásának részletes 
hírei mellett a magyar sajtó szoros figyelemmel követte 
repülőútjait, szakmai tevékenységét, házasságát és magánéletét, 
valamint tudományos kísérleteit. Ami a filozófiát illeti, a 
könnyedebb hangvételű magyar lapok néha viccelődtek egy-
egy új amerikai vallás és követőinek rovására.  
 Leggyakrabban a filmekkel foglalkozott a magyar sajtó. 
Természetes volt az érdeklődés az amerikai filmgyártás 
eredményei iránt, és a magyar mozik nemcsak a filmeket 
mutatták be, hanem a kapcsolódó híreket is, beleértve a 
hollywoodi botrányokat.  
 Nagy volt a magyar sajtó érdeklődése az emberi 
tragédiákról szóló történetek iránt. Sokkal nagyobb teret kapott 
a Missisippi áradása, mintha Kínában vagy Indiában áradtak 
volna a folyók. Az időjárás alakulását egyébként is nagy 
érdeklődéssel követték a mezőgazdasági országnak számító 
Magyarországon. A sajtó figyelte az amerikai búzatermés 
adatait, melyek meghatározták a nemzetközi piacot, de 
közölték a kukorica- és a gyapottermés alakulásának híreit is.  
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 A magyar sajtó mindig készségesen tájékoztatott a 
magyarok sikereiről Amerikában, jelentette, ha zenészeket, 
előadókat, művészeket hívtak meg, vagy ha fontos állást kapott 
valaki. Követte a sajtó az amerikai magyarok ottani életét is. 
Az amerikai hírek között mindig szerepeltek a 
Magyarországról vagy a magyar ügyekről szóló ottani 
tudósítások. Ha egy amerikai cikkben a revíziót pártolták, 
akkor a magyar sajtó ennek a lehető legnagyobb publicitást 
adta. Ami a néger kérdést illette, a magyar sajtó fölismerte a 
súlyosságát, és rendszerint tartózkodott a 
véleménynyilvánítástól. A sorok között olvasva azonban ki 
lehetett venni, hogy szimpatizáltak a négerekkel. Érdeklődött a 
magyar sajtó az amerikai sztrájkok és társadalmi zavargások 
iránt is, mert tisztában voltak ezeknek a jelenségeknek a 
súlyával. A veteránok fölvonulásai, a farmerek sztrájkjai és 
különösen az 1934-es San-Francisco-i sztrájk jelentős 
figyelmet kaptak. A magyar bulvársajtó kedvenc témái közé 
tartoztak a gengszterháborúk az alkoholtilalom idején. A 
komoly lapok a pozitív hírekre, közismert személyek halálára, 
nagy tételek elkobzására vagy a nagy rablásokra korlátozták ez 
irányú híreiket.  
 A II. világháború alatt Magyarország volt az egyetlen 
kelet-európai ország, ahol szabad volt a semleges vagy 
szövetséges forrásokból származó hírek közlése. Az 1944. 
március 19-iki náci megszállásig egyes magyar lapok legalább 
annyi hírt közöltek brit vagy amerikai forrásokból, mint a 
németektől, és a Szövetséges hírek fogadtatása gyakran jobb 
volt. E sorok írója a II. világháború alatt olyan személyek 
beszédeinek teljes szövegét olvasta budapesti lapokban, mint 
Roosevelt elnök, Henry A. Wallace, alelnök, vagy Wendell 
Wilkie, az 1940. évi republikánus elnökjelölt. Mint említettük, 
megengedett volt, hogy lefordítsák a legújabb amerikai 
könyveket és nyíltan árulják őket a budapesti 
könyvesboltokban még a háború évei alatt is.  Ez politikai 
paradoxon. De jól mutatja, hogy a politikai szembenállás 
ellenére a kulturális kapcsolatok nem szűntek meg a két nemzet 
között.  
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VIII. fejezet:  
 

Bethlen Magyarországa 
Konszolidáció és válság (1921-1932) 

 
 

Magyarország a korai középkorból alkotmányos 
monarchiaként fejlődött ki, melyben a király elismerte a 
nemzet jogait.  (1) Az egész magyar alkotmányos fejlődés 
alapja a Szent Korona tan volt. Ennek értelmében minden jog 
Szent István koronájában gyökerezik, amely nemcsak a 
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koronázási és más ünnepélyes alkalmakkor használt szent 
ereklye, hanem a nemzeti függetlenség és egység szimbóluma 
is. Ennek feje a király (caput Sacri Regni Coronae), aki 
kizárólag a nemzet által történő koronázással nyeri el hatalmát 
(membra Sacri Regni Coronae). Az így megkoronázott király 
és a nemzet együttesen alkotják a Szent Korona testét (totum 
corpus Sacri Regni Coronae). Bármilyen döntés csak a kettő 
egyetértésével válhat törvénnyé. Következésképpen 
megkoronázott király nélkül a nemzet nem teljes egység. (2) 
Igy Magyarország esetében a régi monarchiához történő 
visszatérés a szabadság és az önkormányzat alapelveihez való 
töretlen hűséget jelentette egy olyan világban, melyben az 
állam mindenhatósága és totális uralma vált jellemzővé.  
 A román megszállás miatt a konszolidáció csak 1920 
januárja után kezdődhetett el. Mindenki elismerte: az 
alkotmányosságot vissza kell állítani, de az is világos volt 
mindenki számára, hogy ezt nem lehet megvalósítani a régi 
alkotmányos élet visszatérítésének egyszerű deklarációjával, 
miután azt megszakította a háború és a forradalom. Az, hogy 
megszűnt az Ausztriával való unió és a koronás király nem 
tudott visszatérni, új intézkedések és megoldások bevezetését 
tette szükségessé, amelyek azonban nem szüntethették meg a 
régi intézményeket és hagyományokat.  
 A proletárdiktatúra összeomlása után polgári kormány 
következett. A király távollétében a régi törvényhozó hatalom 
nem működött, és a kormány nemzetgyűlés összehívását 
határozta el. Általános választásokat írtak ki 1920. január 25-re 
egyenlő, kötelező és titkos szavazati jog alapján. A legtöbb 
szavazatot a Földművesek és Kisgazdák Pártja kapta, amely 
így 75 mandátumhoz jutott.  Tizenhat liberálissal és 
függetlennel együtt ők képezték a baloldalt. A Keresztény 
Nemzeti Unió 68 helyet szerzett, és 9 hasonló gondolkodású 
képviselővel ők alkották a jobboldalt. A Nemzetgyűlést 
korlátozott időtartamra: két évre választották. Munkája arra 
korlátozódott, hogy ideiglenes megoldást találjon a fennálló 
alkotmányozási helyzetre.  

Az I. sz. törvényben, amelyet 1920. februárjában 
hoztak, a Nemzetgyűlés a nemzeti szuverenitás 
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letéteményesének nyilvánította magát, amely feljogosítja „az 
alkotmány és a szuverén hatalom helyreállítására”. 
Kinyilvánította továbbá, hogy érvénytelenek Károlyi és a 
kommunista köztársaságok törvényei és rendelkezései, továbbá 
az 1867-es XII. sz. törvény, amely a megszűnt Monarchia 
alapja volt, és a szuverén hatalom teljes szabályozásáig tartó 
időszakra a Nemzetgyűlés régenst (kormányzót) választ, aki 
bizonyos korlátozásokkal a királyi hatalmat gyakorolja.  
 Ily módon fönnmaradt a királyság, de interregnum 
következett be. 1920. március 1-jén Horthy tengernagyot, a 
nemzeti hadsereg akkori főparancsnokát választották meg 
Magyarország kormányzójává. Károly király két ízben is 
megpróbálta visszanyerni a trónját. Magyarországról Svájcba 
ment emigrációba; 1921 márciusában, majd októberében 
megpróbált visszatérni, de mindkét esetben kudarcot vallott. 
1921 októberében egy brit ágyúnaszádon hagyta el végleg 
Magyarországot. A brit hatóságok Madeira szigetére 
száműzték, ott halt meg a következő évben. Ottó főherceg, a 
trónörökös még gyermek volt. 
 Magyarország háborút követő politikája rövid életű és 
erőtlen kormányokkal kezdődött. 1921-ben azonban változás 
következett be, amikor az új kormány gróf Bethlen István 
vezetésével alakult meg. Mivel 10 évig szolgált 
miniszterelnökként, Magyarország háború utáni történetének 
első évtizedét általában Bethlen-korszaknak nevezik. 
 Bethlen István gróf Erdélyből származott, történelmi 
családból. (4) Családjának gyökerei azonosak azzal a Bethlen 
Gáboréval, aki Erdély protestáns fejedelme volt a XVII. 
században. Bethlen István Bécsben és Angliában tanult. 
Kálvinista volt, és sok magyar mágnáshoz hasonlóan csodálta 
Angliát, ahol műveltségét szerezte. 1901-ben lett parlamenti 
képviselő, politikájában konzervatív volt. Elutasította a 
forradalmi ideológiák és szélsőségek minden formáját 
függetlenül attól, hogy szocialista vagy radikális jobboldali 
eredetűek voltak-e. Azzal kezdte miniszterelnöki munkáját, 
hogy kijelentette: a forradalmaknak és az ellenforradalmaknak 
vége.  
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 Bethlen fő célja kétségtelenül Magyarország 1918 előtti 
területének visszaállítása volt. Ezt először nem foglalta bele 
programjába, mert meggyőződése volt, hogy egy ilyen kaland 
kudarcra van ítélve mindaddig, míg Magyarország nem 
konszolidálja belső helyzetét, és nem tesz szert erős külföldi 
támogatókra. Úgy látta, hogy Magyarország problémái nem 
oldhatók meg belső és rövidtávú módszerekkel. Csak átfogó és 
hosszú távú terv lehet sikeres, amely számot vet a realitásokkal 
és a nemzetközi erőkkel. Magyarország első lépése tehát a 
konszolidáció és az újjáépítés általános folyamata kell, hogy 
legyen.  
 Magyarországnak legelőször is tőkére volt szüksége a 
beruházásokhoz. A hazai tőkeforrások nem voltak elégségesek; 
Magyarország soha nem volt bővében saját tőkének, mivel 
iparának jelentős része külföldi bankok kezében volt. (5) A 
tőkének tehát külföldről kellett jönnie, a beruházók azonban 
nem szívesen kockáztattak egy olyan országban, ahol 
forradalmi veszély van. A gazdasági és a pénzügyi 
újjáépítésnek a politikai és társadalmi stabilitás voltak a 
föltételei; mindkettőhöz külföldi segítségre volt szükség. Ebből 
az következett, hogy az újjáépítés sikeres megkezdéséhez 
Magyarországnak olyan politikai orientációt kellett elfogadnia, 
amelyek kielégítőek az anyagi támogatást nyújtani hajlandó 
körök számára. Ez egyaránt vonatkozott a bel- és a 
külpolitikára. Az országnak elegendő erőt kellett gyűjteni 
ahhoz, hogy ismét tényezővé váljon a nemzetközi politikában. 
Csak ezután számíthatott új barátokra, és csak ezután 
kerülhetett olyan pozícióba, melyben megvalósíthatja nemzeti 
célkitűzéseit. 
 Bethlen első diplomáciai sikere a Magyarország és az 
Egyesült Államok közötti szerződés. 1921. július 2-án Harding 
elnök kérte a Kongresszust a két ország közötti békeszerződés 
aláírására. Üzenete így hangzott: „Tekintettel arra, hogy a 
korábbi Osztrák-Magyar Monarchia megszűnt létezni és 
Magyarországon nemzeti kormány alakult, tekintve továbbá, 
hogy az Egyesült Államok nem ratifikálta a Trianoni 
Szerződést, szükségessé vált a két nemzet közötti béke és baráti 
viszony létrehozása.” (6) A Kongresszus még aznap elfogadta 
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az elnöki üzenetet. Harding elnök Ulysses Grant-Smith és 
Hugh Frazer budapesti amerikai diplomatákra bízta a 
béketárgyalások vezetését.  
 A tárgyalások 1921. július 9-én kezdődtek meg 
Budapesten. A két ország megbízottjai nem ütköztek 
semmilyen nehézségbe. A háború során hadseregeik nem 
kerültek harcba egymással. Az Amerikában élő magyarokat 
méltányosan kezelték, és Magyarországon nem internáltak 
egyetlen amerikait sem a háború alatt. Olyan nagy volt az 
egyetértés a két delegáció között, hogy a szerződésnek már az 
első változatát elfogadta az amerikai elnök és a magyar 
kormány. A szerződést 1921. augusztus 29-én  írták alá. A 
történelmi eseményre Budapesten került sor a Parlament 
épületében. Az Egyesült Államok képviseletében jelen volt 
Ulysses Grant-Smith és Hugh Frazer, a két külön megbízott,  
Edwin C. Kemp ezredes, a katonai ügyvivő, valamint a 
titkárok, Wallace Smith Murray és Warrington Dawson. A 
magyar kormánydelegációt  gróf Bánffy Miklós 
külügyminiszter, valamint a Külügyminisztérium politikai 
osztályának vezetője, báró Héderváry Sándor vezette. Grant-
Smith nagykövet a következő szavakkal üdvözölte a két ország 
között helyreállított békét: „Hiszek Magyarország jövőjében és 
virágzásában. Magyarország hosszú jövőnek néz elébe, élni és 
virágozni fog.” (8) 
 Mint a magyar média kiemelte, a különbéke 
megkötésekor nem esett szó a trianoni területi változásokról. A 
Külügyminisztérium hivatalos havi folyóírata, a Hungarian 
Nation a következőket írta:  
 Mr. Ulysses Grant-Smith közel három évnyi budapesti 
tartózkodása során többször bizonyította együttérzését és 
barátságát a megkínzott ország iránt. Mindvégig névtelenül is 
egyike volt Magyarországon az amerikai karitatív 
mozgalomna, szolgálatának harmadik évében tanúja 
Magyarország és Amerika békekötésének. Ennek a békének a 
konklúziója, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem ismeri 
el a trianoni szerződés területi rendelkezéseit. (9) 
 A békeszerződés azt jelentette, hogy megteremtették a 
szabályos diplomáciai kapcsolatokat a két ország között. A 
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következő hónapban megérkezett Budapestre Nicholas 
Roosevelt, az újonnan kinevezett amerikai nagykövet. Több 
mint 10 évig maradt hivatalában, és így a leghosszabb időt 
szolgáló misszióvezető lett Budapesten. Az Amerikai 
Külügyminisztérium számára küldött jelentései mutatják, hogy 
megbízatása során semmilyen zavaró tényező nem volt a két 
ország jó viszonyában.  

Ujabb jelentős diplomáciai esemény volt a két ország 
között, amikor Magyarország 1929-ben csatlakozott a Kellogg 
Szerződéshez, amely elmarasztalta a háborút, mint a 
nemzetközi ellentétek megoldásának eszközét. A magyar 
közvélemény először gyanúsnak találta ezt a szerződést. A 
francia sajtó úgy értékelte a Kellogg-Briand szerződést, mint a 
Párizsi Békeszerződések formális elfogadását, amelytől 
Amerika addig tartózkodott. A Pester Lloyd 1928. október 18-
án az alábbiakban kommentálta a francia sajtó megjegyzéseit:  
 „Magyarország kész elítélni a háborút, de nyitva hagyja 
az ajtót az igazságtalan és természetellenes állapotok 
revíziójához.” (11) Egy másik ujság, a Pesti Napló kijelentette, 
hogy a központi hatalmak soha nem is álmodtak arról, hogy az 
Egyesült Államok ellen harcoljanak, és hogy a sérelmek, 
melyek Amerikát az első világháborúba történő belépésre 
késztették, föloldhatók lettek volna semlegesek között 
alkalmazott nemzetközi jogi eszközökkel. A lap azt is 
kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak a Monroe elv 
értelmében távol kellett volna maradnia a háborútól, amely 
teljes egészében Európa ügye volt. A lap szerint a korlátlan 
tengeralattjáró háború könnyű ürügyként szolgált az 
ellenségeskedés megindításához, és azzal zárta a cikket, hogy 
„Amerikának, amely vezető szerepet játszott a régi Európa 
széttörésében, egyáltalán nem kellene részt vennie az új Európa 
létrehozásában.” (12) 
 A magyar kormány komoly bajban volt. Ha csatlakozik 
a Kellogg szerződéshez, ez azt jelentené, hogy elfogadja a 
status-quo-t, ha nem csatlakozik, az úgy lenne értelmezhető, 
hogy a háború oldalán áll. Szomszédai feszülten figyelték. Az 
Echo de Paris például azt írta: „Magyarország csak színleli a 
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békét, és ugyanakkor támadást indít az európai béke egyik 
legfontosabb garanciája, a trianoni szerződés ellen.” (13) 
 A Kellogg szerződéssel kapcsolatos magyar remények, 
hogy ti. az USA a jövőben érdekelt lesz a Magyarországot ért 
igazságtalanságok enyhítésében, kedvezőtlen reakciókat 
váltottak ki Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia részéről. 
Magyarország a szerződés aláírása előtt memorandummal 
Washingtonba küldte Eckhardt Tibort, egyik legjobb 
diplomatáját, hogy a szerződés európai hatásairól tárgyaljon. A 
memorandum figyelmeztetett arra, hogy a trianoni szerződés a 
legkegyetlenebb módon bánt el Magyarországgal, és arra kérte 
az Egyesült Államokat, hogy ne vegyen részt az Európában 
éppen fönnálló területi status-quo jogi stabilizálásában. 
Kellogg külügyminiszter biztosította Magyarországot, hogy a 
szerződésnek nem ez a szándéka. Továbbá Borach szenátor a 
Kellogg szerződés szenátusi vitájában Közép-Európával 
kapcsolatban kijelentette: „Teljesen világos számomra, hogy 
nagyon sok minden nincs rendben a világnak azon a táján.” 
(14) Magyarország aláírta a szerződést, a Budapesti Hirlap 
pedig „A magyar külpolitika útjai” cimmel jelentetett meg 
cikket, melyet a szokásoktól eltérően a kormány sugalmazott. 
Idézet a cikkből:  
 A magyar kormány hangsúlyozta: amikor csatlakozott a 
Kellogg szerződéshez, föltételezte, hogy az Egyesült Államok 
kormánya a jövőben megpróbál lehetőséget keresni az 
igazságtalanságok békés úton történő rendezésére. Az Egyesült 
Államok nem gondolhatja, hogy a Kellogg szerződéssel véget 
ér az európai politikában történő részvétele. Miután 
visszautasította a Trianoni Szerződést, és külön békét kötött, 
módot kell találnia arra, hogy orvosolja az igazságtalanságokat. 
A magyar kormány bölcsen tette, hogy megragadta a 
lehetőséget az Egyesült Államok emlékeztetésére: folytassa a 
világ békéjéért folytatott tevékenységét.  Fölnyitotta előtte a 
revízió becsukott könyvét, ezáltal figyelmeztetve: olvassa el ezt 
a könyvet, amely tele van súlyos igazságtalanságokkal. (15) 
 Ugyanazon a napon Dr. Walkó Lajos külügyminiszter a 
Parlament Felsőházában tájékoztatta a  külügyi bizottságot 
arról, hogy a kormány miért irta alá a Kellogg szerződést. E 
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szerint a kormány nem csupán a magyar politika végső célját 
kívánja hangsúlyozni, hanem hangot akar adni annak az 
alapelvnek is, miszerint a nemzetközi politikában általában 
szükség van olyan módszerekre, melyekkel igazságtalan és 
természetellenes viszonyok békésen kezelhetők. (16) 
 Végül 62 állam írta alá a Kellogg szerződést, melynek 
és az összes hasonló deklarációknak a hiábavalóságát jól 
mutatta Japánnak a Kína elleni támadása. Mindazonáltal az 
európai politikusok elismerték az Egyesült Államok 
hajlandóságát, hogy részt vállaljon a világ békéjének 
fönntartásában. Magyarország a maga részéről remélte, hogy 
az amerikai közvélemény szövetségese lesz abban a 
törekvésében, hogy megváltozzon a Népszövetség döntése, és 
olyan légkört teremtsen, amely megszünteti a győztes államok 
egyoldalú privilégiumait.  
 Sokkal fontosabbak voltak azonban ebben az 
időszakban az Egyesült Államok és Magyarország gazdasági 
kapcsolatai. Mint föntebb említettük, Közép-Európa gazdasági 
fejlődése eltért a Nyugatétól. Ebben a térségben, és különösen 
Magyarországon a nagyipar többsége a kereskedelmi bankok 
tulajdonában és ellenőrzése alatt állt. A tulajdonszerkezet még 
annál is oligarchikusabb volt, mint a termőföldek esetében. A 
nagyipar túlnyomó többségében kisszámú személy ellenőrzése 
alatt állt, akiket majdnem minden esetben vérségi vagy családi 
kötelék fűzött össze. (17) 
 Magyarország az újjáépítés korszakában sohasem 
érhette volna el azokat az eredményeket, melyeket elért, ha a 
külföldi tőke mellett nem bírta  volna ezeknek a személyeknek 
az aktív együttműködését. 
 Első sikerét Bethlen 1922 szeptember 18-án aratta, 
amikor Magyarországot fölvették a Népszövetségbe. A 
következő év tavaszán Magyarország kölcsönért folyamodott. 
A Kisantant bejelentette, hogy csak abban az esetben áll el a 
magakadályozásától, ha komoly garanciát kap arra:  
Magyarország nem használja a kölcsönt sem fegyverkezési 
célokra, sem pedig irredenta propaganda finanszírozására. 
További tárgyalások következtek, és végül 1924. március 14-
én két jegyzőkönyvet sikerült aláírni. Az elsőben 
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Nagybritannia, Franciaország, Olaszország, Csehszlovákia, 
Románia és Jugoszlávia ígéretet tett, hogy tiszteletben tartja 
Magyarország sérthetetlenségét, szuverenitását, és politikai 
függetlenségét, míg Magyarország vállalta, hogy a Trianoni 
Szerződés értelmében szigorúan és engedelmesen eleget tesz a 
szerződésben lefektetett kötelezettségeinek, különös tekintettel 
a katonai rendelkezésekre. A második jegyzőkönyv lefektette, 
hogy Magyarország milyen garanciákat ad a kölcsön ellenében, 
és meghatározta a teljes jóvátételt. Magyarországnak ki kellett 
fizetnie 200 millió aranykoronát, melynek első részlete 5 millió 
aranykorona volt 1927-28-ban, majd évente növekedve 1942-re 
14 milliót kellett elérnie.  
 A tárgyalások során 250 millió aranykorona kölcsönben 
állapodtak meg. (18) A művelet azonnali sikerrel járt. Mint 
korábban jeleztük, az újjáépítési kölcsönt túljegyezték, és ez 
csak a kezdete volt egy hamarosan beáramló hatalmas 
tőkemennyiségnek. Visszatért a hazai tőke, de a külföldi tőke is 
kitűnő lehetőségeket talált Magyarországon. B. Covrigh (19) 
adatai szerint az 1920 és 1931 között Magyarországra érkezett 
teljes tőkeérték 488,856,928 dollár volt. A pénz stabilizálódott, 
és az új, független jegybank az új, arany fedezetű pengővel 
váltotta föl a koronát. Ez éveken keresztül Európa egyik 
legstabilabb valutája maradt. 1924 júliusára egyensúlyba került 
a költségvetés, olyan mértékben, hogy ezt követően a bevételek 
több éven keresztül meghaladták a kiadásokat. Két új egyetem, 
számos középiskola és több ezer új általános iskola nyílt. Új 
gyárak épültek a Trianonban elvesztettek helyébe, új 
nyersanyagforrásokat fejlesztettek ki, illetve találtak külföldön 
és új külföldi piacok nyíltak meg. A gyárak száma az 1921-es 
2124-ről 1928-ra 3553-ra emelkedett,  míg az ipari termelés 
indexe 100-ról 294-re nőtt. (20) A mezőgazdaság virágzott. 
1929-ben Magyarországon már sikeres tulajdonosi osztály volt 
városban és vidéken egyaránt. Az előző kategóriába nemcsak a 
fő bankárok és nagyiparosok tartoztak, hanem nagyon sok 
kereskedő és kisiparos is. Jólétük szintjét elérte a közép- és 
magasabb szintű állami alkalmazottak szintje is. Bethlen abban 
is sikeres volt, hogy jelentős társadalmi és politikai  összhangot 
hozott létre ezeknek az osztályoknak a körében, és megoldást 
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talált problémáik jelentékeny részére. Az ipari szakmunkások 
viszonylag jó körülmények között éltek. Életszínvonaluk 
megütötte a közép-európai átlagot, és fölötte volt a legtöbb 
kelet-európai országénak. (21) 
 A pénzügyileg újjáépült országok között a pénzügyi 
világ számára Magyarország volt a legvonzóbb. Amikor 1923-
24-ben a Népszövetség újjáépítési kölcsönét tárgyalták, a 
nemzetközi bankárok egyhangúan félelmeiknek adtak hangot 
Magyarország politikai stabilitását illetően. Két forradalom, két 
Habsburg puccs, és az ország külföldi csapatok általi 
megszállásának tükrében aligha volt meglepő, hogy a külföldi 
bankárok idegesek a kölcsönnel kapcsolatban. Kiderült 
azonban, hogy Magyarország politikailag Európa egyik 
legstabilabb állama. Bethlen gróf sokkal hosszabb ideig volt 
kormányfő, mint bárki más Kelet-Európában, és ezalatt a 
társadalmi rend mindvégig szilárd maradt. Bethlen gróf 
népszerűségét mutatja, hogy „állandó miniszterelnök”-ként 
emlegették. A londoni Times (22) Montague Normanhoz 
hasonlította, aki ebben az időszakban a Bank of England 
állandó elnöke volt. Ez a komoly képességű államférfi által 
képviselt politikai folyamatosság állt elsősorban az újjáépítési 
terv sikerének a hátterében.  Bethlennek a parlamentáris 
kormányzás iránti tisztelete, valamint a kormányzást 
szolgálatként értelmező felfogása, ötvözve a tömegekre 
gyakorolt kétségtelenül nagy hatásával kitűnő biztosítékát 
képezte annak, hogy Magyarország ne keveredjen politikai 
kalandokba. Sem  hazai, sem külföldi hatások nem tudták 
olyan módon befolyásolni a politikáját, hogy bizonytalan 
jövőbeni előnyök kedvéért veszélyeztesse az ország 
újjáépítésének kilátásait. Magyarország pénzügyi és gazdasági 
helyzetének kellő megértése érdekében elengedhetetlen, hogy 
megvizsgáljuk a magyar politikának ezt az időszakát.  
 Az 1924-es újjáépítési kölcsönt követően Magyarország 
maradéktalanul teljesített mindent, amit a Népszövetség 
tervében előírtak a számára. Költségvetése nem csupán 
egyensúlyba került, de jelentős többleteket halmozott föl. 
Ezeket kedvező tőkebefektetésekre használta. Külföldi 
kötelezettségeit egytől-egyig teljesítette. Magyarország minden 
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évben 1.500.000 dollárt fizetett Angliának háború előtti 
tartozásainak fejében. 1928-ban gazdasági szempontból 
mintegy a „jó fiú” helyzetében volt, aki arra vár, hogy 
elismerjék az érdemeit. Minden szerződést kötelességtudóan, a 
genfi gazdasági konferencia legfontosabb alapelveinek 
megfelelően teljesített. 1928-ban a Nemzeti Bank fémtartaléka 
több mint négyszerese volt a négy évvel korábbinak. (23) 
 Amikor Bethlen kölcsönért fordult a Népszövetséghez, 
világos volt a számára, hogy egy ilyen kölcsön politikai 
kötelezettségekkel fog járni. Ezeket igyekezett minimalizálni, 
és ezért semmiképpen sem az európai kontinensről kívánt pénzt 
szerezni. Ehelyett inkább amerikai és angol bankoktól vett föl 
pénzt, mert ezek nem jártak politikai kötelezettségekkel 
túlmenően azokon, melyeket a Népszövetség jegyzőkönyvében 
lefektettek. Bár a kölcsön felügyelője a Népszövetség volt, 
kibocsátói pedig Anglia, az Egyesült Államok, Olaszország, 
Svájc, Hollandia és Svédország, a finanszírozó valójában a 
Morgan Ház volt. (24) Ezt, szemben az osztrák újjáépítési 
kölcsönnel, nem garantálták külföldi államok. Igy az a javaslat 
született, hogy népszövetségi főbiztosi posztot létesítsenek 
Magyarországon, és hogy ezt amerikai személy töltse be. A 
New York Times 1924 február 9-én azt közölte, hogy a posztot 
föl is ajánlották egy amerikainak, aki azt elfogadta: Charles G. 
Dawes és P. G. Harding nevét említette; utóbbi a Bostoni 
Központi Szövetségi Bank elnöke volt. Kettejük közül a 
Népszövetség titkársága Hardingot javasolta. Ő azonban nem 
tudott eleget tenni a fölkérésnek, és Jeremiah Smithet javasolta 
maga helyett, aki elfogadta a megbízást.  
 Jeremiah Smith bostoni bankár volt, aki korábban az 
amerikai békedelegáció szakértőjeként dolgozott Versailles-
ben. Azután Thomas W. Lamont asszisztense lett a Kínával és 
Mexikóval folytatott pénzügyi tárgyalásokon. Smith közvetlen 
munkatársa pedig az újjáépítési kölcsön igazgató tanácsának 
képviselője, Royall Tyler volt. Kétségkívül egyéb tényezők is 
hozzájárultak Magyarország gazdasági fölépüléséhez, de 
Jeremiah Smith mindenképpen meghatározó szerepet játszott 
ebben a minden gondolkodó magyar által nagyon nehéznek és 
kellemetlennek tartott munkában.  
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Általános vélemény, hogy Bandholtz tábornok után 
Jeremiah Smith nyújtotta a legnagyobb segítséget 
Magyarországnak. Amikor 1926 június 25-én befejezte a 
munkáját, Dorsey Richardson, az Amerikai 
Külügyminisztérium európai főosztályának ügyvezetője a 
következő táviratot küldte a budapesti amerikai nagykövetnek: 

