
Bevezetõ

Az 1940 kora õszétõl 1941 kora tavaszáig
tartó rövid, mintegy féléves idõszakban Magyarország és a Szovjetunió egy sor
bilaterális gazdasági egyezményt kötött egymással. Az államközi megállapodá-
sok rendszerének elsõ két eleme az 1940. szeptember 3-án parafált kereskedelmi
és hajózási szerzõdés és a hozzá szervesen kapcsolódó áruforgalmi és fizetési
egyezmény volt. Ezeket a kereskedelmi forgalom megindulásának alapvetõ inf-
rastrukturális feltételeit megteremtõ megállapodások követték, így az 1941. feb-
ruár 4-i postaforgalmi egyezmény (a közvetlen távíró-, távbeszélõ- és postai
összeköttetés felvételérõl), majd az 1941. március 1-jei vasútforgalmi egyezmény
(a közvetlen vasúti személy- és teherszállítási forgalom megnyitásáról).

Feltûnõ, hogy az ezt megelõzõ két évtizedben semmilyen gazdasági jellegû
megállapodás nem jött létre Moszkva és Budapest között, noha már a magyar
kortársak meghatározó része is – legalább gazdasági téren – indokoltnak és
szükségesnek látta a közeledést a Szovjetunió felé. Trianon után sokan úgy vél-
ték, hogy az egyik lehetséges kitörési pontot az ország elszigetelt gazdasági hely-
zetébõl éppen az jelentené, ha megnyílna a szovjet piac a magyar exportõrök és
importõrök elõtt. Késõbb, az 1920-as évek folyamán, és különösen a gazdasági
világválság idején a két ország meglehetõsen csekély volumenû és alacsony in-
tenzitású áruforgalmának élénkítése szintén enyhíthette volna az egyébként is
orientációs nehézségekkel küszködõ magyar külkereskedelem problémáit. Ta-
nulságos azonban, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele 1934-ben nem vonta
maga után automatikusan a gazdasági kapcsolatok kiteljesedését, hiszen annak
ellenére, hogy 1935–1936 során már tárgyalások folytak egy kereskedelmi szer-
zõdés megkötésérõl, azok eredménytelenek maradtak, és a két ország közötti
áruforgalom – egy 1934-tõl 1935-ig tartó kérészéletû fellendülést leszámítva – az
1930-as évek végére teljesen elsorvadt,1 olyannyira, hogy 1939-ben a magyar ex-
port értéke a nullára redukálódott.2
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1 Az 1920–1941 közötti magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok tanulmányozásához nem rendel-
kezünk korszerû feldolgozással. Erre vonatkozóan elõször Buzás József publikált egy tanulmányt



A magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok történetének kutatása során
arra a következtetésre jutottunk, hogy azok vizsgálata tágabb kontextusban lehe-
tõséget nyújt bizonyos általános érvényû konzekvenciák levonására Magyaror-
szág külgazdasági irányultságával kapcsolatban is, de, mint látni fogjuk, a két-
oldalú viszonyban 1940–1941 során bekövetkezõ kedvezõ változások indirekt
módon a magyar ipari termelés mûködésének és teljesítõképességének problé-
máira, s a magyar gazdaságpolitika fõbb tendenciáira is rávilágítanak. Rögtön
adódik például a kérdés, hogy mi a magyarázata annak, hogy a két ország gazda-
sági tekintetben éppen 1940 nyarán–õszén, azaz már csak a világháború árnyé-
kában „talált egymásra”? Milyen szerepet játszottak ebben a háború által terem-
tett szükséghelyzetek és kényszerpályák, az átrendezõdõ geopolitikai viszonyok,
és a részben ezekhez való alkalmazkodást is célzó regionális gazdaságstratégiai
célok? Milyen gazdasági haszna és esetleg politikai hozadéka lehetett ezeknek
az egyezményeknek a Magyarország és a Szovjetunió közötti fegyveres konfron-
táció idõpontjáig húzódó szûk intervallumban?

Ezekkel a problémákkal együtt érdemes tisztázni azt is, hogy fõképpen ma-
gyar, de akár szovjet részrõl is, voltak-e ideológiai akadályai a két ország gazda-
sági együttmûködésének? Persze ezt a kérdést egy általánosabb elméleti dilem-
ma szegmenseként is vizsgálhatjuk, vagyis felvethetjük azt is, hogy egyáltalán
összeilleszthetõ-e egymással két gyökeresen eltérõ belsõ berendezkedésû poli-
tikai rendszer gazdaságpolitikája vagy gazdasági irányultsága? Ez számunkra
azért látszik megkerülhetetlen és tisztázandó kérdésnek, mert a régebbi magyar
történeti irodalmat tanulmányozva gyakran szembesülünk annak árnyalatlan in-
terpretálásával, hogy a magyar politikai elit és a társadalom jelentõs részének
averziói a bolsevizmussal szemben, mennyire határozták meg a magyar diplomá-
cia Szovjetunióval kapcsolatos reflexeit és cselekvési alternatíváit, és mindez
mennyiben befolyásolta az ország háború elõtti mozgásterének alakulását.3 Ez-
zel szemben szerintünk a gazdasági érdekeket és az üzleti logikát teljesen meg-
alapozatlan kizárólag az ideológiai paradigmák mentén tárgyalni és láttatni.
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1955-ben, de korának korlátozott kutatási lehetõségei miatt a két ország gazdasági kapcsolat-
rendszerének több lényeges problémáját nem vizsgálhatta a súlyának megfelelõen. Ld. Buzás Jó-
zsef: A szovjet–magyar kereskedelmi kapcsolatok történetéhez 1918–1938. Századok 89(1955)
588–633. Késõbb a témát részben érintõ tárgyszerû áttekintést közölt Kövér György. Kövér
György: A Szovjetunió és Közép-Kelet-Európa. Gazdasági érintkezés a két világháború között.
Történelmi Szemle 29(1986) 481–489.

2 Igaz, ehhez hozzá kell számítani, hogy a szovjet kormány 1939 elején felfüggesztette a diplomá-
ciai viszonyát a magyar kormánnyal. Az 1939. évi magyar–szovjet kapcsolatokra részletesen ld.
Kolontári Attila: „Az egyik legstabilabb határszakasz Európában”. Adalékok a szovjet–magyar
kapcsolatok történetéhez 1939–1941. In: MOSZT könyvek. 1. „Önkényuralom, alkotmányosság,
forradalom”. Elõadások és tanulmányok az elsõ orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmá-
ból. Szerk. Polgár Tamás. Pécs, 2006. 118–136.

3 Az 1940. szept. 3-i kereskedelmi szerzõdés elõzményeivel és következményeivel részletesen fog-
lalkozik Buzás József és Nagy András kettejük közös monográfiájában. A vonatkozó fejezetet
Nagy András jegyezte. A szerzõ a gazdasági folyamatok vizsgálatát – nyilván a kor tudományos
követelményeihez is igazodva – erõltetetten a Horthy-rendszer és a bolsevik rezsim antagonizmu-



A gazdaság- és politikatörténeti vonatkozásokon túlmenõen van még egy,
szintén elméleti jellegû közgazdasági probléma, aminek elemzéséhez és megíté-
léséhez a magyar–szovjet államközi kereskedelmi kapcsolatok, és azok 1940–
1941 során elért (rész)sikerei is újabb adalékokkal szolgálhatnak. A két világhá-
ború közötti korszak gazdaságelméletének és gazdasági politikájának egyik sokat
vitatott és nagy jelentõségû témájává vált az állam (a kormányzat) lehetséges és
szükséges helye és szerepe a piaci folyamatokban. Ezt a kérdést már a klasszikus
közgazdaságtan egyes képviselõi is elemezték a 19. században, jobbára a gazdasá-
gi szabadság és a szabad verseny alapállásán és alapértékein építkezõ elméletek
keretein belül maradva. Igazán nagy horderejû vitákat azonban éppen a két vi-
lágháború közötti idõszakban váltott ki, részben az elsõ világháború és az 1929–
1933 folyamán lezajló nagy gazdasági világválság globális gazdasági megrázkód-
tatásai és az egyes nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásai nyomán.4 Tanulmá-
nyunkban ezért nemcsak a fentebb feltett kérdések megválaszolására törek-
szünk, hanem azt egy esettanulmánynak is szánjuk annak bemutatására, hogy a
magyar állam (a kormányzat), a nemzetgazdaság feszítõ érdekeire hivatkozva,
milyen törvényi háttérrel és milyen módszerekkel avatkozott a szabad piaci folya-
matokba. Az állami nyomásgyakorlásnak egy szembetûnõ esete ugyanis éppen
akkor rajzolódik ki elõttünk, ha nyomon követjük a Szovjetunióval kötött keres-
kedelmi szerzõdés történetét, illetve a szerzõdés 1941. június 27. utáni sorsát.

A magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszere

A Szovjetunió 1939–1940 folyamán követett külkereskedelmi politikájának tár-
gyalásánál megkerülhetetlen tényezõ a kormányszerv szerepét betöltõ Népbiz-
tosok Tanácsa által még 1918. április 22-én elfogadott dekrétum, amely naciona-
lizálta a külkereskedelmet, s arra teljes állami monopóliumot vezetett be.5

(Érdemes megjegyezni, hogy ez a rendelkezés még az ipar és a belkereskedelem
államosítását is megelõzte. Az 1920-as évek legelején több intézkedés együttese-
ként összeálló új gazdaságpolitika [NEP] lehetõvé tette, hogy az iparon és a bel-
kereskedelmen belüli állami dominancia megtörjön, s ez a két ágazat magántõ-
két importáljon, az új gazdaságirányítási rendszer ugyanakkor nem oldotta fel a
külkereskedelem állami monopóliumát.6) Ez a két világháború közötti korszak
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sának kontextusába helyezte. Nagy András: Magyarország külkereskedelme a második világhábo-
rúban. In: Magyarország külkereskedelme 1919–1945. Bp. 1961. 290–304.