„Tudomásom szerint június 26-án a magyar kormány 
vacsorát ad Jeremiah Smith tiszteletére. Kérem, fejezze ki az 
amerikai kormány és nép megelégedését, hogy Mr. Smith 
sikeresen teljesítette a munkáját. Az amerikaiak, akik 
figyelemmel követték ezt a munkát, nagyon örülnek, hogy 
amerikai állampolgár volt az, aki ezt a fontos segítséget 
megadta a magyar kormánynak és népnek.” (25) 

Az Ausztriában hasonló munkát végző Zimmerman 
sem volt kevésbé sikeres, de Smith szerény volt, észrevétlenül 
dolgozott, és így szerették, szemben Zimmermannal, akit 
megvetettek Ausztriában. Smith szerény életmódjával vívta ki 
a magyarok megbecsülését. Nemcsak mellőzte a látványos 
külsőségeket, de rendszeresen elutasított minden fajta 
jutalmazást is. Erényes és egyenes jelleme megerősítette 
Amerika hitelességét a magyarok között. Szakmai képességeit 
csak dicsérni lehet. Colijn, Hollandia korábbi miniszterelnöke 
és pénzügyminisztere elismerő szavakkal illette Smith 
képességeit és jellemét, amikor 1926-ban Magyarországra 
látogatott. A következőt mondta a budapesti amerikai 
nagykövetnek: „Zimmerman pénzügyi tanácsadóként 
kétségtelenül komoly hasznára volt az osztrák kormánynak. De 
az Ön honfitársa, még nagyobb nevet szerzett magának, mint 
az enyém.” (26) 

Mint láttuk, Jeremiah Smith irányítása alatt gyors 
haladás történt Magyarország pénzügyi konszolidációja terén. 
Összefoglalva: a költségvetést kevesebb, mint egy év alatt 
kiegyenlítették, miközben a kölcsön nagyobb részét nem 
használták föl; az 1925. június 30-ig tartó költségvetési évben a 
bevételek már fölülmúlták a kiadásokat; a valuta 
stabilizálódott, és bevezették az új pénzt, a pengőt. A Magyar 
Nemzeti Bank arany- és valutatartalékai a forgalom mintegy 
55%-át tették ki. Az Egyesült Államoknak való összes 
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kötelezettség kifizetése vagy finanszírozása megtörtént. Bár 
Magyarország alapvetően mezőgazdasági ország volt, amerikai 
bankárok és vállalatok komoly nagyberuházásokba fogtak az 
országban. 1925 júniusában a New Yorki Bauer, Pogue, Pond 
és Vivian cég 3.400.000.- dollárt fektetett be a Budapesti 
Magyar Discount and Exchange bankba. 1925. január 23-án a 
New Yorki Hornblower, Miller és Garrison 3.000.000.- dollárt 
invesztált a budapesti Rima Acélvállalatba. 1926. május 20-án 
a New Yorki International Acceptance Bank 2.000.000 
dolláros kölcsönt nyújtott Budapestnek. 1926. április 29-én a 
New Yorki Guaranty vállalat 3.000.000.-dollár kölcsönt adott a 
Budapesti Land Mortgage Institut-nak. 1926. július 26-án 
Speyer és cége 10.000.000 dollárt kölcsönzött a magyar 
vármegyéknek. 1927. szeptember 17-én 1.500.000.- dollárt 
helyeztek letétbe a Budapesti British-Hungarian Banknál. 
1927. március 3-án Hornblower, Miller és Garrison 1.000.000.-
dollárt helyezett letétbe a Budapesti Olasz-Magyar Banknál. 
Néhány hónappal korábban a New Yorki Olehn és Ganter 
2.700.000.- dollárt helyezett el ugyanebben a bankban. 1927. 
április 27-én a New Yorki Hines, Rearick, Dorr, Travis és 
Marshall cég 2.000.000.- dollár kölcsönt folyósított a Magyar 
Központi Takarék-banknak. Ezeken kívül számos egyéb üzleti 
tevékenység folyt. A föntieknél fontosabb volt az a 20 millió 
dolláros 6.5 %-os, 35 évre szóló budapesti aranykötvény, 
melyből 10 milliót az amerikai piacon kivántak forgalmazni. A 
kölcsön Budapest, illetve a New Yorki Bankers’ Trust 
Company között valósult meg. A kölcsön hozamát különböző 
termelő vállalkozásban hasznosították, melyek között voltak 
villamos erőművek, vizi erőművek, központi és egyéb 
vásárcsarnokok, vágóhidak, a buszközlekedés fejlesztése, 
valamint középületek és lakóházak építése. (27) Mindezzel 
összefüggésben 1928. december 12-én megkezdték a 
Magyarország és az Egyesült Államok közötti közvetlen 
telefonösszeköttetés kiépítését. 

Fontos tényező volt a Svéd-Amerikai Gyufa Tröszttel 
kötött megállapodás  is 1928. július 6-án. E szerint a Tröszt a 
magyar gyufagyártás számára adott koncessziókért 
harminchatmillió 92%-os kölcsönt nyújtott 5,5 %-os kamatra. 
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A Tröszt elfogadta, hogy a magyarországi gyártásban 
alkalmazott külföldi munkások száma ne legyen több 20-nál. 
(28) 

 A magyar gazdasági tevékenységekben amerikai 
kisvállalkozások is részt vettek. 1927. augusztus 24-én a New 
Yorki Joint Security Coorporation a Budapesti United 
Metropolitan Savings Bank amerikai részvényeiből 100.000 
darabot ajánlott föl lakossági jegyzésre. A részvények értéke 
egyenként hét dollár volt, melyet dollárban kellett fizetni. Ez 
alkalommal a Joint Security a következő áttekintést adta 
Magyarországról: 

Magyarország Közép-Európa legtermékenyebb földje. 
Termékei a búza, rozs, a kukorica, valamint a liszt, cukor, 
marha, sertés, baromfi és vad, mindenfajta zöldség, bor, 
továbbá ásványvizek. Jelentős a cukorrépa és a 
burgonyatermelés. Magyarországot nemzedékek óta 
általánosan Európa vagy legalábbis Közép-Európa éléstárának 
ismerik, és még jó ideig az is fog maradni, különösen mivel 
Oroszországról le kell mondani mint gabona exportőr 
országról. (29) 

1929-ig bezárólag mindenben jól haladt az újjáépítés. 
Magyarország évről évre jobban prosperált, és ezzel együtt 
Bethlen presztizse kivételes magasságokba emelkedett. Meg 
kell azonban említeni, hogy az újjáépítési időszak nem járt túl 
sok politikai és társadalmi reformmal. A bethleni konszolidáció 
nem volt tekintélyelvű, vagy diktatórikus. A személyes és a 
politikai szabadságjogokat ugyan messze jobban korlátozták, 
mint az akkori igazi demokráciákban, de sokkal szélesebb 
körűek voltak, mint Jugoszláviában, Romániában, 
Lengyelországban, vagy akár Olaszországban.  

Mindazonáltal Bethlen Magyarországa hangsúlyosan 
osztálytársadalom volt egy olyan Európában, mely saját hite 
szerint a demokrácia felé haladt. A prosperitás ellenére 
Magyarország súlyos és megoldatlan társadalmi problémákkal 
küszködött. Először is megoldatlan volt a földreform. Az 1935-
ös népszámlálás azt mutatta, hogy közel 3 millió ember – a 
mezőgazdasági alkalmazottak 60%-a – vagy egyáltalán nem 
rendelkezik földtulajdonnal, vagy csak akkora földet művel, 
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mely nem elegendő egy tisztességes életszínvonal 
fönntartásához. A szegények helyzete nagyon rossz volt a 
mezőgazdaságban. Bár az iparosítás folyamatban volt, nem 
tudta fölszívni az összes munkanélkülit a mezőgazdaságból, és 
sajnos az amerikai törvényhozás időközben jórészt lezárta 
előttük a kivándorlás lehetőségét. Mi több, az egyetemeken 
megkezdődött egy jelentős új proletárértelmiség képzése.  

A problémák közül sok bizonyára megszűnt volna, ha 
folytatódik a fellendülés, de a bethleni rendszer egész 
szerkezete két pilléren nyugodott: az egyik a nemzetközi hitel 
folyamatossága mindaddig, míg Magyarország önmagában is 
megáll a lábán, valamint a magas világpiaci árak 
fönnmaradása, különösen a búza exportját illetően. 1922-ben 
mindkettő megrendült a búza világpiaci árának 
összeomlásával, ami a kanadai túltermeléssel kezdődött, 
valamint a Wall Streeti tőzsde krachjával. 1930-ban a 
kormánynak már támogatnia kellett a búza árát, de a 
Magyarországot érintő következmények csak az Osztrák 
Hitelbank 1931 májusi összeomlásával váltak igazán súlyossá. 
De még ez sem rendítette meg Bethlen helyzetét. Az egy 
hónappal később tartott választásokon a kormánypárt a 
korábbihoz hasonló nagy többséggel tért vissza a hatalomba. A 
következő hetekben azonban a pénzügyi válság teljes súlyával 
ránehezedett az országra. Miután Magyarország nem tudta 
kielégíteni a külföldi hitelezőket, akik hirtelen visszavonták a 
kölcsöneiket, a Népszövetséghez kellett fordulnia. Az amerikai 
tőke, amely a 20-as években fönntartotta a magyar gazdaságot, 
már nem állt rendelkezésre. Magyarország így a Népszövetség 
csatornáin keresztül Franciaországhoz fordult, ahhoz a nagy 
európai országhoz, amely még megőrizte pénzügyi stabilitását. 
Lázas tárgyalásokat követően 1931. augusztus 13-án új, 20 
millió dollár értékű nemzetközi hitelt írtak alá, főleg francia 
finanszírozással. Ezzel úgy tűnt, elkerülik a közvetlen pénzügyi 
válságot. A Népszövetség azonban kegyetlen pénzügyi 
szabályozást írt elő, beleértve a magyar költségvetés 
egyensúlyának oly módon történő megteremtését, hogy 
növeljék az adóbevételeket, csökkentsék a kiadásokat a 
fizetések megnyirbálásával, állami alkalmazottakat 
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bocsássanak el, és csökkentsék a kifizetéseket az import 
korlátozásával.  A Népszövetség Pénzügyi Bizottsága korábbi 
magyarországi helyettes főbiztosát, Royal Tyler-t bízta meg, 
hogy foganatosítsa ezeket a pénzügyi döntéseket, továbbá 
Henry J. Bruce londoni bankárt nevezték ki a Magyar Nemzeti 
Bank tanácsadójának. (30) 

A válság kegyetlen súlyossága  nemcsak az előző 
évtized gazdasági eredményeit söpörte el, de a politikai és 
társadalmi nyugalmat is fenyegette. Az ellenzék általában azzal 
vádolta a kormányt, hogy olyan politikát követ, amely nem a 
széleskörű nemzeti érdeket, hanem csupán néhány egyén 
érdekét szolgálják. Bethlent tették felelőssé. Politikai ellenfelei 
azzal vádolták meg, hogy elherdálta az ország aranykészletét. 
Bethlen István gróf 1931 augusztusában lemondott. Ez váratlan 
lépés volt tekintettel arra, hogy pártja abszolút többséget 
élvezett a parlamentben. A pletykák szerint Franciaország 
erőltette ki Bethlen lemondását, mert ezt jelölte meg a 
népszövetségi kölcsön odaítélésének föltételeként. (31) 

Bethlen utódja, Károlyi Gyula gróf (32) eltökélt volt, 
hogy teljesíti a Népszövetség ajánlásait. De ahogy az egyik 
szigorú intézkedés követte a másikat, az országban növekedett 
a nyugtalanság. Sztrájkoltak a munkások, de ennél 
veszélyesebb volt a média illetve a gazdák lázadása, akiket 
megtört a bankoknak való tartozások súlya, továbbá az állami 
alkalmazottak elbocsátása, és végül az, hogy az egyetemeken 
frissen végzettek nem kaptak állást. Mindezek a jobboldali 
radikalizmus új térnyerését eredményezték.  

1932. szeptember 1-jén Károlyi kijelentette, hogy nem 
képes megoldani Magyarország társadalmi és pénzügyi 
problémáit, és lemondott. Horthy kénytelen volt engedni a 
jobboldal nyomásának, és Gömbös Gyulát, a jobboldali 
radikálisok vezetőjét nevezte ki miniszterelnöknek. Ezzel új 
időszak kezdődött Magyarország történetében.  
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IX. fejezet: 

 
Új utakon: 

A reformnemzedék (1932-39) 
 
A két világháború között Magyarország kis ország volt, 

Hitler 1933-as hatalomra kerülésének következtében azonban 
hirtelen megnőtt a jelentősége a nemzetközi politikában. 
Különleges földrajzi elhelyezkedése (Közép-Kelet-Európa 
kellős közepe) és népe (sem nem német, sem nem szláv, de 
mindkét imperializmus által veszélyeztetett) a diplomáciai 
megfigyelés fontos központjává tette fővárosát, Budapestet. 
Franklin D. Roosevelt elnök már röviddel megválasztása után 
fölismerte Magyarországnak ezt a különleges helyzetét, és 
Budapestre küldte   
követét, John Flournoy Montgomery-t azzal a különleges 
megbízatással, hogy a szokásos munkája mellett időnként 
közvetlenül neki is jelentsen.  
 Montgomery, mielőtt Magyarországra utazott volna, 
1933 júliusában 30 napot töltött fölkészüléssel az amerikai 
Külügyminisztériumban, ahol arról tájékoztatták, hogy 
Magyarország azidőtájt Olaszország bábja, mindenfajta 
független cselekvési lehetőség nélkül. Miután azonban 
megérkezett Budapestre, rájött, hogy semmi sem olyan 
félrevezető a külügyek terén, mint a túlegyszerűsítés. Szándéka 
szerint Magyarország több alkalommal is a nyugati 
demokráciák mellett foglalt volna állást, de a körülményeknél 
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fogva nem mindig az érvényesült, amit szeretett volna tenni, 
hanem amiről tudta, hogy tennie kell. (1)  
 A konszolidációs folyamat, mint láttuk, számos 
probléma megoldásával adós maradt. Nem történtek meg a 
politikai, a gazdasági és a társadalmi reformok. 
Következésképpen Bethlen nem tudta maga mellé állítani a 
fiatal generációt. Ez az I. világháború után felnövő új generáció 
szakított a hagyományos uralkodó osztály perspektíváival, 
melyekkel nem kívánta azonosítani magát. Továbbá a kitűnő 
oktatási rendszernek köszönhetően Magyarország az új határai 
között is ugyanannyi diplomás fiatalt képez, vagy talán még 
többet, mint a régi történeti Magyarország a megcsonkítása 
előtt. (2) Ez az állástalan, de erősen patrióta értelmiségi csoport 
volt minden reformmozgalomnak a természetes vezetője. 
Bármely más körülmények között a legtöbben a baloldalhoz 
húztak volna, mint ahogy néhányuk ezt valóban meg is tette. 
De a baloldal magán viselte azt a bélyeget, hogy elárulta a 
nemzet ügyét, mellyel Magyarország romlását idézte elő. Ezért 
a fiatal generáció elkerülhetetlenül a jobboldalhoz fordult.  
 Kétségtelen, hogy a reformgeneráció tényleges 
társadalmi és politikai reformokat kívánt, és igazi gyógymódot 
keresett valóságos sérelmekre. Azonban a föntiek értelmében 
eközben a nácizmus felé vonzódott. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a nácizmus, ahogy Közép-Kelet-Európában hirdették, 
nem csupán antiszemita mozgalom volt, hanem társadalmi 
reformokat is kívánt. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor 
eltorzítjuk a korszak teljes politikai képét.  
 Míg az ipari munkásság élvezte mindazt a szociális 
biztonságot, melyet egy szegény ország nyújtani tudott, a 
helyzet teljesen más volt a mezőgazdaságban. Itt valódi 
szegénység volt megfigyelhető, különösen amiatt, hogy 
Magyarországon kiegyensúlyozatlan volt a művelhető 
földterület megoszlása. Míg a mágnások és az egyház hatalmas 
birtokokkal rendelkeztek, melyek elidegeníthetetlenek voltak, 
és amelyeket sem eladni, sem elzálogosítani nem lehetetett, 
közel három millió ember (a parasztság kétharmada és a teljes 
lakosság egyharmada) nem rendelkezett szinte semmivel, 
amire egy család megélhetését alapozni lehetett volna.  
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A magyar munkaadók szándékai kétségkívül nem 
voltak munkásellenesek. Például amikor a válság idején 
megnőtt a munkanélküliség és nehézzé váltak az 
életkörülmények, a földtulajdonosok önként kivették a 
használatból mezőgazdasági gépeiknek a jelentős részét, hogy 
állásokat biztosítsanak kétkezi munkások számára. Mindez 
azonban nem változtatott azon, hogy a földtulajdon megoszlása 
egészségtelen volt, és ez a föld- és munkanélküli 
agrárproletariátus a jobboldalhoz fordult társadalmi 
igazságosságért, mivel a baloldal tabu volt Magyarországon. 

 Mindemellett a jelentős zsidó lakossággal rendelkező 
országok között Magyarország a negyedik volt, és csak 
Lengyelország, Litvánia és Románia előzte meg. Az 1930-as 
népszámlálás adatai szerint a zsidók száma az 1920-as 5%-ról 
7%-ra emelkedett. Az ország életében elfoglalt helyzetük 
azonban sokkal erősebb volt, mint ezekből a számokból 
következett volna. (3) Magyarországon a zsidóságon belül 
minden negyedik személy,   míg a nem zsidók között csak 15-
ből egy tartozott a középosztályhoz. A háború előtti években 
290 zsidó családot emeltek nemesi rangra, 25-en  kapták meg a 
báró titulust, és 70 házasság jött létre zsidók, illetve a 
legrégebbi magyar családok tagjai között. A 10,8 millió 
holdnyi nagy földbirtokokból  1916-ban 1,5 millió kataszteri 
hold volt zsidó tulajdonban. A háború alatt újabb földek 
vásárlásával elérték a 15%-ot. A nem zsidó lakosság 50%-a, 
míg a zsidóságnak csak 3%-a dolgozott a mezőgazdaságban. 
De a 200-1000 hold közti nagybirtokok tulajdonosainak 13%-
a, míg a legnagyobb (1000 hold fölötti) birtokok bérlőinek 
37%-a volt zsidó. A birtokok jószágigazgatóinak és intézőinek 
18%-a, de a mezőgazdasági dolgozóknak csak 0,9 %-a  volt 
zsidó. 

 
 
 
 
A húsznál több  munkást foglalkoztató ipari cégek 

esetében 783-ból 361 (46%) volt zsidó tulajdonban a 
következő megoszlásban:  
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Cukorgyárak      12-

ből 10 
Acél- és fémipar     61-

ből 23 
Közlekedés- és gépipar    76-

ból 26 
Fazekas és üvegipar     33-

ból 18 
Fonó- és szövőipar     53-

ból 33 
Ruhaipar     

 113-ból 77 
Papírgyártás                  

15-ből 10 
Keményítőgyártás                    

2-ből  2 
 
 
A tőzsde évkönyve szerint Magyarország 20 

legnagyobb ipari üzemében a 336 igazgatótanácsi tag közül 
235 volt zsidó (70%), és a 20 közül csupán egyben nem voltak 
többségben a zsidó vezetők. A magántulajdonban lévő 
középvállalkozások 78%-a volt zsidó kézben, köztük a teljes 
aszfalt- és kátrányipar, a három legnagyobb baromfifeldolgozó, 
a tíz legnagyobb közlekedési vállalat, és a három legnagyobb 
borászat. Az állami szolgáltatásokhoz a zsidók 1,6 %-ban 
járultak hozzá. Másrészről a kereskedelemben szolgáló 
függetlenek 53%-a, a pénzpiac 53%-a, az ügyvédek 50,6%-a, a 
magánpraxisban dolgozó orvosok 59,9%-a, a szerzők 27,3%-a, 
a zenészek 23,6%-a és a színészek 22,7%-a volt zsidó.  