4 Erre részletesen ld. Bekker Zsuzsa–Hild Márta: Közgazdaságtan a két világháború között. In: Ma-
gyar közgazdasági gondolkodás (a közgazdasági irodalom kezdeteitõl a II. világháborúig). Szerk.
Bekker Zsuzsa. Bp. 2002. (Gazdaságelméleti olvasmányok 2.) 535–541.

5 Szövegét ld. Dekreti szovjetszkoj vlasztyi. II. 17 marta–10 ijulja 1918 g. Red. G. D. Obicskin–Sz.
Ny. Valk. Moszkva, 1959. 158–160.

6 Jurij Bokarjev: Rosszijszkaja ekonomika v mirovoj ekonomicseszkoj szisztyeme (konyec XIX-30-e
gg. XX v.). In: Ekonomicseszkaja isztorija Rosszii XIX–XX vv.: szovremennij vzgljad. Otv. red.
V. A. Vinogradov. Moszkva, 2001. 442–445.



egészében azt jelentette, hogy a rendszeres és effektív kereskedelmi forgalom
megindítása a Szovjetunióval szinte elképzelhetetlenné vált olyan kormányközi
kereskedelmi keretegyezmény aláírása nélkül, amely meghatározta a szovjet ex-
port- és importvállalatokkal folytatott kereskedelem alapelveit, illetve szabályoz-
ta az áruszállítások utáni kifizetések rendjét. A Szovjetunió a nyugati tõkés álla-
mokkal kötött gazdasági egyezményeiben biztosította magának a jogot arra,
hogy a másik ország fõvárosában kereskedelmi kirendeltséget nyisson, amelynek
meghatározott számú munkatársa diplomáciai immunitást élvezett, a képviselet
épülete és helyiségei pedig exterritoriális jogokat nyertek.

A Külkereskedelmi Népbiztosság egy 1941 tavaszán készült költségvetési ki-
mutatása 23 szovjet kereskedelmi képviselet mûködésérõl számol be világszerte,
beleértve a budapestit is.7 A külföldi kereskedelmi kirendeltségek megnyitásával
párhuzamosan épült ki a szovjet külkereskedelem szervezeti hálózata is. A ma-
gyar forrásokból is tudhatjuk, hogy 1940–1941 folyamán a behozatalt és a kivitelt
a Szovjetunióban 20 állami kereskedelmi vállalat felügyelte.8 Ezek közül magyar
szempontból a legfontosabbnak a faipari exportõr Exportlesz, az olajipari expor-
tõr Nyeftyeszindikat, és a különféle ipari nyersanyagokat exportáló Promexport,
illetve a gépipari készgyártmányokat importáló Masinoimport bizonyultak. Az
adott ország gazdasági termelésének keresletéhez és kínálatához igazodva a ke-
reskedelmi vállalatok kihelyezett irodát hozhattak létre a külföldi szovjet keres-
kedelmi missziókon.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a szovjet típusú állami jelenlétet, és állami mo-
nopoljogot a gazdaság majd minden szférájában magyar részrõl, és általában
véve az egész tõkés világban elutasítással, vagy legalábbis idegenkedéssel fogad-
ták. Mindezek ismeretében világossá válik, hogy a Szovjetunió gazdaságirá-
nyítási rendszerének, s különös tekintettel a tanulmányunk homlokterében is
lévõ külkereskedelmi szervezetének jellemzésénél az 1920-as, 1930-as évek ma-
gyar forrásaiban mire is utalt az „egy kéz” fogalma, amit a közérthetõség kedvé-
ért célszerûbb lenne „egy kéz által vezérelt gazdaságpolitikának” nevezni. A be-
szerzéseket és eladásokat lebonyolító export- és importvállalatok közvetlenül a
Külkereskedelmi Népbiztosság, tehát közvetve a kormány joghatósága alá tartoz-
tak. Az „egy kéz” rendszere a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kereskedelmi
vállalatoknak az export- és importmûveletek mindegyikéhez a felettes jogható-
ságuk engedélyét kellett kérniük, tehát végsõ soron az állami gazdaságpolitika
szegmensei voltak, az állam monopoljogát érvényesítették a külkereskedelem-
ben.

A szovjet külpolitika kontextusában érdemes utalni arra is, hogy 1940 folya-
mán, rövid egy év leforgása alatt, a Szovjetunió egy sor olyan közép- és dél-

406 SERES ATTILA

7 Ld. Rosszijszkij goszudarszvennij arhiv ekonomiki ( = RGAE), Külkereskedelmi Népbiztosság
iratai (f. 413.) op. 13. gy. 3816. l. 38–41.