Azok az adófizetők, akik 1 millió pengőnél nagyobb 
vagyont vallottak be (1 dollár 4,25 pengőt ért) 83,2%-ban 
voltak zsidók; ebben nincsenek benne a földtulajdonosok. A 
100.000 pengőnél többet bevallók 84,3%-a, a 30.000 és 
100.000 közöttiek 85,6%-a volt zsidó. A magyarországi zsidók 
összjövedelmét 1936-ban 750 millióra, a zsidók egy főre eső 
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jövedelmét 2506 pengőre becsülték szemben a nem zsidók 427 
pengős átlagos jövedelmével.  

Az 1936-os évkönyv adatai szerint 418 hivatásos 
újságíróból 306 volt zsidó. (73%) A 9 legnagyobb magyar 
lapnál az újságírók 77-től 97,5%-ig terjedő arányban voltak 
zsidók. A kiadóvállalatoknál körülbelül ugyanez volt az arány. 
A színházaknál , a filmiparban, a rádiónál, a sportban és az 
egyéb jól jövedelmező üzletágakban ugyanilyen jelentős volt a 
zsidó tulajdon és ellenőrzés.  

Külföldön gyakran fölmerült, hogy Horthy 
Magyarországa náci és zsidó-ellenes volt. Az igazság az, hogy 
a túlkapások 1922 után megszűntek, a rezsim erőteljesen 
szembefordult az antiszemitizmussal, még annak 
erőszakmentes formájával is. A föntebb idézett számok jól 
mutatják, hogy a zsidók urbánus és polgári elemmé váltak 
Magyarországon, és érzékeltetik, hogy milyen fokon tartották 
ellenőrzésük alatt az ipart, a bankokat és a forrásokat. Mi több, 
ezek a számok azt is megmagyarázzák, hogy miért tűnt 
jellegében zsidóellenesnek minden olyan kísérlet, amely 
megpróbálta ellenőrizni a nagyipart és a nagybirtokokat, vagy 
bármilyen támadás, amely a nagyiparosok kiváltságai ellen 
irányult. És valóban, az antiszemitizmus erősödött azoknak a 
fiataloknak a körében, akik társadalmi reformokért szálltak 
síkra. 

Magyarország számára a helyzet még inkább 
bonyolulttá vált Hitler hatalmának növekedésével. Az ország 
politikai dilemma előtt állt: Németország volt az egyetlen 
hatalom, amely képes és egyúttal hajlandó volt a franciák által 
támogatott Kisantant fojtogató gyűrűjének a megtörésére, 
másrészt, ha ezt Németország valóban megteszi, akkor olyan 
vezető szerephez jut Európában, ami szintén veszélyes 
Magyarország számára. Ez a politikai dilemma beárnyékolta az 
egész magyar politikai spektrumot a 30-as években, és 
Magyarország föntebb említett társadalmi, gazdasági 
problémáival tetézve lépésről lépésre Hitler hálójába sodorta az 
országot, míg az végül Németország oldalára került a II. 
világháborúban. 
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A fiatal generáció, bár egyöntetűen reformokat kívánt, 
nem volt teljesen egységes. A fiatalok nagy többsége teljesen 
Németország karjaiba vetette magát. Jórészt emiatt történt, 
hogy Magyarország politikáját ebben az időszakban mind a 
bel- mind a külpolitikában a habozás jellemezte, de a német 
nyomás ellenére sikerült tisztességesebb, humánusabb és 
civilizáltabb politikát folytatnia, mint némelyik szomszédja. 

Volt egy olyan mozgalom ebben az időszakban, amely 
nem nevezhető sem jobb-, sem baloldalinak. Egy csoport fiatal, 
többnyire nincstelen földművesek gyerekei, akik tehetségüknél 
fogva egyetemi ösztöndíjakhoz jutottak, közösen néhány más 
körből érkezett szimpatizánsukkal megalapították a falukutatók 
kicsiny csoportját. A mozgalomnak az volt a célja, hogy 
föltárja a szegényparasztság rétegeiben uralkodó állapotokat. 
Tanulmányokat adtak ki, melyek gyakran rendkívül radikálisak 
voltak. A szerzők olyan magyar radikálisok voltak, akik 
egyaránt és pártatlanul támadták mind a német, mind a zsidó 
befolyást. Ez olyan álláspont volt, melyet nem igen lehetett 
sokáig fönntartani, így idő multával a legtöbben más 
csoportokhoz sodródtak – voltak, akik különböző radikális 
jobboldali szervezetekhez csatlakoztak, míg mások 
kriptokommunisták lettek. A falukutató mozgalom azonban 
jelentőségre tett szert azáltal, hogy szimpatizált vele Szekfű 
Gyula, a kor legnevesebb magyar történésze és a budapesti 
Pázmány Péter Egyetem professzora. Szekfű professzort 
tanulmányai arra vezették, hogy fölismerje, milyen kicsiny a 
valódi magyar komponens a magyar uralkodó osztályban. A 
zsidóságot külön elemnek tekintette, amely soha nem 
asszimilálódik. Ezen kívül disszimilációt vélt fölfedezni a 
svábok (a magyarországi német kisebbség) körében az 1930-as 
évektől kezdve. Társadalmi igazságérzete is közrejátszott 
abban, hogy támogassa a falukutatókat, akik közül többen 
tanítványai voltak.  
 A falukutatók mozgalma a 30-as évek végén került 
előtérbe, és a fiatal generációból számos kitűnő író, költő és 
politikus vett részt benne. Elkötelezett populista mozgalom 
volt, amely a magára hagyott kisparasztok és a mezőgazdasági 
proletáriátus fölszabadításáért szállt síkra. Mivel a legtöbb 
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tagja közvetlenül ezekből az osztályokból származott, 
elutasítottak minden forradalmi vagy idegen eszmét, lett légyen 
az kommunista vagy fasiszta, és valódi nemzeti reformokat 
akartak, nemzeti és keresztény hagyományokra alapulva. 
Programjuk a következő nyolc pontból állt: 

Földreform, adóreform, a mezőgazdasági tartozások 
szabályozása, a mezőgazdasági és ipari hitelek, a 
külkereskedelem fejlesztése különösen a brit, francia és 
skandináv piacokon, költségvetési egyensúly, majd mindezek 
megvalósítása után általános és titkos szavazójog, végül 
politikai közeledés Olaszországhoz. (4) A mozgalom, melyet 
hivatalosan reformgenerációként tartottak számon, gróf 
Széchenyi István, a XIX. század első felének nagy magyar 
reformpolitikusa nyomában kívánt haladni. (5) Ez azt 
jelentette, hogy parlamentáris úton tiszta magyar patriotizmus 
és egy többé-kevésbé angol típusú demokrácia révén kívánták 
elérni céljaikat. A csoport 1932-től nyert hatalmat, majd 
valósította meg programját a következő évek folyamán, 
részleges sikerrel.  
 Azok az erők, melyek Magyarországot a konszolidáció 
időszakában kormányozták, ekkor már ellenzékben voltak, 
gyakorlatilag az ellenzék ultrakonzervatív szárnyához 
tartoztak. Elismert vezérük az egész időszak folyamán Bethlen 
gróf volt. A többi párt: a legitimisták, a liberálisok, a 
szociáldemokraták és főképpen a zsidók mind a kormány 
ellenzékéhez tartoztak, nem annak társadalmi programja miatt, 
hanem azért, mert a reformmozgalom Németországhoz 
kötődött, amely szerintük Magyarország örökös ellensége volt. 
Ráadásul nemcsak Németországról, hanem immár a náci 
Németországról volt szó, amely mindezen csoportok számára 
magát a szörnyűséget jelentette. Szerintük a magyarországi 
nácizmus nemcsak megvetésre méltó, hanem egyúttal a nemzet 
függetlenségére leselkedő legnagyobb veszély, mert a nácibarát 
magyarok Németország „ötödik hadoszlopa”. Ráadásul meg 
voltak győződve (csakúgy, mint Bethlen, továbbá maga Horthy 
kormányzó, aki leginkább megértette Magyarországon a 
tengeri hatalom fontosságát), hogy Németország módszerei 
háborúhoz fognak vezetni, amely német vereséggel fog 
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végződni. Ezért rendkívüli módon vigyáztak arra, hogy 
elkerüljék a szoros kapcsolatokat Németországgal; semmi sem 
volna rosszabb, érveltek, mint ha Magyarország a németek 
szövetségeseként szenvedne ismét vereséget és területi 
földarabolást.  
 Az Ellenzéki Front, ahogyan magukat nevezték, 
természetesen rendkívül heterogén csoportosulás volt, melynek 
különböző tagjai nagyon eltérő nézeteket vallottak a társadalmi 
problémákról és arról, hogy meddig lehet és kell 
Németországnak ellenállni. 1937 őszén kísérlet történt egy 
Hitler-ellenes közös platform létrehozására. Ez volt az utolsó 
remény, hogy valamilyen módon visszaálljon a megszűnt 
Osztrák-Magyar Monarchia. Úgy tűnt, hogy a nyugati 
demokráciák támogatják ezt a tervet. Gróf Sigray Antal, a 
legitimista párt vezére nagygyűlést hívott össze egy kis 
Nyugat-magyarországi városban. Az összes ellenzéki polgári 
párt vezére részt vett rajta, és mindannyian a legitimizmust 
támogatták. A szociáldemokraták nem vehettek részt nyíltan a 
gyűlésen, de egy héttel később rendezett saját gyűlésükön 
vezetőik félreérthetetlenül utaltak rá, amikor kijelentették, hogy 
„ha a szocialisták azzal kerülnek szembe, hogy a diktatúra és 
az alkotmányos szabadság között kell választaniuk, akkor 
habozás nélkül az utóbbit választjuk függetlenül attól, hogy 
minek nevezik a kormányt, amely garantálja.” (6) 
 Az ellenzéki pártok általában egyre konzervatívabbakká 
váltak, és bár némelyikük korábban a társadalmi 
igazságosságért küzdött, most úgy tűnt, hogy éppen a 
szükséges reformok véghezvitelében próbálják 
megakadályozni a kormányt. Ennek a politikának a 
következtében csökkent a népszerűségük. Tevékenységük 
mégsem volt haszontalan: számos befolyásos politikus volt 
köztük, akiket támogatott a társadalmi osztályok egy része. Bár 
nem alkottak egyesült politikai pártot, Márciusi Frontnak 
nevezték magukat (utalás 1848-ra) és egyetértettek abban, hogy 
a feudális rendszer megszüntetése nélkül nincs remény 
Magyarország számára. Meglepően széleskörű, sokoldalú és 
meggyőző irodalmat hoztak létre, amely nemzetközi 
szempontból is megérdemli a figyelmet. (7)  
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 Ez volt a népi írók munkássága, amely hasonlított az 
orosz agrárszocialisták mérsékeltebb szárnyához, akik a XIX. 
század második felében a néphez fordultak a régi cári 
struktúráknak egy szélesebb alapokon történő újjáépítése 
céljából. Ők úgy tekintettek az orosz parasztságra, mint ami a 
megváltás egyetlen forrása egy olyan társadalomban, melyben 
sem tudatos polgárság, sem fölvilágosult értelmiség nincsen. 
Elméletük megformálásában döntő szerepet játszott a faj, a föld 
és az orosz népi erők kapitalizmus-ellenes hagyománya. 
Jellemzően rájuk hasonlítottak a magyar falukutatók. Hittek a 
magyar parasztság messianisztikus szerepében, és egész 
irodalmuk lángoló tiltakozás volt a fönnálló rendszerrel 
szemben. (8) 
 A fönti mozgalmakon kívül említeni kell az általában 
nyilaskeresztesekként ismert szélsőjobboldali radikálisokat.(9) 
Ez a mozgalom a német nácizmusból vagy az olasz 
fasizmusból merítette az ihletet. A kettő közül a nácizmus volt 
a messze népszerűbb modell, mivel elmélete antiszemita 
elemeket is tartalmazott. De hangsúlyozni kell, hogy a 
jobboldali radikális szélsőség ereje és népszerűsége nem 
kizárólag az antiszemitizmusból táplálkozott. Nem azért álltak 
szemben a kormánypárttal, mert az nem volt elég antiszemita, 
hanem azért, mert nem volt elég radikális a társadalmi 
kérdésekben. Hadat üzent a nagybirtokoknak és a nagytőkének, 
de nem váltotta be ígéreteit a földreformot és a titkos 
választójogot illetően, és ha be is váltotta volna mindazt, amit 
ígért, akkor is a középosztály pártja volt, amely továbbra is a 
régi hatalmi klikket testesítette meg. A szélsőjobboldaliak 
kommunisták lettek volna, ha a kommunizmus nem lett volna 
tabu Magyarországon. (10) 
 A szélsőjobboldaliak nem voltak egységesek. Általában 
kisebb politikai pártokat alapítottak különféle vezérek alatt, 
akik közül a 30-as évek végén és a 40-es évek elején Szálasi 
Ferenc őrnagy volt a legjelentékenyebb. Mindössze 5 vagy 6 
%-ot szereztek az Alsóházban egészen 1944. október 15-ig, 
amikor egy német csapatok által támogatott puccs segítségével 
átvették a hatalmat az országban.  
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 A 30-as évek elején az igazi hatalmi harc 
Magyarországon a két nagy csoportosulás: Bethlen konzervatív 
liberális kormánypártja és a reformnemzedék között folyt. A 
mezőgazdasági válsággal és az ipari munkanélküliséggel 
egyidejűleg nagyszámú kormány- és civil alkalmazottat 
elbocsátottak, és a fiatalok reménytelen helyzete forradalmi 
hangulatot teremtett az országban. Ez okozta Bethlen pártjának 
bukását, és a kormányzást átvette a reformnemzedék, melynek 
elismert vezetője Gömbös Gyula tábornok volt. (11) 
 Gömbös miniszterelnökségét vérmes remények és 
szorongó félelmek előzték meg. Azonban mind a remények, 
mind a félelmek alaptalannak bizonyultak. Gömbös emberi 
tragédiája volt, hogy sosem láthatta munkájának eredményét. 
Azonban amit Gömbös, ha  fölépíteni nem  is tudott, annak 
megtervezte és lefektette az alapjait és ezáltal visszavon-
hatatlanul eldőlt a magyar politika további sorsa, mind kül-,  
mind belpolitikai vonatkozásban. Ellenségei később azzal 
vádolták Gömböst, hogy Magyarországot alárendelte a német 
hatalomnak. Azonban, ami szándékait illeti, semmi sem állt 
távolabb a valóságtól. Ha a politikájának végső hatása ez volt, 
akkor az abból a két háború közötti magyar politikának a 
dilemmájából származott, amit föntebb már leírtunk. 
Magyarországon a két háború között senki nem állt élesebben 
szemben az ország függetlenségére leselkedő veszélyekkel, 
mint Gömbös, aki a német beavatkozást éppúgy elítélte, mint 
bármely más beavatkozást. (12) 
 Gömbös határozottan visszautasított és defetista 
politikának tartott minden kompromisszumot az 
utódállamokkal, de ugyanígy visszautasította a Habsburg 
legitimizmust, mint alternatív megoldást, mely szerinte még a 
pán-germanizmusnál is nagyobb veszélyt jelentett 
Magyarország számára. Gömbös politikai hitvallása két fő pont 
köré összpontosult: a Habsburg-ellenesség és a rasszizmus. E 
körül a két pólus körül talált helyet annak az igazi 
törekvésének, hogy a szociális állapotokat javítsa a népe 
számára, melyet úgy tekintett, mint a zsidó bankárok és a 
Habsburg színezetű földesurak kizsákmányolt áldozatait. 
Külpolitikája meglepő volt a maga idejében: ő volt a Berlin-



 208

Róma tengely atyja. (13) 1927-ben a magyar-olasz barátsági 
szerződés, valamint ezt követően Mussolini-nak a magyar 
revizionizmus melletti kiállása közvetlen hatása alatt Gömbös 
megfogalmazta a tengely-perspektíváját, amely egy új kvázi-
fasiszta Magyarország, egy fasiszta Olaszország és egy náci 
Németország együttese lett volna. Ez a három állam rokon 
ideológiák által összekötve segítette volna egymást nemzeti 
céljaik elérésében, majd abban, hogy később mintegy közösen 
vezessék Európát, egy jobb Európát megtisztítva a 
bolsevizmustól és árnyékától. Németország megkapná 
Ausztriát (kivéve Burgerlandot, amely visszatérne 
Magyarországhoz), eloszlatva Olaszország félelmeit, akinek 
garantálnák a Brenner-határt. „Ha ez megvalósítható, akkor az 
olasz és a német nacionalizmus megváltoztatja Európa 
térképét. (14) 
 E mögött a terv mögött az az alapvető elképzelés állt, 
hogy a három hasonló gondolkodású állam elfogadna kisebb  
változtatásokat egymás között, hogy megszüntesse a súrlódás 
minden lehető okát, majd közös frontot alkosson a világ másik 
részével szemben saját törekvéseinek megvalósítására. Gömbös 
számítása szerint a status quo tábora csak erőszaknak engedne. 
Egy ilyen szövetségben Magyarország mint harmadik szereplő 
a mérleg nyelveként működne Németország ellenében és 
Olaszország érdekében.  
 Gömbös elképzelésében a tragikus tévedés az volt, 
hogy egyetlen egyszer sem jutott eszébe: Németországnak és 
akár Olaszországnak is saját elképzeléseik lehetnek Közép-
Kelet Európáról. Azt hitte, elegendő a szövetség 
létrehozásához a békeszerződések megsemmisítésének közös 
érdeke.  
 Amikor Gömbös hivatalba lépett, az elképzelt tengely 
egyik tagja egyébként is hiányzott, mert Hitler még nem volt 
hatalmon. De Mussolini igen, és Gömbös megragadta az 
alkalmat, hogy 1932 őszén Rómába látogasson. Ezzel azonban 
nem került közelebb a megvalósításhoz a tengely, mert amikor 
Hitler hatalomra került, eleinte az egyetlen lépés, amit Közép-
Kelet-Európában tett, az Ausztria elleni izgatás volt. Mussolini 
semmiképpen sem fogadta el Gömbös tengely-tervét, viszont 
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Olaszország elsőrendű érdekének tekintette Ausztria 
függetlenségét, így Gömbös politikájának első eredménye az 
volt, hogy Magyarországot egy Olaszország, Magyarország és 
Ausztria által alkotott blokkba terelte, melynek célja Hitler 
ambícióinak a meggátlása volt. Ha az Olaszország és 
Franciaország között 1934 végén kezdődött tárgyalások során 
Franciaországnak sikerült volna meggyőznie szövetségeseit, a 
Kis Antantot, hogy tegyenek engedményeket 
Magyarországnak, akkor lehetséges, hogy Magyarország egy 
Németország-ellenes új Európának a tagjává vált volna. Az 
1934-es francia-olasz tárgyalások azonban kudarccal 
végződtek, melynek első következménye a francia-szovjet és a 
csehszlovák-szovjet kölcsönös megsegítési paktum volt, majd 
Mussolini szembefordulása a Nyugattal és a Róma-Berlin 
tengely létrejöttének a bejelentése.  
 Erre az időre Hitler már elfoglalta a Rajna-vidéket, és 
világos volt:  Németország hamarosan képessé válik arra, hogy 
amennyiben hajlandó is erre, eljátssza azt a szerepet, amit 
Gömbös szánt neki. De eddigre már az is világossá vált, hogy 
az a szituáció, amely Gömbös fölbukkanásával keletkezett, 
egyáltalán nem volt olyan egyszerű, mint ahogy maga Gömbös 
elképzelte. Hitler egyértelművé tette, hogy nincs szándékában 
Magyarország történelmi határainak visszaállítása. Amikor 
Gömbös 1933 júliusában látogatást tett nála, Hitler elmondta 
neki, hogy semmi sem állíthatja meg Ausztria 
bekebelezésében. Előbb vagy utóbb fölosztja Csehszlovákiát, 
és az osztozkodásban esetleg Magyarország is részt vehetne. 
Ez minden, amiben Németország támogatná Magyarországot. 
Ami Jugoszláviát és Romániát illeti, Hitler egyértelműen 
közölte Magyarországgal, hogy jobb, ha távol tartja magát 
ezektől az országoktól. 
 Úgy tűnik, Gömbös nem fogadta el Hitler tervét teljes 
egészében. Azt mondta, hogy a magyar revizionista politikának 
három célja van: az összes magyar egyesítése, a nemzet 
gazdasági érdekeinek biztosítása és a stratégiai biztonság. 
Megmutatott Hitlernek egy vonalat a térképen, amely keretbe 
foglalta a trianoni határ közelébe eső összes magyar többségű 
területet, valamint a székely kerületeket Erdély keleti részében, 
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melyet folyosó köt össze Erdély középső részein keresztül. (16) 
Ennek ellenére úgy tűnt, hogy Gömbös jelentős személyes 
sikert aratott Hitlernél, aki szimpatizált vele, bár nem nagyon 
szerette a magyarokat. De készen állt arra, hogy támogassa 
Gömböst, ahol lehet, föltéve, hogy ez nem ütközik saját 
terveivel. Megígérte Gömbösnek, nem nehezíti meg a helyzetét 
otthon azáltal, hogy fölizgatná a szélsőjobbot vagy a német 
kisebbségeket, viszont szállít neki fegyvereket, és 
kedvezményekben részesíti a magyar exportot.  
 A német-magyar kereskedelem ettől kezdve gyorsan 
növekedett. Németország elkezdte megvásárolni a magyar 
mezőgazdasági termékek jelentős részét, különösen a lábas 
állatot és az ipari műveket, és majdnem monopolizálta az új 
magyar bauxittermelés exportját, melynek 1937-ben már 96%-
át vásárolta föl. Főképpen késztermékeket, de szenet, kokszot 
és kátrány-származékokat is szállított Magyarországra. 
Németország nemcsak mennyiségi értelemben vált dominánssá 
a magyar gazdaságban. Olyan  módon fonódott össze a két 
gazdaság, hogy számos magyar gyár termelése leállt volna, ha 
Németország megszakítja a nyersanyagok, a gépek, vagy a 
szerszámgépek folyamatos szállítását. A magyar gyárak 
bizonyos termelőfolyamatoknak vagy a kezdetén,  vagy a 
befejezésekor Németországra voltak utalva. (17)  
 A német pénzügyi és gazdasági befolyás csakúgy, mint 
más kelet-európai országok esetében erőteljesen megnövelték 
Németország politikai befolyását is. De Magyarország 
semmiképpen sem állhatott ellen a gazdasági befolyásnak, 
amely számos előnnyel járt,  beleértve az állandó és biztos 
piacot Magyarország fontos exportcikkei számára, valamint 
cserébe olcsó és elfogadható minőségű termékeket a saját 
szükségletére. Összefüggött a németekkel folytatott 
kereskedelemmel a munkanélküliség enyhülése és az ipari 
termelés megélénkülése, és erősödött Németország 
népszerűsége a magyar munkások között. De ez még erősebb 
volt a mezőgazdasági dolgozók körében, akik közül nagyon 
sokan Németországba kezdtek járni szezonális munkákra. Jól 
fogadták és jól fizették őket, és sokuk lelkes náciként tért 
vissza. (18)  
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Gömbös soha nem adta föl az elképzelését, hogy 
egypártrendszert és testületi érdekképviseleten alapuló államot 
hozzon létre, azonban, akik arra számítottak, hogy diktátor 
lesz, azok csalódtak. Cselekvőképessége erőteljesen korlátozott 
volt, és túl rövid ideig volt hivatalban ahhoz, hogy beteljesítse 
akár a reményeket, akár a félelmeket, melyeket kinevezése 
előidézett. Először is Horthy már a kinevezésnél megkötötte 
Gömbös kezét: Gömbös nem oszlathatta fel a parlamentet, ami 
azt jelentette, hogy a konzervatív előd Bethlen által létrehozott 
testülettel kellett együtt dolgoznia. A kormányzó továbbá 
Gömbös ígéretét vette, hogy sem drasztikus földreformot, sem 
zsidóellenes törvénykezést nem valósít meg. Ezen kívül a 
világválság, amely a hatalomba röpítette és talán forradalmi 
tettekre késztette volna, egyébként is éppen ezeket tette 
lehetetlenné. A válság ugyanis a hitel szempontjából érintette 
Magyarországot. Egyetlen magyar kormány sem folytathatott 
olyan politikát, amely ellen hitelezői erőteljesen tiltakoztak 
volna. A pénzügyi hatalmak pedig, melyekkel a békét fönt 
kellett tartani, nem mások voltak, mint a londoni City, a Wall 
Street és Franciaország. Ezeknek a Magyarországra külföldön 
gyakorolt nyomása behatárolta az ország cselekvési terét 
otthon, mivel Magyarország hitelezői nem voltak elnézőek 
olyan kormányokkal szemben, melyek megengedték maguknak 
a náci-barátságot. A kormány továbbá el volt adósodva a nagy 
magyar bankoknak is, melyek majdnem teljes egészében zsidó 
ellenőrzés alatt álltak és nem könnyítették meg a helyzetét 
senkinek, aki antiszemitizmussal játszadozott.  