8 Feljegyzés a moszkvai magyar–szovjet tárgyalások 2. sz. albizottságának harmadik ülésérõl. 1940.
aug. 14. Magyar Országos Levéltár ( = MOL) Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai osztályá-
nak iratai (K 69), 760. cs., 1940–I–5. t., 24–27. fol.



kelet-európai országgal rendezte a kereskedelmi kapcsolatait, amelyekkel ko-
rábban egyáltalán nem volt gazdasági jellegû megállapodása. Bulgáriával január
5-én,9 Jugoszláviával május 11-én,10 Magyarországgal szeptember 3-án, s az 1939
tavaszán függetlenné vált Szlovákiával december 6-án11 kötött kereskedelmi és
hajózási szerzõdést. Nem érdektelen, hogy a jugoszláv–szovjet kereskedelmi
szerzõdés még a két állam közötti diplomáciai viszony felvételét kimondó június
24-ei jegyzékcserét is megelõzte, s ezzel a Szovjetunió feladta azt az 1924 óta,
vagyis az „elsõ elismerési hullám” óta követett markáns álláspontját, mely sze-
rint a piacának megnyitását a diplomáciai elismeréséhez köti.12 A teljesség ked-
véért nem szabad említetlenül hagyni azt sem, hogy 1940 kora õsze óta egy ro-
mán kereskedelmi delegáció is Moszkvában tartózkodott, de a két ország közötti
politikai feszültség miatt csak 1941. február 26-án sikerült megállapodást el-
érnie.13

A kelet-európai országokkal kötött kereskedelmi szerzõdések a jogi kon-
zekvenciáikat tekintve úgynevezett „legnagyobb kedvezményes” szerzõdések
voltak, amelyekben a szerzõdõ felek biztosították egymás számára a legnagyobb
kereskedelmi kedvezményt, vagyis deklarálták, hogy a behozatal és kivitel, a vá-
mok, a hajózási és kikötõi illetékek, illetve a tranzit tekintetében biztosítják a
másik fél számára mindazokat a kedvezményeket, amelyeket korábban egy har-
madik állam számára már megadtak. Egy-egy cikkely foglalta magába a távíró-,
távbeszélõ- és postai forgalom szabályozását, a választott bírósági eljárást stb. A
szerzõdésekhez egy kiegészítõ jegyzõkönyvet csatoltak, amely szabályozta a má-
sik államba akkreditált szovjet kereskedelmi kirendeltségek jogállását, vezetõik
és meghatározott számú helyetteseik diplomáciai immunitását, feladatkörét.

A kereskedelmi és hajózási szerzõdésekkel szervesen egybekapcsolt áruszál-
lítási és fizetési egyezmények úgynevezett „kontingens-egyezmények” voltak,
amelyek lényege abban állt, hogy a felek az export és import értékét egy elõre
megállapított keretben szabták meg, vagyis az egyik szerzõdõ állam ugyanakkora
értékben exportálhatott árut a másikba, mint amekkora értékben importált on-
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9 Dokumenti vnyesnyej polityiki. 1940–22 ijunyja 1941. T. XXIII. Kny. 1. 1 janvarja–31 oktyabrja
1940 g. ( = DVP XXIII/1.) Red. G. E. Mamedov. Moszkva, 1995. 14–23.

10 I. m. 260–267.
11 Dokumenti vnyesnyej polityiki. 1940–22 ijunyja 1941. T. XXIII. Kny. 2. (Csaszty 1) 1 nojabrja

1940 g.–1 marta 1941 g. Red. G. E. Mamedov. Moszkva, 1998. 166–169.
12 A szovjet, majd az orosz történetírás az „elsõ elismerési hullám éveként” aposztrofálja 1924-et,

arra utalva, hogy ekkor több nyugati tõkés állam (Anglia, Olaszország, Ausztria, Franciaország)
ismerte el a bolsevik rezsimet, amelynek így sikerült kitörnie a nemzetközi elszigeteltségbõl.
Erre részletesen ld. pl. Valerij Siskin: Sztanovlenyie vnyesnyej polityiki poszlerevoljucionnoj
Rosszii (1917–1930 godi) i kapitalisztyicseszkij mir. Ot revoljucionnovo „zapadnyicsesztva” k
„nacional-bolsevizmu”. Ocserk isztorii. Szankt-Petyerburg, 2002. 175–239.