Az így kialakult helyzet az egész belső magyar fejlődést 
olyan útra irányította, amely nagymértékben különbözött 
Gömbös követőinek az elképzelésétől. Gömbös, miután 
kinevezték, hamarosan titkos tárgyalásokat kezdett a zsidó 
közösség vezetőivel, akik jegyzőkönyvet írtak alá a 
kormánnyal. Ennek értelmében a zsidók elismerték és 
támogatták Gömbös haladó politikáját, míg a kormány 
megígérte: ezt úgy hajtja végre, hogy ne legyenek atrocitások 
és ne sérüljenek a zsidó anyagi érdekek. A megegyezés nem 
vetett véget az antiszemitizmusnak Magyarországon. De meg 
kell állapítani:  mindkét fél kínosan ügyelt arra, hogy az 



 212

egyességet betartsa. Hivatali ideje alatt Gömbös tartózkodott 
attól, hogy kormánya akár  közvetve, akár közvetlenül zsidókat 
sértő intézkedéseket hozzon. Még a kormány sajtója sem írt 
antiszemita modorban. Másrészről a zsidó közösség rájött, 
hogy a nácizmus veszélyes terjedésének megállításához 
társadalmi reformok bevezetésére van szükség. A vezetők a 
szabadkőműves páholyokban, melyeket 1919-ben hivatalosan 
föloszlattak, ugyanezen a véleményen voltak. (19) 

Ezekkel a megállapodásokkal a háta mögött Gömbös 
messzemenő politikai és társadalmi programokba kezdett, 
melyek lényegét 95 pontban foglalta össze. Mindegyik pont 
Magyarország problémáinak egy-egy aspektusával 
foglalkozott. Nyilvánvaló volt, hogy Gömbös fokozatos 
reformot kívánt, nemcsak a magyar politikai rendszert illetően, 
de a nemzet társadalmi és erkölcsi erőinek a tekintetében is. 
Nemcsak kihagyta az arisztokrácia tagjait kormányának a 
megalakításakor (Kun Béláét nem számítva: Gömbös 
kormánya volt az első az egész magyar történelemben, 
melyben egyetlen gróf sem volt), hanem közvetlenül a magyar 
néptömegekhez fordult: „Manapság a munkások azok, akik 
Magyarország történelmi osztályához tartoznak.” (20) 

Beszédei továbbá világossá tették, hogy bár egy 
erőteljesen központosított kormányban hitt, ellenezte a 
szükségtelen politikai megszorításokat, és hatalmat kívánt adni 
a népnek. Fölvállalta a munkásosztály ügyét, és utasításokat 
adott ki a  nyolc órás munkanap, valamint a 48 órás munkahét 
bevezetésére, továbbá az ipari minimálbérek rendszerének 
kialakítására. Emellett a világ helyzetének általános javulása 
sem kerülte el Magyarországot: csökkent a munkanélküliség és 
növekedett a termelés, virágzott a mezőgazdaság és 
növekedésnek indult a nemzeti jövedelem. (21) 

A mezőgazdasági problémákat illetően a kormány 
szélesebb termék-választékot szorgalmazott, és külön 
támogatásban részesítette a kísérleti állomásokat és a piacok 
szerveződését. A kormány jelentékeny mennyiségű hasznos 
munkát végzett számos más területen, beleértve a lakásépítést 
és az egészségügyet, valamint az erdők újratelepítését és az 
öntözést. Ezen kívül a földtörvény értelmében 37 000 
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családnak juttatott összességében mintegy fél millió hold 
földet, melyet a nagybirtokoktól különítettek el. (22) 

Úgy tűnt, Gömbös demokratizálni kívánja a kormányt 
azáltal, hogy elbocsátja azoknak a magas rangú tisztviselőknek 
egy részét, akik állandó megbízatással rendelkeztek a 
különböző minisztériumokban. Ezek a lépések megerősítették 
azt a benyomást, hogy meg akarja szüntetni a kormányzatnak a 
kiváltságos osztályokon alapuló régi rendszerét, és a népből, 
különösen a kisparasztság köréből választott képviselőknek 
kíván hatalmat adni, akiknek korábban nemigen volt 
beleszólásuk a kormányzati ügyekbe. Három alkotmányjogi 
törvényt vezetett be a kormányzó és a Felsőház hatalmának 
kiterjesztéséről, illetve a választójog reformjáról, kijelentve: „A 
parlamentarizmusnak fönt kell maradnia. Én a titkos szavazást 
támogatom. Úgy vélem, saját népem eléggé érett ahhoz, hogy 
olyan jogokkal rendelkezzen, melyekkel szabadon élhet, mert 
az olyan jog, mellyel nem lehet szabadon élni, az egyáltalán 
nem is jog.” (23) 

A német kérdéssel kapcsolatban Gömbös kijelentette, 
hogy egy 70 milliós népnek mindig döntő befolyása lesz a 
Duna völgyének helyzetére. Kijelentette továbbá, hogy 
Németország belpolitikája nem Magyarország ügye, de 
„amennyiben hasonló rendszer vagy politikai tendencia ütné 
föl a fejét Magyarországon, akkor a kormány kötelessége, hogy 
ezzel szembeszálljon.” (24) 

Nem csoda, hogy egy ilyen program sokak szívét 
megnyerte odahaza, és szimpátiát keltett Magyarország iránt 
egyes külföldi országokban. Még a budapesti amerikai 
misszióvezető is lelkesen jelentette kormányának, hogy 
„Magyarország a nem túl távoli jövőben valódi képviseleti 
kormánnyal fog rendelkezni a korábbi nemesek kormánya 
helyett, melyet a nemesek irányítottak a nemesség érdekében.” 
(25) Az amerikai sajtó is élénk érdeklődést mutatott a magyar 
ügyek iránt. (26) 

A magyar ellenzéki pártok nemigen tiltakozhattak a 
reformok ellen, de mint láttuk, féltek a jövőtől. Komolyan 
tartottak attól, hogy Gömbös csak időt kíván nyerni, és amikor 
elérkezik a megfelelő pillanat, egyszerűen kikiáltja magát 
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diktátornak és fasiszta államot hoz létre. Még arra is céloztak, 
hogy amennyiben a kormányzó meghalna, Gömbös egy 
személyben kormányzónak és miniszterelnöknek kiáltaná ki 
magát, saját kezébe ragadva minden hatalmat. Ez a pillanat 
azonban nem érkezett el, ha Gömbös akarta is volna, mert 1936 
szeptemberében egy müncheni szanatóriumba ment, ahol egy 
hónappal később elhunyt.  

A kormányzó Gömbös utódjául Darányi Kálmánt 
nevezte ki, aki sokkal inkább konzervatív volt, mint radikális. 
Magyarországon és külföldön egyaránt az volt az általános 
vélemény, hogy kinevezése a fokozódó német nyomással 
szembeni ellenállást jelentette mind a bel- mind a 
külpolitikában. A németek nyílt ellenszenvvel fogadták 
Darányi kinevezését; a német sajtó könyörtelenül támadta 
Magyarország társadalmi és politikai rendszerét, valamint 
revizionista törekvéseit. (27) Másrészről az összes csüggesztő 
tapasztalat ellenére Magyarország továbbra is folytatta a 
barátkozást Nagy-Britanniával, igyekezve azt megnyerni 
ügyének. A miniszterelnök és a külügyminiszter számos 
nyilatkozatot tett ez ügyben; a Revíziós Liga és az újonnan 
alapított Angol-Magyar Társaság komoly erőfeszítéseket tett, 
hogy Angliában szimpátiát keltsen a magyar ügy megértése 
iránt. A születőben lévő angol nyelvű magyar irodalom és az 
angol nyelvű folyóírat, a Hungarian Quaterly egyaránt azt a 
célt tűzte ki, hogy az angol nyelvű világgal jobban megértesse 
Magyarország problémáit. Még az USA-ban is megjelentek 
könyvek, hogy az amerikaiak jóakaratát megnyerjék a magyar 
kérdésnek; mint pl. Vasváry Ödön Lincoln magyar hősei c. 
könyve, melyet magának az Elnöknek ajánlott. (28) 

Magyarország nem volt hajlandó kilépni a 
Népszövetségből, bár ezt Olaszország kérte tőle, és miközben 
nem is színlelte a revízióról való lemondást Csehszlovákiával 
vagy Romániával szemben, majdhogynem szenvedélyesen 
ostromolta az Egyesült Államokat diplomáciai csatornákon 
keresztül, hogy Angliát Magyarország felé fordítsa, és hozzon 
pártatlan és igazságos megoldást a dunai problémára, békés 
eszközökkel. (29) A magyar diplomácia érzékeltette 
Magyarország külpolitikájának központi problémáját: nincs 
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mivel ellensúlyoznia Németországot, és ezért végső soron 
mindenben alá kell vetnie magát. (30) 

Időközben Németország fokozta nyomását mind 
nemzetközi, mind hazai téren. A német kormány hivatalosan 
fölkarolta a német kisebbség és a jobboldali radikálisok ügyét. 
Számtalan újságot és propagandaanyagot nyomtattak ki 
Németországban, melyeket magyar újságárusoknál osztogattak. 
Előadók, diákok, kereskedelmi utazók, valamint elképesztő 
számú turista özönlött az országba. Azt suttogták, hogy a 
nyilaskeresztesek meg akarják dönteni a kormányt. Ausztria 
megszállása tovább erősítette Németország szorítását 
Magyarországon. A két ország közvetlenül határos lett 
egymással, ami nagymértékben megkönnyítette a mindenfajta 
német behatolást. Elvágta Magyarország közvetlen 
kommunikációs vonalait a Nyugathoz, melyek addig Ausztrián 
és Svájcon keresztül fönnálltak. Német kezekbe került az 
osztrák gazdaság, valamint az összes magyarországi osztrák 
gazdasági és pénzügyi érdek. 1938. tavaszán Darányi végül 
engedett a kísértésnek, hogy titokban tárgyalásba bocsátkozzon 
a nyilaskeresztesekkel és zsidóellenes törvényt fogadjon el. A 
kormányzó elbocsátotta, és Imrédy Bélát nevezte ki helyette. 
Imrédy nem is titkoltan azért kapta a megbízatását, mert 
nagyon jó kapcsolatai voltak a Nyugattal, különösen a londoni 
üzleti körökben. Az volt a feladata, hogy egyrészt megerősítse 
ezeket a kapcsolatokat, másrészt, hogy drasztikus lépéseket 
tegyen a nyilaskeresztesek ellen. Az új miniszterelnök nem 
habozott. Feloszlatta a nyilaskeresztes pártot és letartóztatta 
vezetőjét, Szálasi Ferencet kormányellenes összeesküvés 
vádjával. Hivatali idejére esett a müncheni válság. Miközben 
Magyarország erőteljesen hangsúlyozta Csehszlovákiával 
szembeni területi igényét, erőfeszítéseket tett arra nézve is, 
hogy békésen és a Nyugat beleegyezésével érje el a 
követeléseit, kockáztatva annak a veszélyét is, hogy ezáltal 
súlyosan szembekerül Hitlerrel.  

A nyugatbarát magyar politikusok szerencsétlenségére 
Anglia és Franciaország kevés megértést mutatott ügyük iránt 
és bár végül elvben elfogadta Magyarország követeléseinek 
teljesítését, a részleteket illetően mosta kezeit, Németországra 



 216

és Olaszországra hagyva a döntőbíráskodást, amikor 
nehézségek támadtak. Ez arról győzte meg Imrédyt, hogy 
fölösleges Németországgal szemben a Nyugathoz fordulni, és 
amikor úgy látszott, hogy Hitler a csehek oldalára áll, sietve a 
kegyeit kereste, nemzetközi együttműködést és jobboldali 
magyar belpolitikai programot ígérve neki, továbbá megígérte 
neki, hogy Magyarország ragaszkodik az Komintern-ellenes 
paktumhoz és kilép a Népszövetségből. A belpolitikai fronton 
Imrédy új és drasztikusabb zsidóellenes törvényt vezetett be. 
Magyarország jobbra csúszott. Ezt a csúszást azonban gyorsan 
megállították, amikor a radikálisokkal szembenálló erőknek 
sikerült elérni Imrédy bukását 1939 februárjában és azt, hogy 
utódja Teleki Pál legyen, aki náciellenes, és nemzetközi 
politikában meggyőződéses nyugatbarát volt.  

Mindezen idő alatt, mint már említettük, az Egyesült 
Államok nem tett semmit, csupán megfigyelte az európai és 
így a magyar politikát. A két ország közötti gazdasági 
kapcsolatok azonban fölülmúlták a várakozásokat. A budapesti 
Standard Electric Company pl. az I.T.T. legnagyobb 
gyártócége volt Kelet-Európában. Mintegy 3000 munkást 
alkalmazott  a telefon, távíró- és rádió-fölszerelések 
gyártásában. A Standard Budapest égisze alatt működött 
továbbá a telefongyár, amely mintegy 1400 munkást 
alkalmazott sodronyok, kábelek, légfékek, vasúti jelzők és 
elektromos alkatrészek gyártásában, továbbá egy Dial nevű 
kisvállalat, amely magántelefon-központokat bérelt és tartott 
fönn. (31) 

Mindennél sokkal fontosabb volt az olaj magyarországi 
fölfedezése. Ennek és a földgáznak a jelenléte Nyugat-
Magyarországon ismert volt már hosszú évekkel azelőtt, hogy 
a European Gas and Electric Company (Eurogasco), a New 
Jersey-i Standard Oil Company leányvállalata megkezdte a 
kutatást és a fejlesztést 1934-ben. Nyilvánvalóak voltak a 
felszíni szivárgások, amelyek hasonlítottak azokhoz, amelyek 
Romániában az olaj fölfedezéséhez vezettek. Az Anglo-Persian 
Oil Company azonban már jelentős összegeket költött a 
fölmérésekre és a fúrásokra az 1920-as években, de sosem 
talált kitermelésre alkalmas mennyiséget, így súlyos anyagi 
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veszteségekkel otthagyta a mezőket, kijelentve, hogy 
Magyarországon nincs olyan mennyiségű olaj, amely megérné 
a kitermelést. Amerikai és magyar geológusok nem értettek 
egyet ezzel a nézettel, és véleményüket osztották a  Deloware 
állam-beli  European Gas and Electric Company szakértői.  

Az Eurogasco magyar koncessziói a magyar 
pénzügyminiszterrel 1933 június 8-án kötött szerződés szerint 
mintegy 6 millió holdat foglaltak magukban és lefedték a 
Dunántúl teljes egészét, melynek nagysága Connecticut és 
Massachusetts államok együttes területét teszi ki. A szerződés 
tartalmazta a kutatások jogát, valamint kikötötte, hogy olaj 
fölfedezése esetén az Eurogasco új vállalatot alapít a magyar 
törvényeknek megfelelően a termelés, a szállítás, és a 
marketing kezelésére. (32) 

A szerződés világosan meghatározta a kutak fúrásának 
az ütemét, amit mindaddig fokozni kellett, míg elérik 
Magyarország szükségleteit. A szerződés más rendelkezései 
szerint magyar állampolgárokat kellett alkalmazni,  és az 
összes nyersolaj, bután és propán után 15%, a földgáz után 
pedig 12% járadékot kell fizetni. A szerződés futamideje 40 év, 
mely az új vállalat megalapításakor kezdődik, és a szerződés 
szerint meghosszabbítható. (33) 

Az egyezmény megkötése után az Eurogasco energikus 
olajkutatási programba kezdett. Az erőfeszítések eredménnyel 
jártak: Lispe mellett, a jugoszláv határ közelében fölfedezték 
az olajat, és ennek értelmében megalapították az új vállalatot 
Magyarországon a termelés, szállítás és a marketing céljára. A 
Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, ismertebb nevén 
a MAORT teljes egészében a New Jersey-i központú Standard 
Oil Company tulajdonában állt.  

A MAORT megalapítása után teljes lendülettel 
megindult a fúrási program. Fölfedeztek egy új és még 
ígéretesebb olajmezőt, ahol az intenzív kutatás rendkívül 
jelentős olajmennyiséget mutatott ki. 1937 és 1941 decembere 
között a MAORT 851.720 tonna nyersolajat termelt. 1938 és 
1941 között 37.254 tonnáról 421.661 tonnára nőtt a termelés. 
Ezalatt a négy év alatt a MAORT az egyik legnagyobb és 
legfontosabb ipari vállalkozássá vált Magyarországon. A 
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tulajdonában lévő kutak 1942-ben 665.201 tonna, 1943-ban 
837.711 tonna, majd 1944-ben 809.969 tonna nyersolajat 
hoztak a felszínre.  

A Standard Oil törekvése az volt, hogy lehetőleg 
magyar legyen a munkaerő és a géppark. 1939-ben a mintegy 
hétszáz alkalmazottból csak kilenc volt amerikai. Ők olyan 
specialisták voltak, akiket nem lehetett magyarokkal 
helyettesíteni. De a cég folyamatosan képezte a magyarokat 
még a legpreciziósabb munkák elvégzésére is,  és két mérnököt 
az Egyesült Államokba küldött, hogy a Standard Oil ott 
képezze ki őket. (Egyikőjükről kijelentette a Standard, hogy a 
legjobb mérnök, aki a világ bármely tájáról valaha hozzájuk 
érkezett.) A cég iskolát is indított, az alkalmazottak elméleti és 
gyakorlati képzésére. A bérek magasabbak voltak a 
magyarországi bérek átlagánál. A cég magyar gyáraktól rendelt 
gépeket, melyek közül sokan nagymértékben profitáltak 
ezekből a megrendelésekből. Kifizettek továbbá havi 250.000 
dollárt vasúti szállításra 1939-ben, és ez a szám emelkedett a 
termelés növekedésével.  

A vállalat, amellett, hogy javította az ország gazdasági 
színvonalát, jelentősen támogatta alkalmazottainak szociális és 
kulturális helyzetét. Számos lakóházat, egy uszodát, valamint 
egy sportpályát is építettek a munkásoknak közvetlenül a 
második világháború kezdete előtt. Egészségügyi ellátást 
biztosítottak az alkalmazottaknak és családjuknak, 
gondoskodtak a közlekedésükről a legközelebbi városig, 
iskolákról a gyermekek számára és egyéb szolgáltatásokról is, 
mint ahogy ezt oly gyakran látjuk nagyobb amerikai vállalatok 
esetében. (35) 

A szándioxidot, melyet a vállalat a német-magyar határ 
közelében fedezett föl, száraz jég készítésére használták, 
melyet eladtak annak a mezőgazdasági szövetkezetnek, amely 
a fagyasztott mezőgazdasági termékeket exportálta Angliába és 
más országokba.  

A II. világháborúig nem volt semmi nehézség a magyar 
hatóságokkal, és a vállalat meg volt elégedve az 
együttműködéssel, amit tapasztalt. Amikor 1939-ben 
elkezdődött a háború (Magyarország semleges maradt 1941-ig) 
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fölmerült az olajmezők védelmének a kérdése.  Mivel minden 
fúrás mélyfúrás volt, a fúrótornyokat le lehetett szerelni, amint 
a folyamat megkezdődött. A fúrótornyot utána bombabiztos 
föld alatti mélyedésbe helyezték, úgy, hogy semmit nem 
lehetett látni a felszínről vagy a levegőből. A légibombázás 
gyakorlatilag lehetetlen volt, mivel a csövek és a kutak 
láthatatlanok voltak, és nagy területen helyezkedtek el. A 
háború kitörésekor a vállalat new yorki központja nem volt 
pontosan tisztában a MAORT helyzetével. Az európai helyzet 
bizonytalansága megnehezítette a hosszú távú tervezést. A 
magyarországi jó minőségű olaj fölfedezése és nagybani 
kitermelése azt jelezte az Egyesült Államok számára, hogy a 
fölfedezés valószínűleg vetekedik a fontosabb amerikai 
olajmezőkkel. Budapest fontosabbá vált egy csöndes 
diplomáciai állomáshelynél, mivel Magyarország most már az 
Egyesült Államok egyik legfontosabb üzleti partnere volt 
Kelet-Európában.  

Magyarország számára a jövedelem megteremtette a 
sikeres kormányzáshoz szükséges gazdasági prosperitást. Az 
olaj megalapozta az ipar fejlődését, amit olyan kitartóan 
szorgalmaztak az I. világháború óta. Olcsóbb ipari fűtőanyag 
keletkezett, aszfaltozni lehetett az utakat, javult a légi, vízi, 
vasúti, és közúti közlekedés, az olaj exportjából pedig fedezni 
tudták az alapvető nyersanyagok költségeit. A föllendülés, 
mely mindebből bekövetkezett, lehetővé tette a kormány 
számára, hogy megoldja a tőkeképzés problémáját és 
fönntarthassa a hiteleket a gazdasági stabilitáshoz és a nemzeti 
adósság kezelésének biztosítására.  

Nemzetközi tekintetben kiszélesedtek a lehetőségek. Az 
olajexport terén Magyarország Románia és Lengyelország 
riválisává vált, és megnőtt az érdeklődés iránta a kőolajjal alig 
vagy nem rendelkező európai országok számára. Ráadásul a 
magyar olajmezők vasúton könnyebben megközelíthetők 
voltak  a hajózáshoz olajat igénylő  európai hatalmak számára, 
mint a kelet-galiciai vagy a romániai mezők. Összességében a 
kőolaj Magyarországot messzemenően fontosabbá tette barátai 
és ellenségei számára egyaránt. Ugyanakkor az ország helyzete 
veszélyesebbé is vált, mivel újabb kincset kellett védelmeznie. 
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A saját olajat nem számítva egy ország legnagyobb előnye az, 
ha a másutt folyó termelést kézben tarthatja. A II. világháború 
alatt sem Magyarország, sem az Egyesült Államok nem tudta 
megvédeni a magyar olajtartalékokat. Az első azért nem, mert 
túl gyönge volt, a másik pedig túl messze volt. A MAORT 
olajmezőit először német, majd orosz csapatok foglalták el és 
vették ellenőrzésük alá.  

 
 
 
 
 
Jegyezetek:  
 

1. John Flournoy Montgomery az USA nagykövete volt 
Magyarországon 1933-tól 1941-ig. Magyarország elkötelezett barátjává 
vált, és diplomáciai tapasztalatait a Hungary, the Unwilling Satellite 
(Magyarország, a vonakodó csatlós) c. könyvében publikálta. (New York: 
Devin-Adair Company, 1947). Megjelent magyarul. (A ford.) 

2. 1914-ben a történelmi Magyarországon diplomát szerző 
hallgatók száma 11 000 volt. 1925-től kezdődően a trianoni 
Magyarországon az évi átlag 12 000. Macartney, October Fifteenth, I. 78. 
oldal. 

3. Az itt és a következő bekezdésekben szereplő adatok az 
amerikai követség jelentésén alapulnak. „The Jewish Problem in Hungary” 
(A zsidókérdés Magyarországon), USA Külügyminisztérium, 864.4016/92 
(Bpest, 1937. február 6.) 

4. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, 864.00/827. 
5. Széchenyi István grófot (791-1860) gyakran nevezik a 

„legnagyobb magyar” - nak. Kossuth Lajos politikai ellenfele volt. 
Széchenyi  nem forradalmat, hanem reformokat akart. 

6. Macartney, October Fifteenth, I. 183. 
7. Ebben a jegyzetben a szerző csak emlékezetből tudja idézni a 

legbefolyásosabb munkákat, melyeket mind Budapesten adtak ki az 1930-as 
években. Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története; Illyés Gyula: 
Puszták népe; Kovács Imre: A néma forradalom; Féja Géza: A Viharsarok; 
Matolcsy Mátyás: Új élet magyar földön; Szabó Zoltán: A tardi helyzet; 
Erdei Ferenc: Futóhomok; Veres Péter: Számadás; Darvas József: A 
legnagyobb magyar falu; Lipták L.: Egy veszedelmes nép; Németh A.: A 
naposabb oldalon; Ortutay Gyula: Parasztságunk élete; Viharsarok a bíróság 
előtt; (a Márciusi Front kiadása); A néma forradalom a bíróság előtt és a 
Parlament előtt; Brotherhood or Service and Writing kiadása. 
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8. Részleteket lásd: Jászi Oszkár: „Földművelés a feudális 
Magyarországon”, Foreign Affaires, XVI, 4. sz. (1938), 714-18. oldalak 

9. Ezeknek a csoportoknak némelyike elkezdte a német 
horogkereszt jelvénynek a használatát. Amikor a kormány betiltotta a 
külföldi politikai jelképek használatát, akkor ezt két egymást keresztező 
nyílra változtatták.  