13 Románia már 1936. febr. 16-án kötött egy fizetési egyezményt a Szovjetunióval. Az 1941. febr.
26-i szovjet–román kereskedelmi és hajózási szerzõdés szövegét ld. Szovjetszko–ruminiszkie
otnosenyija. II. 1935–1941. Dokumenti i matyeriali. Red. A. A. Avdejev–M. R. Ungureanu.
Moszkva, 2000. 443–449.



nan. Ezzel lehetõvé vált a kereskedelmi egyensúly elvének fenntartása, úgy, hogy
közben mindkét ország hozzájutott a számára szükséges nyersanyagokhoz vagy
mezõgazdasági-ipari termékekhez. A hangsúly a kivitel és behozatal teljes érté-
kére esett, ezért az értékkereten belül mozgó árufajták mennyiségét (kontingen-
seit) kölcsönösen állapították meg. A szovjet–bolgár szerzõdés 4,1 millió, a szov-
jet–jugoszláv 3,2 millió, a szovjet–magyar 3,7 millió, míg a szovjet–szlovák 2,4
millió dollár értékben szabta meg az áruforgalom keretét.14

A magyar gazdaság egyik legégetõbb problémáját 1939–1940 folyamán a há-
ború kitörése miatt a nyersanyagbeszerzési csatornák jelentõs részének eltömõ-
dése, és az ennek nyomán fellépõ nyersanyaghiány jelentette. Ez lett a vezérmo-
tívuma a gazdasági közeledésnek a Szovjetunió felé. A háború kitörése után
Anglia és Németország kölcsönösen tengeri blokádot hirdetett a másik fél kikö-
tõibe irányuló, tengerentúli területekrõl (Amerika, Ázsia) érkezõ szállítások
blokkolására, abból a célból, hogy gazdaságilag ellehetetlenítse a másik hatal-
mat. Anglia 1939-ben bevezette az úgynevezett „navicert-rendszert”, ami azt je-
lentette, hogy a fennhatósága alatt álló domíniumokról és az általa ellenõrzött
tengeri úton Európába érkezõ áruk behozatalát külön engedélyek kiadásához
kötötte. Ez mind a Földközi-tenger keleti medencéje felõl, mind az amerikai
kontinens felõl Magyarországra irányuló importot érintette.

A nyersanyagbeszerzés terén elõállott zavarok hozzávetõleges méreteire a
magyar dokumentumokban lévõ statisztikák és adatok alapján tudunk következ-
tetni. Krausz Rolf, a Külügyminisztérium munkatársa, aki korábban a balti álla-
mokba akkreditált magyar kereskedelmi attaséként dolgozott, 1939. november
13-án egy részletes feljegyzést készített a magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok
perspektíváiról. A szakember 44 millió pengõ értékûre becsülte azt a nyers-
anyagmennyiséget, ami az 1939. szeptember 1-je óta tartó háború következtében
(a háború akkori stádiumában) éves szinten kieshet.15 1939-ben a magyar beho-
zatal értéke – kerekítve – 490 millió pengõre rúgott,16 amibõl 84 millió pengõ
volt az ipari nyersanyagok részesedése.17 A helyzeten az sem változtatott, hogy
1939–1940 folyamán Magyarország komoly revíziós sikereket könyvelt el, mivel
területi állományát kevésbé iparosodott, és ásványkincs-lelõhelyekben szegény
vidékekkel gyarapította. Ahogyan Krausz Rolf megállapította, a Felvidék déli
szegélyének és Kárpátaljának a visszacsatolása nemhogy csökkentette volna, ha-
nem még 15%-kal emelte is az ország nyersanyagigényét.18
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14 Tolnai György: A Szovjetunió délkelet-európai kereskedelmi kapcsolatai. OMKE 1941. ápr. 5. 3.
15 Krausz Rolf feljegyzése a magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok perspektíváiról. 1939. nov. 13.

MOL K 69, 760. cs., 1939–I–7. t., 37–75. fol.
16 Nagy A.: i. m. 380.
17 A magyar nyersanyagellátás problémái. OMKE 1939. dec. 9. 5.
18 Kárpátalja és Észak-Erdély visszatérése az anyaországhoz legfeljebb a fafeldolgozó iparágak be-

szerzési problémáit oldhatta meg, Észak-Erdély sóbányái és színesfémbányái nem képeztek
olyan gazdasági súlyt, ami számottevõen enyhíthette volna a nyersanyagellátás gondjait.



Ez 1939–1940 során hatalmas súllyal nehezedett a gazdaságra, hiszen az
1938. évi gyõri program 1941-ig tartó hadiipari konjunktúrát indukált, aminek
következtében a gyáripari termelés indexe az 1938. évi teljesítményhez képest
1939-ben 21–22%-kal, 1940-ben pedig újabb 11%-kal növekedett.19 A magyar
gazdaságtörténeti szakirodalomban csak utalásszerû észrevételeket találhatunk
arra vonatkozólag, hogy a magyar gazdaság milyen áron érte el ezt a felfutást, és
az egyes szakmunkák szerzõi általában véve elsiklanak azon probléma mellett,
hogy ezt a gazdasági teljesítményt úgy kellett fenntartani, hogy közben a rendel-
kezésre álló nyersanyagkészletek drasztikusan szûkülni kezdtek. Igaz, Honvári
János és Csikós-Nagy Béla sejtetni engedték, hogy már a háború kirobbanásától
kezdve, de különösen az Anglia és Németország között dúló tengeri blokádhá-
ború, majd Olaszország hadba lépése nyomán észrevehetõen szûkültek a magyar
gazdaság nyersanyagbeszerzési lehetõségei, ami bénítóan hatott egyes ipari ága-
zatokra.20 A gyõri program zökkenõmentes végrehajtását így a kormány csak
kétféle stratégia – akár együttes – alkalmazása révén szavatolhatta.