10. Például a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, melyet Meskó 
Zoltán alapított 1934-ben, marxista tanokat hirdetett a programjában. 
Többek között az alábbiakat követelte: a mindenki számára kötelező munka 
bevezetése és a munkához való jog mindazok számára, akik dolgozni 
akarnak; a magántulajdon korlátozása,  mindazon javak elkobzása,   melyek 
nem munkából származnak; a munkások és alkalmazottak részesedése a 
vállalatok profitjából; a hitelrendszer államosítása; a nagyvállalatok és a 
bányák államosítása, az export és az import államosítása; tervgazdálkodás 
az egész országban; a gazdaság általános országos megszervezése állami 
ellenőrzés alatt; végül: azé legyen a föld, aki megműveli. A magyar nemzeti 
szocialista párt az egyik un. nyilaskeresztes párt volt. USA For. Rel.,  
Department of state, GRC 364.00/798 

11. Gömbös Gyula - 1886-1936 - Az 1919-es ellenforradalom 
egyik kiemelkedő vezére, meggyőződéses Habsburg-ellenes. Védelmi 
miniszterként szolgált Bethlen  (1921-1931), valamint Károlyi Gyula 1913-
32 kabinetjében. 1932 szeptemberében nevezték ki miniszterelnöknek, 
meghalt 1936. októberében hivatali ideje közben.  

12. Gömbös jellemének és politikájának itteni, a szokásostól eltérő 
értékelése McCartney October Fifteenth-jén alapszik. A jelen tanulmány 
szerzője azonban Gömbös ugyanilyen, sőt még inkább kedvező értékelését 
találta a budapesti amerikai nagykövetség korabeli jelentéseiben is. Lást 
U.S., For. Rel., Department of State, documents 864.00/320-864.00/366, 
864.00/775-864.00/803, 864.00/943. 

13.    Részletesen lásd: Macartney, October Fifteenth, I. 75-78 és 
136-154 old. 

14. Marschalko Lajos: Gömbös Gyula, a fajvédő vezér (Budapest, 
39. old.) 

15. A francia-angol tárgyalások kudarca lerombolta a dunai egység 
utolsó reményét is. Amit Laval és Mussolini akart, az egy németellenes 
front volt a Duna vidékén. Ezt némi határkiigazítással és valamilyen fajta 
Habsburg restaurációval valósították volna meg. A Kisantant azonban még 
csak hallani sem akart a Versailles-i szerződésekről, és határozottan 
ellenezte a Habsburg-restaurációt. Ehelyett azt követelte, hogy mind 
Magyarország, mind Olaszország csatlakozzon a kölcsönös megsegítési 
paktumhoz. Magyarország ezt visszautasította. Ezt követően széleskörűen 
azzal vádolták, hogy megtorpedózta a németellenes frontot. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy ha Magyarország bűnt követett el, nem egyedül 
tette. Ausztria sem fogadta el a németellenes változatot, és a következő 
évben megkötötte Németországgal a paktumot, melyben saját magát „német 
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államnak” ismerte el. Jugoszlávia és Románia is tett lépéseket Németország 
felé. Világossá tették, hogy bár a Kisantant Magyarország-ellenes, ez nem 
kötelezi őket semmilyen lépésre Németország ellen, amellyel jó viszonyt 
kivánnak fönntartani.  
A szovjet-francia és a szovjet-csehszlovák kölcsönös megsegítési paktumot 
1935 májusában írták alá. 
Mussolini 1935 november jelentette be – ezt a kifejezést használva – a 
Berlin-Róma tengelyt. Gömbös ezt három héttel megelőzően hunyt el. 
 

16. Lásd a térképet, U.S. For. Rel., Department of State, 
711.64119/73 GC. A vonal erősen hasonlít arra, amit Lord Rothermere 
javasolt. 

17. A részleteket illetően lásd: Antonin Bach: The Danube Basin 
and the German Economic Sphere (A Duna völgye és a német gazdasági 
érdekszféra.) (New York: Columbia University Press, 1943). 

18. Lásd: „Report ont he Hungarian Arrow Cross Movement” 
(Jelentés a magyar nyilaskeresztes mozgalomról.) U.S., For. Rel., 
Department of State, 864.00/867. 

19. Lásd a követség jelentését: „Conversation with Dr. Kiss, the 
foreign editor of Pester Lloyd, one of the leading Jewish papers in 
Budapest.” (Beszélgetés Dr. Kissel, a Pester Lloyd, egyik vezető budapesti 
zsidó lap külügyi szerkesztőjével. U.S., For. Rel., Department of State, 
864.00/366. 

20. Ugyanott., 864.00/320. 
21. Ugyanott., 964.00/778. 
22. Ugyanott. 
23. Ugyanott., 884.00/803. 
24. Ugyanott. 
25. Ugyanott., 864.00/785. 
26. Lásd pl. a New York Times 1934. november 19-iki, 1934. 

December 7-iki, December 8-iki számait, és így tovább. 
27. Lásd Alfred Rosenberg: „Unterduckte Volker und Revision”, 

(Az elnyomott népek és a revizió.) Volkischer Beobachter (Berlin Daily), 
1936. november 17. 

28. Lásd: Melléklet II. 
29. Lásd az amerikai külügyminiszterhez küldött magyar 

diplomáciai jegyzéket, amely egyebek között az alábbiakat tartalmazza:  
…..”Sajnos, miközben általában elismerik, hogy „durván kezelték” 
Trianonban, Magyarország kisérletei  
              a békés jogorvoslatra nem kaptak semmilyen bátorítást a                       
nyugati hatalmak részéről.  Úgy tűnik, az utóbbiak szintén figyelmen kívül 
hagyták, hogy Magyarország  ősi parlamentáris kormányzati formája az 
utóbbi időben valódi modern demokráciává vált, és élet-halál harcot vív a 
fönnmaradás érdekében. Ha a nyugati demokráciák támogatnák 
Magyarországot ésszerű és legitim törekvéseinek kielégítésében, akkor 
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Magyarország lekötelezettje lenne Angliának és Franciaországnak, 
melyekhez hagyományai és érzései által is kötődik.  
Ha ezt nem teszik meg, akkor elmulasztják, hogy segítségére siessenek a 
kicsiny Magyarországnak, mely küszködik függetlenségének,  nemzeti  
kormányának megőrzéséért és legitim jogainak érvényesítéséért, és akkor 
ők lesznek azok, akik beletaszítják abba az áramlatba, amely ellen 
Magyarország hősiesen küzdött.” USA., For. Rel., Document of State, 
Strictly confidential File 864.00/920/I/2 
 

30. Ugyanaott., 864.00/943. 
31. Robert Vogeler: I Was Stalin’s Prisoner (Sztálin fogja voltam) 

(New York: Columbia Press, 1951), 23. old. 
32. Standard Oil Company (New Jersey) és a MAORT 

olajtermelése Magyarországon. (USA: European Gas and Electric 
Company, 1949) 1. old. 

33. Ugyanott., 2. old. 
34. Ugyanott., 3. old. 
35. A MAORT-nál a munkások életszínvonala kétségkívül 

magasabb volt, mint a hasonló magyarországi nagyvállalatoknál. A szerző, 
aki Magyarországnak ebben a régiójában született és nevelkedett, ezt saját 
tapasztalatával támaszthatja alá. 
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X. Fejezet 
 

A vesztes játszma 
 

A II. világháború diplomáciája (1939-1944) 
 

 
Imrédy Bélát 1939 február 16-án gróf Teleki Pál 

követte a miniszterelnöki székben, ami azt jelentette, hogy a 
magyar politika iránya ismét megváltozik. Az új 
miniszterelnök ráadásul a két háború közötti magyar 
történelem egyik legfontosabb és legemlékezetesebb 
személyisége lett.  
 Teleki gróf híres történelmi erdélyi család sarja volt, 
melynek tagjai közül sokan jelentékeny szerepet játszottak a 
magyar történelemben. (1) 
Fő érdeklődési területe mindig tudományos volt, bár 
parlamenti képviselő lett már 1905-ben (ekkor még csak 26 
éves volt). De már akkor is a földrajznak és különösen a 
kartográfiának szentelte ideje nagy részét; mindkét területen 
nemzetközi hírnévre tett szert. 1920-ban ő készítette elő a 
béketárgyalásokra a magyar ügyet, térképekkel, statisztikákkal 
és tanulmányokkal, amelyek önmagukban is jelentős 
kiadványok voltak a béketárgyalásra benyújtott anyagok 
között. 1920-ban fölkérték külügyminiszternek, amit 
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hamarosan a miniszterelnökség követett. 1921-ben azonban 
lemondott, és a következő 18 évben különféle közszereplések 
mellett elsősorban tanításnak szentelte az idejét az egyetemen, 
mint a földrajz professzora. Ő volt a megalapítója és első 
elnöke a Magyar Szociográfiai Intézetnek, valamint igazgatta a 
Kartográfiai Intézetet és a Közgazdasági Egyetem rektora is 
volt. Számos társaság elnökeként működött, de a szívéhez 
legközelebb álló tevékenységét mint Magyarország főcserkésze 
végezte. Mindemellett jutott ideje arra is, hogy rengeteget 
utazzon Európában, Amerikában és Ázsiában. Egyebek között 
a Népszövetségben is szolgált, és részt vett a Törökország és 
Irak közötti  határvonal megállapításában.  

Teleki gróf széleskörűen kulturált és tájékozott ember 
volt. Saját szakmájának magas fokú ismerete mellett alapos 
olvasottsággal rendelkezett számos ország történelmét és 
társadalmát illetően. Fél tucat nyelven beszélt folyékonyan, és 
briliáns előadó volt. Mélyen hívő katolikusként nem érdekelte 
a vagyon, kizárólag fizetéséből élt. Legboldogabb tanítványai 
és cserkészei körében volt. Csak az ő körükben talált teljes 
szellemi kielégülésre. Hitt az ész és a szellem erejében, a 
személyes kontaktusban és példaadásban, valamint abban, 
hogy akkor szolgálhatja legjobban és legközvetlenebbül 
hazáját, ha átadja jövőképét a fiatalságnak, és inspirálja vele.  

Teleki mélységes és őszinte szenvedéllyel szerette 
hazáját és honfitársait, és csak annak élt, hogy szolgálja őket. 
Társadalmi és politikai filozófiája szerint a történelem azt 
tanítja, hogy a Közép Duna völgyében bármely politikai 
formáció csak akkor életképes, ha a politikai határok 
megegyeznek a természetes határokkal. A természet, amely 
földrajzi egységgé alakította ezt a területet, politikai egységet is 
teremtett hozzá, és bármely olyan kísérlet, amely más, 
természetellenes politikai szerveződést erőltetne rá, az 
önpusztítás magjait hordozza magában.  

Bár úgy vélte, hogy Magyarországnak politikailag 
egységesnek kell lennie, teljes mértékben és őszintén ellenezte, 
hogy agresszív vagy igazságtalan módon bánjanak a nem 
magyar lakossággal, vagy hogy megkíséreljék az erőszakos 
magyarosítást. Erejét megfeszítve próbálta biztosítani a 
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nemzeti kisebbségeket illető megfelelő bánásmódot. 
Személyesen választotta ki a kisebbségi területeken 
alkalmazott fölvilágosult tisztviselőket, maga látta el őket 
instrukciókkal és személyesen ellenőrizte őket a 
munkaterületeiken. Még egy független magánmegfigyelőkből 
álló hálózatot is megszervezett, melynek tagjai főként papok és 
cserkészek voltak, és akiknek azt az utasítást adta, hogy neki 
magának jelentsenek titokban minden olyan esetről, amikor a 
helyi hatóságok panaszra okot adóan viselkedtek a 
kisebbségekkel szemben. (2) 

Teleki számos kortársával szemben világosan látta, 
hogy Magyarország és a magyar nép számára nemcsak az 
elveszített területek visszaszerzése fontos, hanem az is, hogy 
megvédjék a további veszélyektől azt, ami még megmaradt. 
Úgy tűnt, nem sokat törődik a pánszláv imperializmus 
veszedelmével. Gyűlölte a bolsevizmust, főleg annak ateista 
természete miatt, de nem gondolta azt, hogy Oroszország 
súlyosan fenyegeti Magyarország nemzeti létét. 
 Sokkal jobban zavarta az a veszély, amit a német terjeszkedés 
jelentett Magyarország számára. Bár látta, hogy a Kis Antant 
megtörésére csak a németek képesek, Németországot a magyar 
nép puszta létére veszélyesnek tekintette olyannyira, hogy ezt a 
veszélyt végső soron félelmetesebbnek tekintette, mint bármely 
más állam fenyegetését. Különösen rettegett egy olyan 
lehetőségtől, hogy Magyarországot Németország kétfelé 
kinyúló karjával északról és délről egyaránt körülveszi. 
Alapvetően fontosnak tartotta, hogy Magyarország elejét vegye 
ennek az expanziónak. Főként emiatt szorgalmazta erőteljesen 
az új közép-európai politikát. A probléma megoldását egy 
olyan közép-európai és balkáni, Finnországtól Törökországig 
terjedő blokk létrehozásában látta, melyért kezeskedne Nagy-
Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok. 

Ez a blokk antibolsevista lenne, de létrehozása 
Oroszország érdekeinek is megfelelne, mert így lehetne 
megvédeni a kis államokat a német fenyegetéstől, ami egyúttal 
Oroszországnak is a legjobb védelmet nyújtaná egy német 
támadás ellen. Egy kelet-európai és balkáni blokk céljaira 
Teleki erőteljesen szorgalmazta a baráti kapcsolatokat 
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Lengyelországgal és Jugoszláviával még azon az áron is, hogy 
föláldozza Magyarország revizionista céljainak egy részét. Azt 
remélte, hogy Magyarországot egy észak-déli „tengely” 
keretében össze lehetne kötni ezzel a két országgal a német és a 
szovjet veszély egyidejű távoltartására. Továbbá úgy vélte, 
hogy Magyarország nehézség nélkül megegyezhetne a 
bolgárokkal és a törökökkel. Még arra is készen állt, hogy 
ésszerű kompromisszumot ajánljon föl Romániának. 
Csehszlovákiával csak azért nem foglalkozott, mert meg volt 
győződve arról, hogy csak idő kérdése ennek az országnak a 
szétesése. Legfőképpen azonban nem bízott Edvárd Benesben. 
A következő kijelentést tette egyik barátjának: „Minden, 
amihez ez az ember hozzányúlt, katasztrófa forrásává vált.” (3)  
 
 Amellett, hogy tartott Németországtól, Teleki 
egyenesen gyűlölte a nácizmust, melyet csak egy fokkal tartott 
kevésbé sátáninak, mint a bolsevizmust, továbbá annál sokkal 
veszélyesebbnek ítélte Magyarország számára, mert sokkal 
erősebb hatást fejtett ki Magyarországon a politikailag fontos 
rétegek számára. A nyugati kultúra sem felelt meg mindenben 
az ízlésének, de benne látta annak a keresztény kultúrának a 
letéteményesét, mely a magyar örökségnek is része.  
Egyetértett Horthyval abban, hogy egy Németország és a 
Nyugat között kitörő konfliktus esetében Németország 
vereséget szenvedne. Igy mind a számítás, mind a személyes 
szimpátia közrejátszott angolbarát mivoltában, és ez határozta 
meg a trianoni békeszerződés revíziójára vonatkozó 
következtetéseit is. Meg volt győződve arról, hogy 
Magyarország számára végzetes lenne a revízió érdekében 
történő németbarátság, mivel bármilyen nyereséget, amit ez 
hozhatna, néhány év múlva elvennék tőle.  Revizionista 
törekvéseiben ezért a Nyugathoz fordult, és csak annyit kért, 
amiről úgy gondolta, hogy a Nyugat támogatni fogja.  
 Hivatalba lépése után Teleki azonnal táviratot küldött 
Londonba biztositandó a brit külügyminisztériumot, hogy 
„….bár Magyarország  földrajzi és politikai helyzete 
kényszerűvé tette számára, hogy ez idáig lojálisan 
együttműködjön Németországgal, a magyar kormány nagy 
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fontosságot tulajdonít a brit kormány megértésének és 
támogatásának, és nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy 
semmi olyat ne tegyen, ami sértené Nagy-Britannia érdekeit.” 
(4) 
 Teleki hivatali idejének első felében fejeződött be 
Csehszlovákia szétdarabolása, és ebben a periódusban 
koncentrált a magyar külpolitika arra, hogy diplomáciailag 
előkészüljön Kárpát-Ukrajna visszaszerzésére. Ennek Teleki 
rendkívül nagy fontosságot tulajdonított, mivel politikai 
koncepciójában egy közös magyar-lengyel határ képezte az 
észak-déli tengelyt. Bár nagyon ügyelt, hogy ne adjon ürügyet 
a nyugati hatalmaknak arra, hogy Magyarországot 
Németország cinkosaként bélyegezze meg, Ruténiáról még 
ennek érdekében sem volt hajlandó lemondani. A ruténiai 
magyar kisebbség helyzetét, valamint a magyar-rutén földrajzi 
és gazdasági kölcsönhatásokat ismertette Londonban, Párisban 
és Washingtonban, melyek mind megértést tanúsítottak. A brit 
külügyi államtitkár R.A.Butler 1939. február 17-én 
elmagyarázta Barcza György magyar követnek, hogy 
véleménye szerint Nagy-Britannia és Franciaország hibát 
követett el, amikor nem támogatta a közös magyar-lengyel 
határt a müncheni konferencián. Elmondta, München után 
Csehszlovákia német gyarmattá vált. Ily módon Ruténiának 
(Kárpátalja) Magyarországhoz történő csatolása megfelelne a 
brit érdekeknek. Igy egyúttal elejét lehetne venni annak, hogy 
Németország előre nyomuljon az ukrajnai és a romániai 
olajmezők felé. Butler kijelentette: nehezen érti meg azt a 
politikai vakságot, amely ezeket a tényezőket nem vette 
figyelembe.  
Néhány nappal később Sir Alexander Cadogan külügyi 
államtitkár elmondta Barczának, hogy tanulmányozta a rutén 
problémát és meggyőződésévé vált: a rutén nép érdeke, hogy 
visszatérjen Magyarországhoz. Az ilyen helyi érdekektől 
függetlenül is azonban a nagyhatalmak és az európai béke 
érdekei azt kívánják, hogy Németország keleti nyomulását 
elzárja egy közös magyar-lengyel határ. Elismerte, hogy a 
francia-brit érdekeknek megfelelt volna Ruténia 



 229

Magyarországhoz történő csatolása, és hogy ez az érdek 
továbbra is fönnáll. (5) 
 Amerikában az első reakció ellenséges volt 
Magyarországgal szemben. William C. Bullitt államtitkár-
helyettes éles hangú táviratot küldött a budapesti amerikai 
követnek a következő utasítással: „Találja meg a módját annak, 
hogy tájékoztassa a kormányzót, Telekit és a többi magyar 
vezetőt az Egyesült Államoknak az agresszív lépésekkel 
kapcsolatos álláspontjáról, és az Elnöknek arról a reményéről, 
miszerint Magyarország nem kerül ismét abba a szerencsétlen 
helyzetbe, hogy olyan oldalon találja magát,  amely megnyeri a 
kezdeti csatákat, de elveszíti a háborút. (6) 
 De miután a magyar kormány világossá tette, hogy 
Ruténia elfoglalása ellentétes a német szándékokkal, az USA 
külügyminisztériuma több megértést mutatott, és méltányolta 
az előzetes értesítést. Bullitt üzenete még némi segítséget is 
fölajánlott a német nyomással szemben. „Bízom abban, hogy 
Magyarország legjobb vezetői erőteljesen ellenállni fognak 
annak, hogy az országot belerángassák egy háborúba 
Németország oldalán. Szerintem az általános érdeket szolgálná 
minden, ami ebben  az elhatározásukban megerősítheti őket.” 
(7) 
 Ruténiát, (amely már a Szovjetúnió része) 1939. 
március 15-én elfoglalták a magyarok, Németország tudomása 
nélkül és szándékai ellenére. Lengyelország volt az, amely 
sürgette a közös lengyel-magyar határt, részben, hogy 
megakadályozza a Szlovákiába már benyomult német 
hadsereget abban, hogy túl messze keletre és Lengyelország 
hátába kerüljön, részben pedig azért, mert érzékelte a Teleki 
féle észak-dél tengely fontosságát. Teleki terve soha nem 
valósult meg. A magyar lépés fontossága és haszna azonban 
teljesen egyértelművé vált a következő események során, 
amikor a lengyelországi német támadást követően 
Magyarország megakadályozta a német csapatoknak ezen a 
fontos stratégiai területen történő átvonulását, és megnyitotta a 
rutén határt több mint 100.000 rutén katona számára.  
Őket nagyon barátságosan fogadták Magyarországon, és 
jelentős részük titokban csatlakozott a nyugati demokráciák 
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hadseregeihez. Lengyel pilóták viszonylag nagy számban 
vettek részt az 1940. őszi híres angliai csatában, amely 
megmentette Angliát a német inváziótól. (8) 
 A II. világháború kitörése után a magyar kormány 
proklamációt tett közzé, amely gyakorlatilag a semlegesség 
bejelentése volt. Teleki miniszterelnök igyekezett távol 
maradni az ellenségeskedéstől, és megpróbálta Magyarországot 
valamelyest függetleníteni a növekvő német befolyástól. De a 
német-orosz együttműködés fokozatosan lehetetlenné tette a 
független magyar politikát. Súlyosbította a helyzetet a nyugati 
befolyás fokozatos megszűnése Kelet-Európában. A nyugatiak 
megszűntek, mint hatalmi tényezők a Duna tájékán; és 
Magyarország a fenyegető német és orosz erők szorításába 
került.  
 A kisebb nyugat-európai államok elfoglalása 
Németország által és Franciaország váratlan összeomlása 
általános rémületet keltett a magyar közéletben. A sajtó 
méltóságteljes fenntartást tanúsított, és amikor Olaszország 
háborút üzent Franciaországnak és Angliának, Magyarország 
továbbra is tartózkodott a háborús lépésektől.  
 A Szovjetunió azzal válaszolt Németország nyugati 
győzelmeire, hogy bekebelezte a balti államokat, majd 
ultimátumot küldött Romániának, hogy ürítse ki Bessz-Arábiát 
és Bukovinát, és Románia át is engedte ezeket a területeket. 
Ezeket az eseményeket követően Magyarország és Bulgária 
saját területi igényeinek a teljesítését követelte. 1940. 
augusztusában a román kormány megegyezett Bulgáriával 
Dobrudzsa visszaadásában, a magyar követelésekkel azonban 
nem volt hajlandó komolyan foglalkozni.  
 A helyzet egyre komolyabbá vált, amikor fölmerült a 
szovjet beavatkozás lehetősége. Molotov kijelentette Kristóffy 
József magyar követnek, hogy a szovjet kormány 
megalapozottnak ítéli a magyar igényeket, és támogatni fogja 
őket a béketárgyalásokon. Kijelentette: „A magyar kormány 
nyugodt lehet afelől, hogy a szovjet kormány soha nem tartotta 
reálisnak a versailles-i Romániát, amely ugyanúgy 
elfogadhatatlan Oroszország és Bulgária, mint Magyarország 
számára”. (9) Még Sztálin is meghívta magához a magyar 



 231

követet, akivel korábban soha nem találkozott. (10) Közben a 
román kormánynak jelentették, hogy szovjet 
csapatösszevonások kezdődtek a román-szovjet határon. 
Románia és Németország egyaránt azt hitte, hogy az oroszok 
szándékosan szítják a magyar-román ellentéteket azzal a céllal, 
hogy azután bevonuljanak Moldáviába és Havasalföldre, és ily 
módon elsöpörjék az egész román államot, megkaparintva nagy 
fontosságú olajmezőit, majd tovább nyomuljanak Isztambul 
ellen. Ha Magyarország nem mozdul, a szovjet csapatok 
átlépik a Kárpátokat és maguk foglalják el Erdélyt, vagy 
esetleg forradalmat szítanak, melynek eredményeként 
Romániában szovjet típusú köztársaság alakulna, amely a 
Szovjetunióhoz fordulna védelemért.  
 Hogy ennek lehetőségét elkerüljék, Magyarország 
ragaszkodott a Romániával való közvetlen tárgyalásokhoz. 
Károly, Románia királya azonban Hitler közvetítését kérte, 
hogy ily módon Németország garantálja Románia új határait. 
Hitler csak azt tehette, hogy olyan megoldást válasszon, 
mellyel elkerüli Románia, valamint a balkáni német politika 
teljes összeomlását. 1940. augusztus 28-án a tengelyhatalmak 
konferenciát tartottak Berzhtensgadenben, melyen részt vett 
Ciano, Ribbentrop, valamint Németország és Olaszország 
római, berlini, budapesti és bukaresti követe. Két nap múlva 
Bécsbe hívták a magyar és a román miniszterelnököt, ahol 
újabb bécsi döntés várta őket, ezúttal Románia 
vonatkozásában. A németek ultimátumot nyújtottak át; sem a 
román, sem a magyar küldöttség nem kapott szót. 
Magyarország megkapta Erdélynek majdnem a felét, az új 
román határokat garantálta Németország és Olaszország. (11) 
 
 Az új határok nem elégítették ki sem Magyarországot, 
sem Romániát. Románia szerint Magyarország többet kapott, 
mint amiről valaha is álmodott. A magyarok ugyanezt vélték 
Romániáról. Mi több, az új határ figyelmen kívül hagyta az 
összes földrajzi és gazdasági, főképpen pedig a 
kommunikációs meggondolásokat. A lehetetlen új határ 
létrehozásával Németország hosszú időre az oszd meg és 
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uralkodj elvét kívánta alkalmazni Magyarországra és 
Romániára.  
 
 
 
 Közben a nyugati hatalmak jelezték, hogy megértik 
Magyarország törekvését. 1940. júliusában Románia 
visszautasította a politikai függetlenségének angol és francia 
garanciáját. Ezt követően a brit külügyminiszter-helyettes 
kijelentette Barcza magyar követnek, hogy a brit kormány 
tökéletesen megérti Magyarország területi követeléseit, de 
reméli, hogy ezek békés úton valósulnak meg. Perényi János, 
Magyarország amerikai követe jelentette, hogy az ottani 
külügyminisztérium európai főosztálya megértést mutat 
Magyarország Erdélyt illető törekvése iránt, és helyteleníti a 
románok időhúzó taktikáját. (12) 
 Magyarország helyzetét azonban a második bécsi 
döntés után tovább nehezítette a tengelyhatalmak felé 
orientálódó román külpolitika. Ez elképesztő gyorsasággal 
ment végbe. Románia kilépett a Népszövetségből és a Balkáni 
Szövetségből, és nemzeti szocialista alapelveken kezdte el 
ujjászervezni az ország belső struktúráját. A legveszélyesebb 
lépés azonban az volt, hogy Románia 1940. októberének elején 
meghívást küldött a német „instruktori testületnek”. Egy egész 
német páncélos hadosztályt vezényeltek át Romániába, amely 
bevallottan kiképző egység volt, de valójában a háborúra 
készítette föl a román hadsereget. Hamarosan világossá vált, 
hogy Románia Németország klienseként sokkal veszélyesebb 
az adott helyzetben Magyarországra, mint korábban, amikor a 
Kis-Antant tagjaként ellenségnek számított. Ebben a 
helyzetben verseny kezdődött Németország kegyeiért, melyben 
Románia azt remélte, hogy eléri a döntés visszavonását, 
Magyarország pedig azt, hogy biztosítja a fönntartását. A 
rivalizálás oda vezetett, hogy Magyarország aláírta a 
Komintern-ellenes paktumot 1940 novemberében. A második 
bécsi döntés másodlagos fejleményeként Jugoszlávia elfogadta 
Magyarország barátságát. Miután Csehszlovákia eltűnt a 
térképről, Franciaország nem volt képben, Románia pedig a 
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tengely táborába került, Jugoszlávia elszigetelődött 
diplomáciailag. Nem engedhette meg többé, hogy elutasítsa a 
baráti közeledést Magyarország részéről, amely most már 
jelentősen megnövekedett és megerősödött.  A magyarok 
részéről a közeledés egyik indítéka az volt, hogy támogatásra 
volt szükségük Németországgal szemben, és hogy nyitottak 
lehessenek a Nyugat felé Jugoszlávia kapcsolatain keresztül.  
 
1940. decemberében örök barátsági szerződést írt alá 
Jugoszláviával, és bár ezt őszintén egy Németországgal 
szembeni biztosítéknak szánták, hogy Magyarországnak 
„nyitott ablaka legyen a Nyugat felé”, megkötésével azt is 
föltételezték, hogy Jugoszlávia a magyarokéhoz hasonló 
politikát fog folytatni: passzívan ellenáll a tengely 
nyomásának, de nem száll vele nyíltan szembe. (13) 
 De Hitler túlságosan erős nyomást gyakorolt 
Jugoszláviára, ahol az ellenzék föllázadt, és 1941. március 26-
án megdöntötte a kormányt. Hitler dühében meg akarta szállni 
Jugoszláviát és engedélyt kért a magyaroktól, hogy csapatai 
átvonulhassanak az ország területén. Magyarországnak tehát 
választania kellett, hogy elfogadja, vagy elutasítsa-e a német 
kérést. Teleki különleges követet küldött Mussolinihoz, hogy 
megkérdezze: Magyarország számíthat-e a segítségére. 
Mussolini azonban minden segítséget visszautasított. Miután 
rájött, hogy az ellenállás nem lehetséges, Teleki Pál gróf a 
halálban keresett menekvést a problémától, remélve egyúttal, 
hogy ráébreszti a nemzetet a helyzet súlyosságára, valamint a 
világot a tragédiára, amely a kis nemzeteket fenyegeti. Teleki 
1941. április 4-én hajnalban követett el öngyilkosságot. 
Winston Churchill megjegyzi emlékirataiban, hogy 
„öngyilkossága olyan áldozat volt, amely feloldotta népét és őt 
magát a jugoszláviai német támadásban való részvállalás bűne 
alól. Tisztázta magát a történelem előtt, de nem tudta 
megállítani a német előrenyomulást, sem pedig annak 
következményeit.” (14) 
 Telekit külügyminisztere, a  hivatásos diplomata 
Bárdossy László követte a miniszterelnöki székben. Bárdossy 
alatt Magyarország nemzetközi helyzete gyors ütemben 
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rosszabbodott. Gyakran mondták, hogy Bárdossy fordulópontot 
hozott a magyar politikába: az ellenállás buzgó 
együttműködéssé változott át. Hosszú távon van némi igazság 
ebben a vélekedésben, de igazságtalanság azt állítani, hogy 
Bárdossy náci lett volna. Még csak jobboldali radikális sem 
volt. Nem volt sem Németország, sem a nácizmus 
elkötelezettje. Valójában Angliához kötődött, ahol korábban 
szolgált és számos tartós barátságra tett szert. De éppen ottani 
tapasztalata alapján volt meggyőződve arról, hogy Nagy-
Britannia legvégül támogatni fogja a segítségével létrehozott 
1919-es  trianoni szerződések revízióját. Úgy vélte, 
Magyarország soha sem tudná túlszárnyalni a Kisantant 
államait a Nyugat kegyeiért folytatott versenyben. Ezért maradt 
Magyarország számára egyetlen lehetőségként a 
Németországgal történő együttműködés.  
 Időközben Horvátország kikiáltotta a függetlenséget. 
Magyarország, kijelentve hogy Jugoszlávia nem létezik többé, 
készen állt, olyan korábbi magyar területek elfoglalására, 
melyeket 1919-ben Jugoszláviához csatoltak. Bárdossy 
táviratot küldött Londonba és Washingtonba, megerősítve, 
hogy Magyarországnak nincsenek agresszív szándékai, csupán 
a jugoszláviai magyar kisebbségek sorsa érdekli. Még mindig 
remélte, hogy a nyugati hatalmak megértik Magyarország 
politikáját, és nem értik félre. De mielőtt a londoni magyar 
követ továbbíthatta volna az üzenetet a brit kormánynak, brit 
repülők bombát dobtak néhány magyar városra, és ugyanazon a 
napon, 1941. ápirlis 7-én Sir Owen O’Malley, a budapesti brit 
követ értesítette a magyar kormányt, hogy Nagy-Britannia 
megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. A 
következő napon a londoni magyar követ ugyanezt az értesítést 
kapta Mr. Édentől, aki azt mondta neki: 
 Örök szégyen Magyarországra, hogy megtámadott egy 
olyan országot, mellyel mindössze néhány hónappal korábban 
örök barátsági szerződést kötött. Ha egy állam nem ura 
akaratának és cselekedeteinek, legalább ne kössön 
szerződéseket, melyeket azután fölbont. Teleki volt az utolsó 
magyar, akiben Nagy-Britannia bízott. Utódai vegyék 
tudomásul, hogy Nagy-Britannia meg fogja nyerni a háborút és 
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a békekonferencián emlékezni fog Magyarországnak erre a 
viselkedésére. (15) 
 Az Egyesült Államok több megértést mutatott a helyzet 
iránt, mint Nagy-Britannia. 1941. április 7-én külügyminisztere 
közölte a magyar követtel, hogy teljesen nyíltan és a 
legszigorúbb titoktartás mellett kíván beszélni vele. Megérti 
Magyarország nehéz helyzetét, de a későbbi fejlemények 
szempontjából semmi sem fontosabb, mint az, hogy most 
Magyarország formálisan milyen álláspontot foglal el. Érthető, 
ha a magyar kormány mindent megtesz területének védelmére, 
de nagyon fontos, hogy formálisan ne tűnjék agresszornak. 
(16) 
 Eközben közeledett a nap, melyre Hitler Oroszország 
megtámadását tervezte. A német-orosz háború 1941. június 21-
iki kitörését követően a kelet-európai államok történelmük új 
szakaszába léptek. Olaszország, Románia és Szlovákia június 
22-én hadat üzentek Oroszországnak. Horvátország még aznap 
este hadüzenetet küldött. Finnország azonban nem lépett be a 
háborúba június 25-ikéig, Magyarország pedig 27-ikéig. 
Kassát és Munkácsot állítólag szovjet repülők bombázták az 
előző napon, amit Bárdossy casus belli-nek tekintett, és a 
parlamenttel történő konzultáció nélkül hadat üzent 
Oroszországnak. (17) 
 Magyarország részvétele az Oroszország elleni 
háborúban azonban nagyon korlátozott volt. Csak egy könnyű 
páncélos hadosztályt, néhány gyalogos zászlóaljat és 
munkaszolgálatosokat küldött az orosz frontra. A könnyű 
páncélos hadosztályt Közép-Ukrajnában vetették be, a többi 
magyar erőt építkezéseknél és a frontvonalak mögötti 
rendfenntartásban alkalmazták. 1941 végére a páncélos 
hadosztály visszatért Magyarországra, és csak nagyon 
kisszámú magyar katona maradt Oroszországban.  
 Az oroszországi háború legfélelmetesebb eseménye 
azonban az volt, hogy belesodorta Magyarországot az Anglia 
és az USA elleni háborúba. Ez nem történt drámai incidensek 
nélkül. Amikor Amerika magyarországi követe, Herbert Pell, 
aki a brit érdekeket is képviselte Magyarországon, 1941. 
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november 29-én átnyújtotta a brit ultimátumot (18), Bárdossy a 
következőkben válaszolt: 
 Az Ön információja meglepetésként ér. Soha sem 
gondoltam, hogy ide jutunk, hogy Anglia csak úgy segítheti a 
szovjeteket, hogy hadat üzen nekünk…..Jelenleg nincsenek 
harcoló magyar egységek Oroszországban. Visszavontuk 
erőinket a frontról. A magyar kormány nem vállal részt 
semmilyen közvetlen katonai akcióban…. A legtöbb magyar 
bízott az angolokban, hogy korrekt módon ítélik meg a 
jelenlegi helyzetet. A brit kormány mostani döntése fájdalmas 
lesz a számukra. (19) 
 Pell követ rendkívüli megértést tanúsított Magyarország 
iránt. Azt mondta, hogy a brit kormány döntését annak saját 
vereségeként értékeli. Howard K. Travers  tanácsos 
kijelentette, hogy az amerikai követség megpróbált mindent 
megtenni a Magyarország elleni angol hadüzenettel szemben 
az első pillanattól kezdve, amikor az ilyen híresztelések 
megjelentek. Pell is kijelentette, hogy hazája, valamint ő maga 
saját kezdeményezésére mindent megtett a brit hadüzenet 
megállításáért; három üzenetet küldött Washingtonba (az 
egyiket közvetlenül Roosevelt-nek) hangsúlyozva, hogy a brit 
jegyzék „rendkívül ésszerűtlen”. Beavatkozási kísérlet történt 
vatikáni csatornákon keresztül is. Serédy Jusztinián, 
Magyarország bíboros érseke levélben kért beavatkozást a 
Szentszéktől.  
Maglione bíboros érseke, amint megkapta Serédy üzenetét (a 
budapesti nuncius közvetítésével), beszélt a római brit 
nagykövettel, aki örömmel elvállalta az üzenet továbbítását, 
mondván, hogy „Magyarországgal sokan együttéreznek 
Angliában”. De másnap megérkezett a hír, hogy megtörtént a 
hadüzenet. (20). 
 Az egész magyarságot elkeserítette a brit kormány 
döntése. December 5-én a miniszterelnök a parlamentben 
kijelentette, hogy a brit döntés, amely „ellenkezik a törvénnyel 
és az igazságossággal, nemcsak ellenünk és a hozzánk hasonló 
helyzetben lévő államok ellen szól, hanem egész Európa ellen.” 
(21) A magyar sajtó ugyanebben a szellemben reagált. A Pesi 
Lloyd szerint Magyarország szegényebb lett egy illúzióval, de 
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gazdagabb egy tapasztalattal. Meg fogja őrizni méltóságát, és 
„példánk talán meg fogja mutatni az angoloknak, hogyan 
viselkedik egy gentleman.” (22) 
 Ugyanazon a napon, amikor a magyar közvélemény 
értesült a brit hadüzenetről, megérkezett a Pearl Harbor elleni 
japán támadás híre is, majd négy nappal később Németország 
hadat üzent az Egyesült Államoknak. Bárdossy összehívta a 
rendkívüli minisztertanácsot, hogy megvitassa a német 
hadüzenet által előidézett helyzetet. Elmondta, hogy 
Magyarország erős német nyomás alatt van,  de még mindig 
marad két lehetőség. Az egyik, hogy megszakítsák a 
diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, a másik, 
hogy megállapítsák: Magyarország hadiállapotban áll az 
Egyesült Államokkal. (23).  
 A miniszterek közül senki nem kívánta a háborút. A 
honvédelmi miniszter, Bartha Károly kijelentette, hogy a két 
ország közötti erőkülönbség fényében háborúról beszélni 
nevetséges lenne.  Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
szerint kétségkívül Japán volt az agresszor. A tanács elfogadta 
ezt a formulát, kifejezve reményét, hogy Németország 
elégségesnek fogja találni a diplomáciai kapcsolatok 
megszakítását. Aznap este Bárdossy értesítette erről Pell 
követet, aki megkérdezte: „Ez háborút jelent?” Mire Bárdossy 
kategórikusan így válaszolt: nem. De ugyanaznap este 
Románia és Bulgária hadat üzent az Egyesült Államoknak, és a 
két tengelyhatalom közölte Budapesttel, hogy a diplomáciai 
kapcsolatok megszakítása nem elegendő: a német és az olasz 
kormány hadüzenetet kívánt. 
 
 Bárdossy azt mondta nekik, amit kormánya elhatározott: nem 
lehet a gyakorlatban elvárni tőle, hogy fegyveres támogatást 
nyújtson az Egyesült Államok ellen; Magyarország nem nyerne 
semmit, még amerikai vereség esetén sem. Ráadásul súlyos 
helyzetbe kerülnének azok a magyar milliók, akik az USA-ban 
élnek.  
 Olaszország és Németország azonban nem fogadta el 
Bárdossy érveit. Ragaszkodtak az USA elleni hadüzenethez, 
hangsúlyozva, hogy a többiek (Románia, Bulgária, Szlovákia 
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és Horvátország) már mind megküldték a hadüzenetet, és „a 
magasabb politikai érdekek az európai államok egyhangú 
álláspontját teszik szükségessé. Magyarország vagy a 
szolidaritást választja, vagy ellenségként fogjuk kezelni.” 
Ebben a helyzetben Bárdossy nem tehetett mást, mint hogy 
fölhívja Pell követet, és közölje vele, hogy az előző napi 
formula végül is azt jelenti: háború van Magyarország és az 
Egyesült Államok között. Pell követ a lehető legnagyobb 
türelmet és megértést tanúsította; így szólt: „Tudom, hogy 
Németország erős nyomása alatt cselekszenek, és hogy a 
hadüzenet nem jelenti a magyar, valamint az Egyesült Államok 
népei közötti ellenségeskedést.” (24) 
 A magyarok valóban nem voltak ellenségesek 
Amerikával szemben. Amikor az amerikai követség I. titkára, 
Howard Travers búcsúlátogatást tett a kormányzónál, Horthy 
ezt mondta neki: „Ne felejtse el, hogy ez az un. hadüzenet 
törvénytelen; a parlament nem fogadta el, én pedig nem írtam 
alá.” (25) Távozásukat megelőzően az amerikai diplomaták 
heves barátság-megnyilvánulások tárgyaivá váltak. 
Egyikőjüket meghívta vacsorára egy barátja, aki egy vezető 
magyar család tagja volt. A diplomata, amikor megérkezett a 
helyszínre, elképedve látta, hogy ott egy sor prominens 
személy gyülekezett össze, köztük parlamenti képviselők és 
kormánytagok. A háziasszony jobbján ültették le. A vacsora 
során a háziasszony fölállt és a következőket mondta:  
 Nem vagyok hozzászokva, hogy beszédeket mondjak, 
de úgy érzem, meg kell magyaráznom, hogy ma esti 
díszvendégünk egy ellenség.  Nem vagyok német párti, nem 
vagyok angol párti, nem vagyok Amerika-párti, csak magyar 
párti vagyok és mint magyar párti arra kérem Önöket, hogy 
álljanak föl, és igyunk a gyors amerikai győzelemre. (26)  
 

Magyarország vonakodása, hogy hadat üzenjen az 
Egyesült Államoknak, jól tükrözte azt, hogy a kis nemzetek 
szabad akarata mennyire korlátozott egy világégésben. 
Bárdossy jól jellemezte a magyar politikusok tragikus 
dilemmáját, amikor azt mondta Filippo Anfuso-nak, Mussolini 
budapesti képviselőjének: „Isten Hitlerrel szembesített 
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bennünket. Amikor a németek követelnek valamit, mindig 
odaadom a negyed részét. Ha kategórikusan visszautasítanám, 
akkor mindent elvennének, ami rosszabb volna.” Bárdossy 
ugyanezt sokkal erőteljesebben fejezte ki a népbíróság előtt 
1945-ben, amikor utolsó beszédében elmagyarázta, hogy 
amennyiben megtagadta volna az Oroszország és az Amerika 
elleni hadüzenetet 1941-ben, akkor most a hallgatóság fele nem 
lenne itt ezen a tárgyaláson, hanem elpusztult volna a 
harcmezőn. Ebben az esetben ugyanis, mondta Bárdossy, 
Magyarország német megszállása három évvel korábban 
történt volna meg, és a Hitler által fölállított kormány 
Magyarország teljes mobilizálását hajtotta volna végre. (27) 
 Roosevelt elnök helyesen értékelte ezt a szituációt. 
Tudta, hogy a kis közép-európai országokból érkező 
hadüzeneteket Hitler kényszerítette ki, és ezért hajlamos volt 
figyelmen kívül hagyni őket. 1942. június 2-án, vagyis csak hat 
hónapnyi szovjet sürgetés után küldött az elnök üzenetet a 
Kongresszusnak, bejelentve, hogy Románia, Magyarország és 
Bulgária hadat üzent az Egyesült Államoknak, de hozzátette: 
„Tudatában vagyok annak, hogy ez a három kormány nem a 
saját kezdeményezésére vagy népeik kívánságára, hanem Hitler 
nyomására tette meg ezt a lépést.” (28) Csak 1942. július 18-
án, akkor is erőteljes szovjet követelésre jelentette ki a 
Kongresszus, hogy háború áll fenn az Egyesült Államok és 
ezek között az országok között.  
 
 Amikor Amerika belépett a háborúba, a magyar 
közvélemény elkezdte komolyan latolgatni annak a 
lehetőségét, hogy Magyarország és szövetségesei vereséget 
szenvednek, és logikusan arra következtettek, hogy ha 
Németország elveszíti a háborút, akkor az oroszok 
benyomulnak Közép-Európába. De Magyarország már nem 
változtathatott irányt. Németország és Olaszország elbukása, 
Magyarország tragikus bukását vonná maga után, ez nemzeti 
szempontból még szörnyűbb lenne, mint Trianon. A 
Magyarország c. konzervatív budapesti napilap sokak 
véleményét fejezte ki az alábbiakban: 
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 „Ismerjük Benes és Sztálin elképzeléseit, tudjuk, mi vár 
ránk…. Ha legyőznek bennünket, csak két lehetőség van: vagy 
a Kisantant agressziójának föléledése, amely nagyobb és 
félelmetesebb lenne, mint korábban, vagy a bolsevizmus…. 
Anglia és Amerika a dolgok állása szerint Benest támogatja 
velünk szemben, és támogatja a bolsevizmust is. Ezen   
változtatni nem lehet, a hamis optimizmus és az önbecsapás 
nem segít. Ha Németország nem győz, vele bukunk és 
valószínűleg nála mélyebbre, mert gyöngébbek vagyunk 
nála…. Nem lehet változtatni azon, hogy ha Németországot 
legyőzik, mi is a legyőzött ellenségek listájára kerülünk. Ezt 
eldöntötték az I. világháborúban és Trianonban.” (29) 
 Horthy és sokan mások nem így látták a helyzetet. 
Horthy is meg volt győződve, hogy a háború a szövetségesek 
győzelmével ér véget, de az is meggyőződése volt, hogy a 
Nyugat nem akarja bolsevizálni Európát. Nem tudta elképzelni, 
hogy Anglia és Amerika föláldozná Magyarországot a 
bolsevizmusnak, hacsak maga Magyarország  nem kényszeríti 
erre. 1942. márciusában Bárdossyt fölváltotta Kállay 
Miklóssal, aki osztotta ezeket a reményeket, és még egy 
kísérletet tett, hogy visszanyerje a nyugati demokráciák 
jóindulatát. Kállay két éven keresztül elképesztő politikát 
folytatott. Olyan védelemben részesítette a magyarországi 
zsidókat, ami páratlan volt a kontinensen (30), majdnem teljes 
szabadságot engedélyezett minden náciellenes tevékenységnek, 
ami nem volt kommunista. Megengedte a Függetlenségi Front 
létrehozását, amely nyíltan a szövetségesek győzelmét 
hangoztatta, és titkos tárgyalásokat kezdett a nyugati 
hatalmakkal, melyekkel 1943. augusztusában titkos 
megegyezésre jutott, hogy Magyarország leteszi a fegyvert, 
amint elérik az ország határát.  
 Igy tehát Magyarországnak ismét angolbarát 
miniszterelnöke volt, aki a nyugati hatalmak győzelmébe 
vetette a reményét, és nem volt hajlandó elhinni, hogy azok ne 
ismernék el valahogyan Magyarország ügyének, valamint 
annak az érvelésnek a jogosságát, hogy egy nagy és erős 
Magyarország tényező volna Európában, és védőbástya lehetne 
mindkét diktatúrával szemben. Ennek a politikának sarkalatos 
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pontja volt, hogy Magyarországot meg kell védeni a 
bolsevizmustól, megszerezve a nyugat védelmét a 
Németországtól való elszakadás árán is.  
 