Egyrészt a már meglévõ készletek tartalékolásával, ami óhatatlanul szük-
ségessé tette a Magyarországról kiinduló nyersanyagexport visszaszorítását.21

Mindez együtt járt a belsõ elosztás és fogyasztás szabályozásával, ami a hazai fel-
használás visszafogását vagy legalábbis mérséklését célozta. Az egyre több nyers-
anyagot felemésztõ hadiipari konjunktúra fenntartása érdekében a magyar kor-
mány több olyan kivételes adminisztratív intézkedést is foganatosított, amelyek
lehetõvé tették a nyersanyagellátás és készletgazdálkodás központi szabályozá-
sát és felügyeletét. A rendeletek felhatalmazást adtak az iparügyi miniszternek
az ipar számára szükséges nyersanyagok, félgyártmányok termelésének, felhasz-
nálásának és fogyasztásának szabályozására, megszabták az egyes iparágakban a
nyersanyag-felhasználás mértékét, és kötelezõvé tették a segédanyagokkal való
keverést.22 A 10.670/1939. M. E. sz. rendelet például elõírta, hogy egyes anyag-
készletek zár alá vétele és esetleges igénybevétele, továbbá az ipari nyersanya-
gok és termékek elõállításának, forgalmának, és felhasználásának szabályozásá-
val kapcsolatos tennivalók ellátására az iparügyi miniszter bizottságokat állíthat
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19 Terjedelmi okok miatt csak a rendszerváltás után megjelent szintéziseket említjük. Honvári Já-
nos: A gazdaság a két világháború között. In: Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól
a 20. század közepéig. Szerk. Honvári János. Bp. 1996. 439. Honvári szerint az ipari termelés
növekedési indexe 1939-ben 24% volt. Gunst Péter: Magyarország gazdaságtörténete (1914–
1989). Bp. 1996. (Magyar gazdaságtörténet 2.) 105.; Csikós-Nagy Béla: A XX. század magyar
gazdaságpolitikája. Tanulságok az ezredforduló küszöbén. Bp. 1996. 100–102.; Kaposi Zoltán:
Magyarország gazdaságtörténete. Bp.–Pécs, 2002. 317–320.

20 Honvári J.: i. m. 441.; Csikós-Nagy B.: i. m. 102.
21 Ennek az egyik következménye az lett, hogy Magyarország külkereskedelmi forgalmának egyen-

lege passzívummal zárult 1940-ben. Ez 1930 óta precedens nélkülinek számított, ugyanis ettõl az
évtõl a külkereskedelmi szaldó minden évben magyar aktívummal zárult. A vonatkozó statiszti-
kákat ld. Nagy A.: i. m. 380.

22 A magyar nyersanyagellátás problémái i. m. 5.



fel (ipari anyaggazdálkodás szakbizottságai).23 Egy évvel késõbb, a 4.570/1940.
M. E. sz. rendelet már ennél sokkal messzebb ment, ugyanis zárolta a magánvál-
lalatok birtokában és tulajdonában lévõ nyersanyagokat, és az iparügyi miniszter
engedélyéhez kötötte a zár alá vett készletek forgalomba hozatalát, megszerzé-
sét, elosztását, raktározását, kiadását és felhasználását.24

A nyersanyagellátás folyamatosságának biztosítása érdekében hozott intéz-
kedések a gazdasági egyesületek és ágazati szövetségek részérõl számtalan bírá-
latot váltottak ki, azok elsietett és türelmetlen végrehajtása, illetve az üzleti szfé-
ra érdekeivel való összehangolásuk elmaradása miatt. Az a kifogás is elhangzott,
hogy a végrehajtásra hivatott anyaggazdálkodási szakbizottságok nem egyszer
túllépték a hatáskörüket, és „gyakran tapasztalhatók olyan intézkedések, melyek
a nyersanyag-behozatal és elosztás, valamint a belföldi áruelosztás terén a tör-
vény rendelkezésein túlmenõ korlátozásokat jelentenek a kereskedõk és vállala-
tok egyes csoportjai részére”. A gazdasági szféra képviselõi úgy vélték, hogy
ezek a felülrõl hozott intézkedések sértik a piaci szabadság elvét, túlzók, és
aránytalanul részesítik elõnyben a honvédelem érdekeit az ipari, mezõgazdasági
és kereskedelmi magánvállalatok érdekeivel szemben.25 Az említett rendeletek
hatályba léptetésére a jogalapot (és hivatkozási alapot) ugyanis az 1939:II. tc.
(honvédelmi törvény) adta, amelynek 212. §-a kimondta, hogy a kormány (a Mi-
niszterelnökség) akár közvetlenül, akár az arra rendelt szervek útján szabályoz-
hatja és ellenõrizheti bármely nyersanyag, termény, termék, és árucikk termelé-
sét, elõállítását, forgalmazását, felhasználását, és megszabhatja a termelésének
és feldolgozásának módját. Deklarálta azt is, hogy a nyersanyagok és egyéb cik-
kek tekintetében a kormány a fennálló törvényektõl eltérõen is rendelkezhet.26