 Ahhoz, hogy értékeljük ezt a magyar politikát, először 
is szükséges figyelembe venni a kor katonai és politikai 
helyzetét. 1942 elején egyetlen hatalom volt az eruópai 
kontinensen: Németország. Az egész kontinens, az Ibériai 
félszigettől a Kaukázusig német befolyási övezet volt. Svájc 
volt az egyetlen kontinentális állam, amely megőrizte teljes 
függetlenségét. Svédország számos gesztust tett, vacillálva a 
semlegesség és a békés támogatás között. Ugyanez vonatkozott 
Spanyolországra és Portugáliára. Oroszország még mindig az 
életéért küzdött. A német és olasz csapatok győzedelmesen 
haladtak előre Észak-Afrikában, és a szövetséges veszteségek 
súlyosak voltak a Földközi tengeren. A Csendes óceánon 
megsemmisült a brit és az amerikai flotta jelentékeny része. A 
brit és az amerikai katonák egyik állásukat a másik után adták 
föl. Ázsiában a nyugati állások majdnem mind a japánok 
kezébe kerültek. 
 Egy ilyen helyzetben Magyarország még csak nem is 
remélhetett semmilyen katonai segítséget, semmilyen irányból. 
Ez határozta meg, hogy bármilyen ellenállásnak volna-e 
értelme vagy lehetséges, illetve értelmes volna-e. Németország 
elfoglalná Magyarországot egyetlen engedetlen lépés esetén, és 
Lengyelország, valamint Jugoszlávia sorsa világosan mutatta, 
hogy a német megszállás mit jelenthet. A németek 
elmozdítanák a nemzeti kormányt, és árulót ültetnének a 
helyébe. Magyarország katonai, politikai és kormányzati 
rendszere megszűnne. A háború végére káosz alakulna ki, és 
mire a német hadsereget levernék, és az oroszok 
megérkeznének, nem lenne szervezett erő az országban, hogy 
átvegye a hatalmat, kivéve a kommunistákat. Továbbá 
nemcsak a németek szállnák meg Magyarországot, de a 
románok, a szlovákok, sőt még a horvátok is csatlakoznának 
hozzájuk, és a magyaroknak elég volt a mindössze néhány 
hónapos 1919-es román megszállást fölidézni, hogy 
emlékezzenek, mi történne ebben az esetben.  
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 Úgy tűnt, hogy csak egyetlen lehetséges mód van ennek 
a dilemmának a föloldására: minden áron meg kell védeni, 
fönn kell tartani, és vissza kell állítani Magyarország teljes 
függetlenségét. Azaz, ami Németországot illeti, ki kell alakítani 
a morális ellenállás legmagasabb fokát, az engedményeket 
pedig a minimumra kell korlátozni, éppen csak annyira, ami a 
megszállás elkerüléséhez szükséges. Ugyanakkor, ami a 
Nyugatot illeti, keresni a kapcsolatot, közben a 
szovjetellenesség hangsúlyozásával elterelni Németország 
figyelmét. Egy ilyen politika megmutatná a Nyugatnak, hogy 
Kelet-Európa bolsevik-ellenes népei a Nyugat természetes 
szövetségesei, amely ily módon nem állna bosszút 
Magyarországon amiatt, hogy részt vett az Oroszország elleni 
háborúban. Amennyire lehetséges, a magyar hadsereget is meg 
kell őrizni érintetlenül, hogy amikor a szövetségesek 
megnyerik a háborút, ne kezeljék Magyarországot 
Németország csatlósaként, sőt talán akár számíthatnának is rá 
Délkelet Európa stabilizálásában. (31) 
 A magyar politika arra a föltételezésre épített, hogy a 
brit és amerikai csapatok elérik Magyarország határait 1944 
elejére, vagy még hamarabb is. Egy ilyen fejlemény 
megnyitotta volna az utat ahhoz, hogy Magyarország 
csatlakozzon a szövetségesekhez Németország ellen. A 
britekkel történő kapcsolatteremtés szándékával Magyarország 
először a lengyelek felé tett lépéseket. 1942 elején titokban 
elismerték a londoni lengyel kormányt, és a lisszaboni magyar 
követ lengyel csatornákon keresztül próbált információkat 
küldeni Londonba. Ennek eredményeként Magyarországnak 
1942 nyarán sikerült közvetlen kapcsolatot teremteni a 
britekkel. A stockholmi, a berni és az isztambuli magyar 
külképviseletek tagjai is elősegítették a titkos tárgyalásokat. 
Ezek során Magyarország nem sok bátorítást kapott egy Dunai 
Európában később betöltendő szerepét illetően; ehelyett inkább 
fenyegetések érkeztek, amelyek annak a kellemetlen 
következményeivel foglalkoztak, ha nem fordulna idejében 
szembe Németországgal. Miközben a vezető magyar 
diplomaták hajlandók voltak kockáztatni, és megtenni minden 
előkészületi lépést egy angol-amerikai megszállásra (ami 



 243

politikájuk alapja volt), a britek számára a magyar követekkel 
való tárgyalás csupán a szövetséges pszichológiai hadviselés 
része volt. Ők elsősorban a katonai kémkedésre és szabotázsra 
koncentráltak.  
 A helyzet egyik alapvető és kétségbeejtő visszássága az 
volt, hogy Magyarország a britek védelmét nemcsak 
Németországgal szemben, hanem a britekkel szövetséges 
Oroszországgal szemben is kereste. A szövetségesek egysége 
azonban olyan erős volt, hogy a britek nemigen ismerték el, 
miszerint a nácikkal szembeni magyar ellenállás egy 
antikommunista kormány hivatalos politikája lehetne. 
Következésképpen az egyetlen csoportot, melyet a brit politika 
hajlandó volt az igazi Magyarország képviselőjének tekinteni, 
az 1919-es baloldali emigránsok: gróf Károlyi Mihály és 
barátai képezték. Igy a BBC, sőt az Amerika hangja is 
folyamatosan árulóként bélyegezte meg a magyar kormányt, és 
mindenkiben azt a benyomást keltette Magyarországon, hogy a 
szélső bal az egyetlen csoport, melyet a Nyugat nem kíván 
szétrombolni. 
 A furcsaság, mint kiderült, az volt, hogy a magyarországi két 
politikai kisebbség, a német-barátok és az orosz-barátok 
mindig megkapták patrónusaik támogatását, miközben az 
angol- és Amerika-barátok, akik a lakosság nagy részét 
képezték és akiket saját törvényes kormányuk képviselt, nem 
számíthattak támogatásra.  
 Mindezek ellenére 1943 augusztus 17-én Magyarország 
készen állt a föltétel nélküli megadás casablancai formulájának 
elfogadására, amennyiben a szövetséges erők elérnék 
Magyarország határát. Az egyetlen magyar kérés az volt, hogy 
csehszlovák, román és jugoszláv csapatok ne vegyenek részt az 
ország megszállásában. Magyarország tervezett kapitulációját 
titokban kellett tartani, és csak akkor volt alkalmazandó, ha a 
katonai helyzet lehetségessé teszi. A szövetségesek még 
mindig jelentős távolságra voltak Magyarország határaitól. (32) 
Titkos rádióösszeköttetést alakítottak ki Budapest és a 
szövetségesek között. Rövidhullámú adó-vevő készüléket 
helyeztek el a budapesti rendőrkapitányság pincéjében, a nap 
bizonyos óráiban rendszeres kommunikációt folytattak egy 
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szövetséges ügynökséggel. A Magyarország fölött elrepülő 
szövetséges repülőegységekre nem lőttek, és nem üldözték 
őket a magyar vadászgépek. Ellenkezőleg, információkkal 
megkönnyítették a repüléseiket és a védelmüket. Ennek fontos 
gyakorlati eredménye volt, hogy mindaddig, amíg a német 
csapatok nem szállták meg Magyarországot, azaz 1944. 
március 19-ig a britek és az amerikaiak nem bombáztak 
magyar területeket.  
 A britekkel folytatott tárgyalásokkal egy időben 
megindult a párbeszéd az USA-val is, és a magyaroknak rá 
kellett jönniük, hogy Amerika bátrabban és előítélet-
mentesebben kezeli a dolgokat, mint a britek. Az amerikaiak 
nem gondolták, hogy túl sok figyelmet kellene szentelniük az 
1919-es szerződéseknek, vagy a Kis Antantnak. Könnyebb volt 
tárgyalni velük. Ebben nagy részt vállalt Ottó főherceg, a 
magyar koronaherceg, akinek sikerült fölkeltenie Roosevelt 
elnök érdeklődését, és aki az Ottóval folytatott többszöri 
beszélgetést követően megkülönböztetett jóindulatot mutatott a 
magyarok iránt. Továbbá míg a britek ügynökei javarészt az 
1919-es baloldali radikális emigráns magyarok voltak, mint 
Böhm Vilmos, a korábbi Kun Béla-komiszár Stockholmban, 
valamint Pálóczy Horváth György baloldali szocialista és 
moszkvai kém Isztambulban, az amerikai ügynökök olyan 
diplomaták voltak, akik korábban Magyarországon szolgáltak, 
és jól ismerték a magyar problémákat. Számos történész 
véleményével szemben az Egyesült Államok előre megtervezte 
a békét. A Fehér Ház, a Külügyminisztérium tele volt 
tervekkel, bizottságokkal, a minisztériumon belül egy „európai 
szervezetekkel foglalkozó külön albizottság” a regionális 
föderáció, egy európai vámunió, egy balkáni szövetség, 
valamint egy Habsburg-restauráció terveit vizsgálta. A 
belátható problémákkal összefüggésben vizsgálták az olyan 
multinacionális államok szerveződését, mint Jugoszlávia, 
Csehszlovákia. Az albizottság szintén vizsgálta a lehetséges 
szovjet programokat és szemléletet Kelet-Európával 
összefüggésben, amennyire ezek egyáltalán ismeretesek voltak. 
(33) Mindez hozzájárult Roosevelt elnök jóindulatához, és 
ahhoz vezetett, hogy az amerikaiak jobban megértsék a 
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problémákat. Másrészről Angliával kapcsolatban a 
magyaroknak a föntebb említett problémákon túlmenően még 
meg kellett küzdeniük Eden Magyarország iránti 
unszimpátiájával is, aki akkor a külügyminiszteri posztot 
töltötte be.  
 A magyarok mindent megtettek Amerika jóakaratának 
és megértésének a kiaknázására. 1940-ben Teleki 
miniszterelnöksége idején elhatározták, hogy Eckhardt Tibor, 
az ellenzék vezetője az Egyesült Államokba megy, és ott 
emigráns mozgalmat kezdeményez. Eckhardt 1941-ben 
érkezett New Yorkba. Gróf Teleki öngyilkosságát megelőzően 
számos fiatal magyar tudóst is küldött az USÁ-ba.  
 A kapcsolatok létrejöttek Magyarország és az USA 
között a New Yorkban tartózkodó Eckhardt közvetítésével, 
Lisszabonon keresztül, amely az amerikai hírszerzés egyik 
aktív központja volt. Kezdetben tehát Eckhardt sikeres volt 
Amerikában, hamarosan azonban a csehszlovák emigráció és a 
new yorki magyar baloldal együttes és koncentrált támadást 
indított Eckhardt személye és küldetése ellen. (34) Ezt 
követően a magyar zsidóság reprezentatív vezetői 
memorandumot intéztek a befolyásos amerikai zsidókhoz, 
melyben védelmükbe vették a magyar kormánynak és a magyar 
népnek a zsidósággal kapcsolatos magatartását, erőteljesen 
hangsúlyozva, hogy a 800.000 magyarországi zsidóságnak 
elemi érdeke: ne történjen semmilyen olyan lépés, amely 
kiprovokálhatná Magyarország német megszállását.  
 A magyar-amerikai viszony egy másik fontos tényezője 
volt Habsburg Otto főherceg tevékenysége, aki ebben az 
időben az Egyesült Államokban élt és az Elnök személyes 
vendége, valamint közép-európai ügyekben tanácsadója volt. 
Roosevelt elnök már 1940-ben kijelentette, hogy szimpatizál a 
főherceg elképzeléseivel, és támogatná egy Habsburg- 
restauráció terveit. A továbbiakban fontolóra vették egy közép-
európai blokk tervét, melybe Dél-Németország, Ausztria, 
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország tartozott volna 
bele Habsburg Ottó vezetésével. Ottó főherceg Washingtonban 
hozta létre a főhadiszállását, ahol az amerikai kormány és a 
szenátus számos befolyásos tagjával kapcsolatban állt.  
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 1942 januárjában a Foreign Affairsben „Dunai 
újjáépítés” címmel megjelent cikkében a főherceg közzétette 
elképzeléseit a Duna-völgyi népek jövőbeni 
együttműködéséről. Magyarországon sokan úgy vélték, hogy a 
cikk Roosevelt elnök sugallatára készült, és így elfogadhatóak 
számára az abban leírt elképzelések, melyek a közép-európai 
problémák háború utáni megoldására vonatkoznak.  Igy a 
magyar miniszterelnök üzenetet küldött Amerikába Ottó 
főhercegnek, melyben fölkérte, hogy teremtsen kapcsolatot a 
két ország kormányai között, és fölhatalmazta, hogy eljárjon a 
magyar kormány nevében. (35) 
 Ettől kezdve Ottó főherceg és Eckhardt szorosan 
együttműködtek, és érezhető haladást értek el. Ottó több ízben 
beszélt Roosevelt elnökkel, aki kifejezetten jóindulatot 
mutatott a magyar kérdés iránt; fölajánlotta a főhercegnek és 
Eckhardtnak az amerikai haditengerészet kódját a Lisszabonnal 
folytatott kommunikációjuk megkönnyítésére. (36) A főherceg 
és Eckhardt jelentései nagy reményeket keltettek 
Magyarországon. Ottó elküldte öccsét, Lajos Károly főherceget 
Lisszabonba, hogy a magyarokkal tárgyaljon. Majd hamarosan 
Lisszabonba küldték a magyar származású amerikait, Francis 
Deák ezredest, aki az ottani amerikai misszió tagjaként azt a 
különleges feladatot kapta, hogy hivatalosan tárgyaljon a 
magyarokkal. Deáknak kettős megbízatása volt: a 
Külügyminisztériumtól és a főparancsnokságtól, és feladata a 
közvetlen összeköttetés volt Roosevelt és Ottó megbeszélései, 
illetve a magyar kormány között.  
 Deák üzeneteit elégedettséggel fogadták 
Magyarországon. Az állt bennük, hogy Amerika meg akarja 
menteni Magyarországot az orosz megszállástól, és attól, hogy 
orosz érdekszférába kerüljön. Szeretné elkerülni a 
forradalmakat a Duna völgyében, és reméli, hogy 
Magyarország, amely fegyverben maradna, a konszolidáció 
központi tényezője lenne. Szintén reméli, hogy megfelelő 
területi rendezést sikerül találni Magyarország számára, amely 
valószínűleg megkapná Erdélyt, és Amerika délen, illetve 
északon sincs elkötelezve a trianoni határoknak. Nem kíván 
Magyarországtól sem szabotázsakciókat, sem azt, hogy 
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provokálja a német megszállást, mert Magyarország érdeke, 
hogy ez ne történjen meg. (37) Ottó főherceg első ízben 1943 
augusztusában, a Quebec-i konferencián találkozott először 
együtt Roosevelt-el és Churchill-el. Mindketten elmondták: 
bíznak abban, hogy konzervatív megoldás születik Közép-
Európa számára és azt tanácsolták Magyarországnak, hogy 
időben jusson egyezségre a szövetségesekkel. Azután 1943 
október elsején egyedül fogadta Ottót, Roosevelt, aki ezúttal 
még tovább ment. Elmondta: ha Magyarország hamarosan 
rendezné a viszonyát a szövetségesekkel, akkor elfogadnák 
szövetséges hadviselő félként, és nem ragaszkodnának az 
ország föltétel nélküli megadásához. Mi több, az elnök azt 
mondta: ha Magyarország váltana, viszont Románia a 
tengelyhatalmakkal maradna, azután Magyarország elfoglalná 
Dél-Erdélyt, akkor Amerika támogatná igényét erre a területre, 
mivel az akkori javaslatok szerint Romániát és Bulgáriát az 
orosz befolyásolási övezetben hagyták volna, Magyarországot 
viszont nem. Erdélynek Magyarországhoz való tartozása ily 
módon azt jelentené, hogy megmentik az oroszoktól. (38) 
 A magyar válasz 1943 november 28-án érkezett meg 
Lisszabonba. A magyar kormány utasította portugáliai követét, 
hogy azonnal lépjen kapcsolatba Ottó főherceggel, ha 
Budapesttel megszakadna a kapcsolata. Egy további 
dokumentum fölhatalmazta Habsburg Ottót, hogy a magyar 
állam fejeként járjon el, ha a németek megszállnák 
Magyarországot, és a kormányzót elrabolnák vagy 
elmozdítanák. A magyar jegyzék megismételte, hogy 
Magyarország hajlandó megadni magát a szövetségeseknek. 
Az ország orosz megszállása elkerülendő, míg az amerikai, brit 
és lengyel csapatokat örömmel üdvözölnék. A magyar 
kormány azt kérte, hogy Benesnek ne jussanak tudomására a 
tárgyalások, mert mindent elárulna az oroszoknak. Az 
Amerikából érkező hírek arra utaltak, hogy Benes és köre 
vadul magyarellenes, kész szabotálni bármilyen magyar 
elszakadási kísérletet. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a 
csehek tájékoztatják az oroszokat, az oroszok pedig indirekt 
módon a németeket. (39) 
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 Politikai és katonai területen egyaránt megkezdődtek az 
előkészületek, hogy Magyarország távozzon a tengelyhatalmak 
táborából. Magyar diplomaták, akik kapcsolatban voltak a 
szövetségesekkel „disszidens diplomaták” névvel szervezetet 
alakítottak. Mintegy harminc korábbi nagykövet és főkonzul 
vett részt benne, azzal a céllal, hogy rendelkezésre álljon 
valamilyen gépezet a Nyugattal történő diplomáciai 
kapcsolatok folytatására, ha Németország megszállja 
Magyarországot. Továbbá ha a kormányzót sikerülne 
meggyőzni arról, hogy külföldön keressen menedéket, 
emigráns kormány alakulhatna. Sikerült megszerezni a magyar 
kormány és a Nemzeti Bank beleegyezését, hogy jelentős 
mennyiségű aranyat utaljon át Svájcba a költségek fedezésére. 
1944. februárjának végére 35 kg. aranyat helyeztek letétbe a 
svájci nemzeti bankba.  
 Eközben a diplomáciai előkészületeket Lisszabonból 
Svájcba, Bernbe helyezték át. Ebben jelentős szerepe volt a 
Royal Tyler berni jelenlétének, aki fontos poziciót töltött be az 
amerikai nagykövetségen. Tyler hosszú éveket töltött 
Magyarországon, mint a Népszövetség újjáépítési kölcsönének 
biztosa, és folyékonyan beszélt magyarul. Számos barátja volt 
Magyarországon, akikkel továbbra is kapcsolatban állt. 
Tökéletesen ismerte Magyarország helyzetét, nem fért kétség 
ahhoz, hogy szimpatizál az országgal és segíteni kívánja. Royal 
Tyler és Allen W. Dulles, a berni hírszerzés vezetője teljes 
fölhatalmazást kaptak Washingtonból a Magyarországgal való 
tárgyalásra.  
 A tárgyalások eredményeképpen amerikai katonai 
küldöttség ment Magyarországra, melyet egy ezredes vezetett, 
továbbá úgy volt, hogy egy amerikai diplomata csatlakozik 
hozzá. Az ezredest Howard  K. Traversnek hívták, aki 1936 és 
1941 között tanácsosként szolgált a budapesti amerikai 
nagykövetségen. De nem tudott elindulni Washingtonból a 
megjelölt időben, így a delegáció nélküle indult el, melynek 
tagjai ejtőernyővel leugrottak Nyugat-Magyarországon 1944. 
március 15-én. Amikor megérkeztek, javaslatot nyújtottak át 
nekik, miszerint egy adott pillanatban Horthy Erdélybe utazna, 
hogy bejelentse Magyarország kapitulációját. Arra kérték a 
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nyugati szövetségeseket, hogy ezt a lépést 20 000 katonával 
támogassák, akik ejtőernyővel leszállnának Nyugat-
Magyarországon. Csatlakoznának hozzájuk a magyar csapatok, 
melyek szembefordulnának a németekkel, és megkezdődne a 
teljes katonai művelet.  
 Körülbelül ugyanebben az időben, 1944. márciusában 
Roosevelt elnök ismét találkozott Ottó főherceggel, akinek azt 
mondta, hogy amennyiben Magyarország magára nézve 
kötelező biztosítékot adna hajlandóságáról, hogy a döntő 
pillanatban támogatja a szövetségeseket, akkor ő hajlandó 
volna támogatni Magyarország igényét az 1940-es Észak-
Erdélyi határra (most már nem volt hajlandó támogatni 
Magyarország igényét egész Erdélyre, valószínűleg orosz 
nyomásra), valamint egy ésszerű és jóindulatú határrendezésre 
Csehszlovákiával az önrendelkezés elve alapján. Egy magyar 
futár éppen útban volt Budapest felé ezzel a közleménnyel 
1944. március 19-én, amikor a németek benyomultak 
Magyarországra. A futár, aki tudta, mit tartalmaz az üzenet, 
Budapestre érkezése előtt megsemmisítette azt.  
 A németek megfejtették a Budapest és Bern közötti 
kommunikáció kódját. Ismerték az amerikai terv minden 
részletét, beleértve az ejtőernyősök érkezését, még az 
ejtőernyősök leszállásának helyét és idejét is. 1944. március 
16-án Dietrich von Jagow, a budapesti német követ azt az 
utasítást kapta, hogy közölje Horthyval: Hitler azonnal 
találkozni kíván vele. Másnap Horthy közölte Kállayval: 
mennie kell, de arra kérte a miniszterelnököt, hogy legyen 
rendkívül óvatos, és ne teljesítsen semmilyen parancsot, amit 
nem tőle személyesen kap. Ezután a kormányzó elutazott 
Klessheimbe, Németországba. Hitler tökéletesen megalázta az 
idős Horthyt. Inzultálta, vádolta,  fenyegette és közölte vele, 
hogy már kiadta a parancsot a német hadseregnek 
Magyarország megszállására. Papírlapot tett Horthy elé, hogy 
írja alá, miszerint egyetért a német erők Magyarországra 
történő belépésével. Horthy nem volt hajlandó aláírni. Hitler 
ismételten azzal vádolta, hogy baloldali puccsot készít elő, és 
az angolszászokkal szövetkezik, és a kormányzó akár akarja, 
akár nem, a német csapatok már átlépték Magyarország határát. 
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 Este Horthy vonata visszaindult Klessheimből, azután 
föltartóztatták valahol Kelet-Ausztriában. Eközben a német 
csapatok Budapest felé meneteltek, német ejtőernyősök 
szálltak le a magyar repülőterekre, és mire Horthy vonata 
másnap megérkezett a magyar fővárosba, az akció megtörtént. 
Számos magyar konzervatív és ellenzéki vezetőt letartóztattak. 
Kállay a török követségre menekült, ahol menedéket kapott. 
Országszerte teljes hírzárlatot rendeltek el. A német rendőrség 
körbevette az összes lehetséges ellenállási központokat, és 
intézkedéseket tett a magyar zsidók deportálására. Mindez 
megváltoztatta Magyarország belső helyzetét. Az előnyomuló 
oroszok elérték a Kárpátok gerincét.  Az angolok és az 
amerikaiak tudták, hogy titkos megegyezésük 
Magyarországgal értelmét vesztette; 1944. április 3-án 
megkezdődtek a brit és az amerikai légitámadások Budapest és 
más magyar városok ellen. Magyarország elvesztette a 
játszmát. Gigantikus és globális események sodrásában egy kis 
ország nem tud történelmet csinálni, csupán elszenvedi.  
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XI. Fejezet 
 

Összefoglalás 
 
 Az Osztrák-Magyar Monarchia az I. világháború 
következményeképpen 1918. októberében fölbomlott. Ez 
alapvető változást eredményezett a kelet-európai nemzetközi 
szerkezetben: új nemzetállamok jöttek létre az önrendelkezés 
alapján.  
 Magyarország fő célja az volt, hogy mértéktartó 
békeszerződést érjen el. Ennek a céljából kikiáltotta a 
„népköztársaságot”. A magyar nemzeti tanács Károlyi Mihályt 
választotta az új köztársaság elnökévé. De hamarosan 
nyilvánvalóvá vált, hogy a szövetségesek az utódállamok mellé 
álltak Magyarországgal szemben, és Károlyi arra a keserű 
következtetésre jutott, hogy országa keveset remélhet a nyugati 
demokráciáktól. Eredményképpen Magyarország a Nyugattól a 
Kelethez fordult, és szovjet típusú „tanácsköztársaság” lett.  
 A magyar tanácsköztársaság létrehozása a 
kommunizmus első győzelmét jelentette Oroszország határain 
kívül, és fölerősítette a bolsevik reményeket. A 
kommunizmusnak Magyarországra történő benyomulása 
nagyon veszélyesnek tűnt  a magyar és az orosz katonai 
összekapcsolódás lehetőségénél fogva, ily módon megnőtt a 
bolsevik veszély nemcsak az egész keleti régióban, hanem 
Nyugat-Európában is. Az Európa szívében létrejött bolsevik 
Magyarország átmenetileg háttérbe szorította a párizsi 
béketárgyalásokat, de a nyugati hatalmak kifejezetten 
elutasították, hogy erőszakot alkalmazzanak, mivel a 
közvélemény élesen ellenezte, hogy újabb áldozatokat 
hozzanak egy hosszú és véres háborút követően.  A 
magyarországi tanácsköztársaság bukása saját kudarcainak, 
valamint Románia katonai intervenciójának a következménye.  
 1919. augusztusában Kun Bélát eltávolították, és 
ellenforradalmi kormány került hatalomra. Kitört az 
antiszemitizmus, főként annak következményeként, hogy Kun 
Béla rendszerének majdnem mindegyik vezetője zsidó volt, 
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beleértve magát Kun Bélát. A baloldali emigránsok, akik már 
emigrációban voltak, ezért Magyarország-ellenes propaganda 
hadjáratot indítottak, ami elérte az Egyesült Államokat is. Bár 
ez a propaganda komoly volt és számos problémát okozott a 
magyar politikusoknak, bizonyos egyetemi köröktől eltekintve 
nem aratott semmilyen nagyobb politikai sikert. Mindenesetre 
az akkori Magyarországot külföldön sokan diktatúrának 
tekintették.  
 Valójában a háború utáni Magyarország nem volt 
diktatúra. Egy átmeneti időszak után gróf Bethlen István, aki 
1921-31 között volt miniszterelnök, összetett és átfogó 
politikát vezetett be. A parasztság vezetőit meggyőzték, hogy 
mondjon le az ipari munkássággal történő összefogásról, és 
fogadja el a nyílt választás visszaállítását a mezőgazdasági 
területeken, cserébe egy nagyon szerény földreformért, azzal az 
ígérettel, hogy további reformokat fognak bevezetni, amint a 
helyzet stabilizálódik. Az ipari munkásság visszautasította az 
agrárproletáriátussal való együttműködést, és megígérte, hogy 
támogatja a kormány külpolitikáját, cserébe titkos 
választásokat kap a nagyobb városokban, valamint amnesztiát, 
továbbá visszaállítják a szakszervezetek pénzügyi alapjait, és 
végül cselekvési szabadságot kapnak a kifejezetten ipari 
kérdésekben. Egyebekben sikerült átmeneti megoldást találni a 
korona kérdésében, miután elismerték, hogy a királyság 
továbbra is létezik, és Horthy Miklós tengernagyot választották 
kormányzóvá a király távollétében.  
 Nyugati értelemben a háború utáni Magyarország nem 
volt demokrácia. A „demokrácia” szót Magyarországon nem 
tudták uralkodó eszmeként és nemzeti életformaként elfogadni, 
egyszerűen azért, mert a párizsi békekötéseket, melyek 
Magyarországot területének korábbi egyharmadára redukálták, 
állítólag a demokrácia alapelvei szerint hajtották végre. 
Határozottan le kell szögezni azonban, hogy Magyarország 
mindig is a keleti védőbástyája volt minden nyugati politikai, 
vallási, tudományos és művészeti eszmének, az emberi jogok 
tiszteletének és az emberi szabadságnak, és a háború utáni 
Magyarországon az alkotmányosság sokkal erősebb volt, mint 
a korszak számos más kelet-európai államában. 
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 Az 1920. júniusában megkötött trianoni szerződés a 
háború végén gyakorlatilag eltörölte a történelmi magyar 
államot, amely ezer éven keresztül kitöltötte a teljes Kárpát-
medencét. A trianoni szerződés a legdrasztikusabb volt a 
korszak összes békeszerződése között. A nemzeti-etnikai 
alapelv nevében hozták létre, de olyan sok engedményt tettek 
az utódállamok stratégiai és gazdasági érdekeinek, hogy nem 
kevesebb, mint 3.200.000 magyar, azaz a magyarul beszélők 
egyharmada került az utódállamokhoz. Hogy a trianoni 
szerződés igazságos volt-e vagy sem, hogy az önrendelkezés 
alapelvei szerint hajtották-e végre, olyan kérdések, amelyek 
nem képezik vita tárgyát. Olyannyira nem, hogy az egész 
magyar nemzet egységes volt abban a meggyőződésben: a 
szerződés elfogadhatatlan, és a magyar külpolitikának egészen 
a II. világháború végéig az volt a fő törekvése, hogy 
megváltoztassa.  
 Másrészről  Kun Béla rendszere mélyen beleívódott a 
nemzet emlékezetébe, és a bolsevizmus elleni gyűlölete 
legalább olyan intenzív volt, mint a Trianon revíziója iránti 
vágya. Minden 1920 utáni kormány „ellenforradalminak” 
nevezte magát, és ebben a szellemben is tevékenykedett a 
nemzetközi bolsevizmus bármely megnyilvánulását illetően. 
Ebben a kérdésben a teljes magyar uralkodó osztály egységes 
volt és a Szovjetúnió semmilyen szerepet nem játszott 
Magyarország külpolitikájának és gazdaságának 
befolyásolásában. Ezt a tényezőt a politikai realizmus 
hiányaként kell számon tartani, tekintettel a történet további 
részére.  
 Önmagában azonban mélyen megosztott volt a magyar 
uralkodó osztály, és két világosan különálló táborra oszlott. A 
kettő közötti különbség elsősorban társadalmi és gazdasági 
eredetű volt, de erős ideológiai különbségekhez vezetett, 
amelyek jelentős szemléletbeli eltéréseket eredményeztek a 
külpolitika szintjén.  
 Az első csoport, melynek vezetőjeként 1921-ben 
Bethlen gróf emelkedett ki, magába foglalta a legtöbb kis- és 
közepes földbirtokost, az üzleti, továbbá az értelmiségi 
köröket, valamint a közalkalmazottakat. Ez a csoport 
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„konzervatív-liberálisként” határozta meg saját politikai 
fölfogását. A külföldi megfigyelők ezt a fölfogást egyszerűen 
csak konzervativizmusként jellemezték. A „liberális” szó 
ebben csak annyit jelentett, hogy nem antiszemita, míg a 
„konzervatív” bizonyos fokú vakságot jelentett a társadalmi 
problémák iránt, bár a rezsim nagy általánosságban nem volt 
antiszociális. Ennek a rezsimnek voltak olyan kvalitásai, 
melyeket igazságtalan lenne tagadni. Békés módon igyekezett 
megoldani Magyarország problémáit a nyugati demokráciákkal 
való együttműködésben és azok támogatásával. Jelentős 
gazdasági és pénzügyi megújulást hozott az ország számára. 
De amikor a nyugati demokráciák meg sem kísérelték 
enyhíteni a párizsi békeszerződések igazságtalanságait, amikor 
a gazdasági világválság hatása elérte Magyarországot és 
súlyosan visszavetette a gazdasági újjáépítés útján, Bethlen 
politikája nem kerülhette el az összeomlást.  
 Az 1930-as évek „új generációja” forradalmi 
változásokat kívánt a bel- és a külpolitikában egyaránt: Olyan 
változásokat, melyek magukban foglalnák a földreformot, a 
tőke jogainak korlátozását, valamint új külpolitikai orientációt. 
Ily módon szemben álltak a konzervativizmussal, de ebben a 
szembenállásban nem a „baloldal” programjára támaszkodtak. 
A baloldal forradalma, amely egyszer már megtörtént Károlyi 
Mihály alatt, Magyarország megcsonkításához és a Kun Béla-
féle bolsevizmushoz vezetett. A demokráciára is gyanúval 
tekintettek, mint ami azoknak az európai erőknek a kedvenc 
ideológiája, amelyek szerintük elsősorban felelősek 
Magyarország szétrombolásáért. A zsidókérdésnek jelentékeny 
része volt annak eldöntésében, hogy ez a csoport milyen 
irányban mozduljon, ennélfogva programja mindenképpen a 
fasizmus ilyen vagy olyan formáját jelentette.  
 A két csoport, melynek vezetője gróf Bethlen István, 
illetve Gömbös Gyula volt, késhegyre menő harcot folytatott a 
hatalomért. Hogy melyik csoport vezesse Magyarországot, az 
alapjában belpolitikai kérdés volt, idővel azonban 
összefonódott a külpolitikai problémával. Mindkét oldal 
természetszerűleg azokkal az országokkal szimpatizált, melyek 
ideológiája közelebb állt az övéhez, ezek támogatását kereste, 
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és cserébe ezeknek kínálta a saját támogatását. Ez mindig a 
nemzeti érdek szerint történt, és mindkét oldal hajlamos volt 
őszintén hinni abban, hogy az ő barátai fogják Magyarországot 
Trianon revíziójához segíteni. És amikor világossá vált, hogy 
minden esetben engedményekre lesz szükség, akkor mindkét 
csoport úgy gondolta, hogy ezeket az engedményeket az ő saját 
barátainak kellene tenni. Ennek az lett az következménye, hogy 
Magyarország politikája bizonytalankodásból, valamint a 
Nyugat, illetve a hitleri Németország közötti bonyolult 
manőverezésből állt.  
 A bizonytalankodás különböző okainak egyike az volt, 
hogy Magyarország félt: elvesztheti a függetlenségét szemben 
az újjáalakult hatalmas és egyesült Németországgal, amely 
Ausztria elfoglalását követően ott állt közvetlenül 
Magyarország határán. Ezen túlmenően egyszerű számításról is 
szó volt. Nyilvánvaló volt, hogy hamarosan kitör a konfliktus 
Németország és a Nyugat között, és mindkét csoport azt akarta, 
hogy Magyarország a háború befejezésekor a győztesek 
oldalán legyen.  
 Amikor kitört a II. világháború, Magyarország a 
tengelyhatalmak oldalán találta magát, mint nem hadviselő fél. 
De az ország hamarosan belesodródott a konfliktusba, és ettől 
kezdve nem volt kiút. A bizonytalankodások és a 
manőverezések politikája azonban folytatódott, aminek 
hatására Magyarország ellenállt minden fontosabb német 
követelésnek egészen 1944 tavaszáig. A liberális csoport azzal 
érvelt, hogy az amerikaiak segítségével a szövetségesek 
mindenképpen megnyerik a háborút, ezért Magyarország 
alapvető érdeke, hogy elszakadjon Németországtól, és úgy 
gondolták, hogy erre van is lehetőség. Azt hitték, a nyugati 
szövetségesek csak egy háborús helyzet miatti szükséges 
kényszerből szövetkeztek Oroszországgal, és nem fogják 
megróni Magyarországot amiatt, hogy háborút visel az 
oroszokkal szemben. Más szóval azt hitték, hogy Németország 
leverése nem jár együtt azzal, hogy az oroszokat beengedik 
Kelet-Európába. Ennek a politikának az alapeszméje a 
maximális ellenállás volt a nemzeti érdek veszélyeztetése 
nélkül.  A lehető legkevesebb morális anyagi és katonai 
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segítséget adjuk csak meg Németországnak, de kerüljük el 
mindenképpen, hogy elfoglalja Magyarországot. Úgy próbálták 
a helyes úton tartani az országot, hogy a „Nyugat”, amikor a 
háború végén benyomul Magyarországra, egy olyan országot 
találjon, melynek népe, parlamentje, katonai ereje, közrendje és 
gazdasági élete olyan jól szervezett, hogy megrázkódtatás 
nélkül csatlakozhat az Atlanti Charta szellemében megújított 
világhoz. (1) 
 A másik csoport azzal érvelt, hogy Magyarország soha 
nem tudna túltenni a kisantant országain a Nyugat kegyeiért 
folytatott versenyben. Azzal érveltek: hasztalan lesz minden 
olyan magyar próbálkozás, amely a Nyugat támogatását kérné 
a szerinte jogos törekvéseihez vagy a Szovjetunióval szembeni 
védelemhez. Magyarország egyetlen útja tehát a 
Németországgal történő együttműködés.  
 Magyarország vezetői kétségkívül követtek el hibákat. 
A későbbi események tükrében azonban elmondhatjuk, nem 
számított, milyen politikát követtek egy-egy adott időszakban, 
az eredmény pontosan ugyanaz lett volna. A nyugati hatalmak 
vezetői mindent a háború megnyerésére összpontosítottak, és a 
politikai gondolkodás háttérbe szorult. A háború lett a cél, és a 
Nyugat elfelejtette, miért kezdődött. Először a Németország és 
Oroszország közötti államok mind a Nyugatra tekintettek. 
Mindannyian az angolokkal és az amerikaiakkal keresték a 
kapcsolatot. És mi történt? A lengyel  nemzeti kormány 
engedni kényszerült Oroszország kívánságainak. Péter király 
Jugoszláviáját fölcserélték Titóéra. Csehszlovákia a 
szovjetekhez fordult. Ezek a hatalmas szovjet diplomáciai 
sikerek akkor születtek, amikor Oroszország csak brit és 
amerikai segítséggel tudta tartani magát.  
 Az Atlanti Charta átvette Wilson 14 pontjának a helyét, 
de mindkét dokumentum rossz sorsra jutott, és végül nem 
szerzőinek, hanem a legyőzötteknek az eszméjévé vált. 
Hányszor fizetett Amerika, és fog még fizetni ezekért a 
hibákért? 
 Számos vád ellenére Magyarországnak volt egy 
hatalmas teljesítménye a háború tragikus évei során: a 
menekültekkel (zsidókkal és keresztényekkel) és a 
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hadifoglyokkal való bánásmód. Az 1944. márciusi német 
megszállásig Magyarország volt az egyetlen a központi 
hadviselő felek között, amely az utolsó betűig teljesítette a 
genfi egyezménynek a hadifoglyokra vonatkozó előírásait. 
Ebben a tekintetben Magyarország gyakran bátrabban és 
humánusabban járt el, mint a semleges országok. Több ezer 
francia elmenekült hadifogoly teljes szabadságot kapott;  a brit 
és az amerikai hadifoglyokat udvariasan és emberségesen 
kezelték Magyarországon. Mozgásszabadságuk egyik 
bizonyítéka, hogy 1944. március 19-én a németek, amikor 
benyomultak Budapestre, a legtöbb brit és amerikai 
hadifoglyot a lóversenypályán szedték össze. (2) 
 Magyarország nem tett különbséget a menedéket 
keresők között, a zsidókat és a nem zsidókat egyaránt 
beengedték, ha azok be akartak lépni az országba. Nem 
jelentéktelen, hogy az egyetlen működő lengyel középiskola 
Magyarországon volt.  
 Egy másik megválaszolandó kérdés a magyar-amerikai 
viszony a két háború közötti békés évek során. Ennek a 
viszonynak komoly jelentősége volt. Akik akkor képviselték az 
Egyesült Államokat Magyarországon: Harry Hill Bandholtz 
vezérőrnagy, Jeremiah Smith, a Népszövetség főbiztosa, John 
Flournoy Montgomery nagykövet és sokan mások hazájuk 
legkiválóbb képviselői voltak – egyenes, őszinte és emberséges 
amerikaiak. Munkájuk eredményeképpen barátságos politikai 
kapcsolatok és szoros gazdasági együttműködések jöttek létre 
Magyarország és az Egyesült Államok között, elmélyültek a 
kulturális kapcsolatok mindkét ország javára. Ebben a 
munkában az amerikai magyaroknak is részük volt.  
 
 
 
 
 

Jegyzetek: 
 

1. Kallay, Hungarian Premier (Kállay, magyar miniszterlnök) 369. old. 
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2. Ugyanazon a napon, amikor a németek megszállták Magyarországot, a 
lisszaboni magyar nagykövet a következő táviratot küldte Budapestre: 
„Lisszabon, 1944. március 19.  Az amerikai légierő hadifoglyaitól származó 
leveleket olvastak föl az USA itteni nagykövetségén az amerikai légierő 
éppen átutazóban lévő magas rangú tisztjeinek jelenlétében. Ezek a levelek 
a legjobb benyomást keltették. A nagykövet megküldte a neveiket 
Washingtonba, azzal a megjegyzéssel, hogy egy olyan nemzet, amelyik így 
bánik a hadifoglyokkal, a legnagyobb elismerést érdemli. 

3. Kallay, Hungarian Premier, 344. old. 
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FÜGGELÉK  I. 

 
 
 

Az Egyesült Államokkal kötött magyar békeszerződés 
Budapest, 1921. augusztus 29. 
Forrás: Magyar Törvénytár, 1921. évi törvénycikkek. (1921: 
XLVIII.tv.) 
Budapest, 1922. 
 
 
Békeszerződés 
 
Az Amerikai Egyesült-Államok és Magyarország: 
 

tekintettel arra, hogy az Egyesült Állmok hadviselő 
társaivel egyetemben 1918. évi november hó 3-án Ausztria-
Magyarországgal Békeszerződés köthetése céljából 
fegyverszünetre léptek;  

tekintettel arra, hogy a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
megszűnt és helyét Magyarországon magyar nemzeti kormány 
foglalta el, 

tekintettel arra, hogy a trianoni Békeszerződés, 
amelynek Magyarország is egyik szerződő fele, 1920. évi 
június hó 4-én aláíratott és 364. cikkének rendelkezései 
értelmében életbelépett, azonban az Egyesült-Államok által 
nem erősíttetett meg; 

tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok 
Kongresszusa az Elnök által 1921. évi július hó 3-án 
jóváhagyott együttes Határozatot hozott, amelynek kivonatos 
szövege a következő: 

„Az Egyesült Államok Szenátusa és Képviselőháza 
Kongresszuson egybegyűlve elhatározta, …. 

Hogy a Kongresszusnak 1917. évi december hó 7-én 
jóváhagyott, együttes Határozatával a Cs. És Kir. Osztrák-
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Magyar Kormány és az Amerikai Egyesült Államok között 
fennálónak kijelentett házborús állapot ezennel megszűntnek 
mondatik ki. 

 
 
4. szakasz. Hogy e nyilatkozattal és mint annak része, 

az Amerikai Egyesült Államok és honosai részére kifejezetten 
fenntartatnak az összes jogok, előjogok, kártérítések, 
jóvátételek vagy előnyök, ezek érvényesítésének jogával 
együtt, amelyek az 1918. évi november hó 3-án aláírt 
fegyverszünet rendelkezései, vagy annak kiterjesztése, vagy 
megváltoztatása következtében őket megilletik; vagy amelyek 
a háborúban való részvétel folytán az Amerikai Egyesült 
Államoknak birtokában vannak, vagy általa megszereztettek, 
vagy amelyek ennek következtében az Egyesült Államok 
honosait jogosan megilletik; vagy amelyek a Saint-Germain en 
Laye-i vagy a Trianoni Békeszerződéssel az Egyesült Államok 
vagy honosai javára megállapíttattak; vagy amelyek őket mint 
a szövetséges és társult főhatalmak egyikét megilletik; vagy 
amelyek a Kongresszus által hozott valamely törvény vagy 
törvények erejénél fogva, vagy más módon őket megilletik. 

5. szakasz. A Német Császári Kormány, vagy annak 
utóda, vagy utódai, valamint minden német honos tulajdonát 
képező javak, amelyek 1917. évi április hó 6-án az Amerikai 
Egyesült Államok vagy hivatalnokai, képviselői, vagy 
alkalmazottai birtokában voltak, vagy ezen időpont óta 
bárhonnan, vagy bármily közreműködés következtében az 
említettek birtokába vagy ellenőrzése alá kerültek, vagy 
amelyekre ezek követelést támasztottak, valamint a Cs. És Kir. 
Osztrák-Magyar Kormány, annak utóda vagy utódai és minden 
osztrák-magyar honos tulajdonát képező javak, amelyek 1917. 
évi december hó 7-én az Amerikai Egyesült Államok által 
vissza fognak tartatni anélkül, hogy velük bármi rendelkezés 
történik, ha csak erre vonatkozólag már eddig törvényes 
intézkedése nem rendelkeznék, vagy ezután különösen nem fog 
rendelkezni, mindaddig, amíg a Német Császári Kormány és a 
Cs. És Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy azoknak utóda, 
vagy utódai részéről megfelelő gondoskodás nem történik az 
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Amerikai Egyesült Államoknak bárhol lakó állandó hűségre 
kötelezettjei által támasztott igények kielégítésére, amennyiben 
ily amerikai honosok a Német Császári Kormány vagy 
közegeinek, vagy a Cs. És Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy 
közegeinek tettei által 1914. évi július hó 31-ike óta 
veszteségeket, károkat vagy sérelmeket szenvedtek, akár 
személyükben, akár vagyonukban közvetve vagy közvetlenül, 
avagy a német, osztrák-magyar, amerikai vagy más társaságok 
részvényeinek birtoklása révén vagy ellenségeskedések, vagy 
hadműveletek következtében, vagy más módon mindaddig, 
amíg az Amerikai Egyesült Államokkal szemben állandó 
hűségre kötelezett személyeknek a legtöbb kedvezményt nem 
biztosítják, legyen nemzeti vagy más nemű és vonatkozzék a 
tartózkodás, kereskedelem, hivatás, ipar, hajózás, valamint 
kereskedelmi és ipari jogokra, és mindaddig, amíg a Német 
Császári Kormány és a Cs. És Kir. Osztrák-Magyar Kormány 
vagy ezeknek utóda, vagy utódai minden bírságot, 
pénzbüntetést, elkobzást, amelyet a háború tartama alatt az 
Amerikai Egyesült Államok kiróttak vagy elrendeltek, akár a 
Német Császári Kormány vagy a német alattvalók, akár a Cs. 
És Kir. Osztrák-Magyar Kormány vagy osztrák-magyar 
alattvalók tulajdonát képező javakra vonatkozólag el nem 
ismerik és amíg pénzbeli követeléseikről le nem mondottak.’ 
 

A két nemzet között barátságos viszony biztos 
létesítését óhajtván, 

Ebből a célból meghatalmazottaikká kijelölték: még 
pedig az Amerikai Egyesült Államok magyarországi 
megbízottját és Magyarország Gróf Bánffy Miklós m. kir. 
külügyminiszter urat; 

Akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik 
közlése után a következőkben állapodtak meg: 
I. cikk. Magyarország kötelezi magát, hogy az Egyesült-
Államok részére biztosítja, az Egyesült-Államok pedig 
megkapják és élvezni fogják mindazokat a jogokat, előjogokat, 
kártérítéseket, jóvátételeket vagy előnyöket, amelyeket az 
Egyesült-Államok Kongresszusának 1921. évi július hó 2-án 
kelt, előbb említett együttes Határozata felsorol, ide értve 
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mindazoka t jogokat és előnyöket is, amelyeket az Egyesült-
Államok javára a Trianoni Szerződés megállapít és amelyeket 
az Egyesült-Államok teljes mértékben élvezni fognak annak 
ellenére, hogy ezt a Szerződést az Egyesült-Államok nem 
erősítették meg. Az Egyesült-Államok ennek a szerződésnek 
rendelkezéseiben megállapított jogokat és előnyöket oly 
módon fogják igénybe venni, hogy az ezekben a 
rendelkezésekben Magyarország részére biztosított jogokkal 
összhangban álljon.  
II. cikk. Abból a célból, hogy Magyarországnak az előbbi 
cikkben megállapított kötelezettségei a Trianoni szerződés 
bizonyos rendelkezéseire vonatkozólag részletesebb 
meghatározást nyerjenek, a Magas Szerződő Felek között 
megállapodás és egyetértés áll fenn arra nézve: 

1. Hogy az Egyesült-Államok javára az említett 
Szerződésben megállapított azok a jogok és előnyök, melyeket 
az Egyesült-Államok megkapnak és élvezni fognak, az V., VI., 
VIII., IX., X., XI., XII., és XIV. részekben vannak 
meghatározva. 

2. Hogy az Egyesült-Államokra az említett Szerződés I. 
részének rendelkezései nem kötelezők, mint ahogy nem 
kötelezők a szerződés egyéb olyan rendelkezései sem, ide értve 
a jelen cikk 1. pontjában foglaltakat is, amelyek a Nemzetek 
Szövetségének Egyességokmányára vonatkoznak, nem 
kötelező továbbá az Egyesült-Államokra a Nemzetek 
Szövetségének vagy a Szövetség Tanácsának, vagy 
Közgyűlésének semmiféle ténykedése sem, kivéve, hogy az 
Egyesült-Államok ily ténykedéshez határozottan 
hozzájárulnak. 

3. Hogy az Egyesült-Államok az említett Szerződés II., 
III., IV., és XIII. részében foglalt vagy azokra vonatkozó 
rendelkezések tekintetében semminemű kötelezettséget sem 
vállalnak. 

4. Hogy bár az Egyesült-Államoknak joga van az említett 
Szerződs VIII. részének rendelkezései értelmében a Jóvátételi 
Bizottságban és az említett Szerződéssel vagy egyéb kiegészítő 
megállapodással létesített bármely bizottságban résztvenni, az 
Egyesült-Államokra nézve semmiféle bizottságban való 
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részvétel nem kötelező, kivéve, ha a részvétel mellett 
határoznának. 

5. Hogy azok a határidők, amelyekre a Trianoni Szerződés 
364. cikke hivatkozik, az Egyesült Államok bármely 
ténykedésére vagy elhatározására nézve a jelen Szerződés 
életbelépésének keltétől veszik kezdetüket. 
III. cikk. A jelen Szerződés a Magas Szerződő Felek 
alkotmányának megfelelő módon meg fog erősíttetni és 
haladéktalanul életbe lép, mihelyt a megerősítő okiratok 
kicseréltetnek, ami a lehetőség szerint minél előbb Budapesten 
fog végbemenni. 
Aminek hiteléül a  meghatalmazottak a jelen Szerződést 
aláírták és pecsétjükkel ellátták. 
Kelt két példányban, Budapesten, az 1921. augusztus hó 29. 
napján. 
 
(PECSÉT)                                 U. GRANT-SMITH, 
    Az Egyesült Államok 
magyarországi biztosa. 
 
(PECSÉT)                                  GRÓF BÁNFFY  MIKLÓS 
                                           Magyarország külügyminisztere 
 
 
 
 
 
 

FÜGGELÉK  II. 
 
 
 
 
Franklin D. Roosevelt levele nagytiszteletű Edmund 
Vasvárynak 
 
Fehér Ház Washington 
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1939. március 15. 
 
 
Kedves Vasváry úr, 
 
 
Örömmel értesültem, hogy az AMERIKAI MAGYAR 
REFORMÁTUS SZÖVETSÉG június 4-re megemlékező 
istentiszteletet tervez a Piedmont-i (Virginia) csata 75. 
évfordulójára, melyben Julius H. Stahel vezérőrnagy olyan 
hősiességet tanúsított, hogy később megkapta a Kongresszus 
becsületrendjét. Számos magyar származású férfi – akik közül 
sokan elmenekültek a szülőföldjükről – bátor szolgálatot 
nyújtottak az Unió ügyének. Önfeláldozó cselekedeteik és 
hősiességük megérdemli, hogy örökké emlékezzünk rájuk.  
Őszinte üdvözlettel:  
 
 
Reverend Edmund Vasvary, 
The Hungarian Reformed Federation of America, 
1726 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington, D. C. 
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