Másodszor, a kialakult helyzet új nyersanyagpiacok feltérképezését is sürge-
tõvé tette. Ezen belül legésszerûbbnek tûnt a gazdasági nyitás a Szovjetunió felé,
hiszen Magyarország a gazdasági infrastruktúrájának mûködtetéséhez elenged-
hetetlen nyersanyagokat a háború elõtt 46 különbözõ országból szerezte be,27

míg a földrésznyi kiterjedésû Szovjetunióból sokkal koncentráltabban lehetett
volna szert tenni erre a nyersanyagbázisra vagy legalább annak egy részére.
A Szovjetunió területe 1939-ben mintegy 21 millió km2 volt, lakosságának száma
pedig 170,5 millió fõ körül mozgott.28 A két világháború között a világ nyersolaj-
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23 A m. kir. minisztériumnak 10.670/1939. M. E. számú rendelete az ipari anyaggazdálkodás bizott-
ságainak felállítása tárgyában. Budapesti Közlöny 1939. nov. 25. 2.

24 A m. kir. minisztériumnak 4.570/1940. M. E. számú rendelete egyes anyagkészletek zár alá véte-
le tárgyában. Budapesti Közlöny 1940. jún. 23. 1–7.

25 Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület 1940. évi közgyûlésén is szóba került a kérdés. A
kereskedelem új feladatairól és régi sérelmeirõl tárgyalt az OMKE XXXVI. közgyûlése. OMKE
1940. máj. 11. 9.

26 Magyar Törvénytár. 1939. évi törvénycikkek. Jegyzetekkel ellátták: Degré Miklós–Várady-Bren-
ner Alajos. Bp. 1940. 69.

27 A magyar nyersanyagellátás problémái i. m. 5.
28 Thirring Lajos dr.: A Szovjetunió népességének száma és összetétele. Magyar Statisztikai Szemle

23(1945) 1–6. sz. 14–17.



készletén belül a Szovjetunió nyersolajkészletét 37,4%-ra becsülték. A Szovjet-
unió európai része úgyszintén a világ leggazdagabb vasérclelõhelyének számí-
tott, a bolsevik állam a háború elõtti években a világ vasérctermelésébõl 18–
21%-kal részesedett. 1937-ben a világ mangánérctermelésének 41%-át, króm-
érctermelésének 15,5%-át biztosította. De ugyanilyen gazdagnak és kifogyhatat-
lannak tartották az építõipari alapanyagként használt azbesztlelõhelyeit, és a
legtisztább kokszolható feketeszén, az antracit Dél-Urál vidékén fellelhetõ alta-
laj-készleteit is.29 A vasérc, mangánérc és krómérc az 1939-ben a teljes magyar
ipari termelés emelkedését jóval meghaladó, 53%-os növekedést felmutató gépi-
pari, és 54%-os növekedést elérõ fémipari termelés legfõbb feldolgozott alap-
anyagát szolgáltatta.30 A második bécsi döntés elõtt komolyan számításba kellett
venni a szovjet erdõgazdaság kapacitásait, hiszen a Szovjetunió területének
44,7%-át erdõségek foglalták el, a kitermelt fa mennyisége az 1930-as évek elsõ
felében 210 millió m3 körül mozgott.31

Kereskedelmi tárgyalások Moszkvában

A korabeli források tanúsága szerint a kereskedelmi tárgyalások megindítását a
magyar diplomácia kezdeményezte. A közvetlen kiindulópontot az adta, hogy az
1939. szeptember 17-én lengyel területekre beözönlõ Vörös Hadsereg egységei
szeptember 25–26. folyamán kiértek az egykori lengyel–magyar határra, s a kö-
vetkezõ két nap során több ponton (Tatár-hágó, Vereckei-hágó stb.) felvették a
hivatalos érintkezést a magyar határõrizeti szervekkel. Noha a diplomáciai kap-
csolatok rendezésérõl eddigre már megszületett a megállapodás, Kristóffy Jó-
zsef moszkvai magyar követ csak október 25-én, míg Nyikolaj Saronov budapesti
szovjet követ még késõbb, december 7-én adta át a megbízólevelét. A „kénysze-
rû együttélés” 1939 õszén a határsávban több helyen is határincidensekhez veze-
tett,32 ezért a magyar követ már megbízólevelének átadásakor felvetette a kol-
lektív államfõi testület, a Szovjetunió Legfelsõ Tanácsa Elnökségének elnöke,
Mihail Kalinyin elõtt, hogy az atrocitások jövõbeni megelõzése érdekében a két
állam kössön egy határõrizeti konvenciót. Mind a magyar, mind a szovjet iratok-
ból egyöntetûen az derül ki, hogy a szovjet államfõ csak kitérõ választ adott ma-
gyar partnere felvetésére.33
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29 Szalay Zoltán: A Szovjetunió bányászata és kohászata. Magyar Statisztikai Szemle 23(1945) 1–6.
sz. 66–71.

30 A gépipar és a fémipar növekedési statisztikáját ld. Honvári J.: i. m. 439.
31 Szõllõsy Zoltán dr.: Mezõgazdaság, állattenyésztés és erdészet a Szovjetunióban. Magyar Statisz-

tikai Szemle 23(1945) 1–6. sz. 59–61.
32 Kolontári A.: i. m. 119–121.
33 A moszkvai magyar követség jelentései 1935–1940. Vál., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll.

Peter Pastor. Bp. 1992. (Politika) 196–198.; Seres Attila: Orosz levéltári források a magyar–szov-
jet diplomáciai kapcsolatok történetéhez (1939). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásköz-
lemények. Fõszerk. Ujváry Gábor. Bp. 2005. 239–240.



A kérdés ugyanakkor magyar szempontból annyira égetõnek bizonyult,
hogy november 15-én egy tárcaközi értekezletet hívtak össze a Külügyminisztéri-
umba annak megvitatására. Ezen kifejezést nyert, hogy a magyar–szovjet viszony
normalizálása végett célszerûbb lenne egy általános érvényû gazdasági egyez-
ményt kötni, amelynek függeléke vagy egyes cikkelyei szabályoznák a határviszo-
nyokból fakadó rendészeti és közlekedési kérdéseket is. Elhangzott még, hogy
mivel Magyarország nyersanyagellátása a háborúban álló hatalmak által alkal-
mazott blokádintézkedések miatt veszélyeztetve van, gondoskodni kellene arról,
hogy a magyar nyersanyagszükséglet legalább egy részét a kevésbé kockázatos,
háború által még érintetlen szovjet piacról szerezzék be. Ebben az esetben a né-
met és az angol blokád sem befolyásolhatná a magyar–szovjet áruforgalmat, hi-
szen a közös határon könnyûszerrel kiküszöbölhetõk lennének a szállítási prob-
lémák is.34 November 24-én Kristóffy diplomáciai jegyzékben tett javaslatot
Vlagyimir Patyomkin külügyi népbiztos-helyettesnek egy kereskedelmi szerzõ-
dés megkötésének elõkészítésére, a határforgalom szabályozására, egyúttal a
közvetlen vasúti összeköttetés megteremtésére.

A szovjet diplomácia azonban kivárt, és úgy tûnik, eleinte halogatóan viszo-
nyult a kereskedelmi keretszerzõdés megkötésére vonatkozó magyar elképzelé-
sekhez, hiszen az elkövetkezõ hónapokban a magyar követ többszöri sürgetésére
sem adott választ. December 30-án, a Kristóffyval folytatott beszélgetéseit össze-
gezve, Patyomkin egy feljegyzést és egy ahhoz csatolt határozattervezetet ter-
jesztett a legfõbb párt- és egyben állami döntéshozó grémium, az Össz-szövetségi
Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottságának (ÖK[b]P KB) Politikai Iro-
dája elé. Egyelõre nem lehet tudni, hogy ez az alapvetõ dokumentum valójában
milyen hatást gyakorolt a szovjet döntéshozatali mechanizmusra. A külügyi nép-
biztos-helyettes ebben arra utalt, hogy a magyar–szovjet gazdasági kapcsolatok
kérdését Moszkvának kizárólag politikai szempontból érdemes megközelítenie,
de éppen ebbõl a megfontolásból nem tartotta célszerûnek elutasítani a magyar
kormány arra vonatkozó kérését, hogy egy három fõbõl álló gazdasági tanulmá-
nyi bizottságot küldhessen a szovjet fõvárosba az export- és importlehetõségek
feltérképezése céljából. A magyar küldöttséget a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
és a Külkereskedelmi Hivatal képviselõje, illetve a két legnagyobb magyar keres-
kedelmi bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank (PMKB) és a Magyar Általános
Hitelbank (MÁH) közös megbízottja alkotta volna. A külügyi népbiztos-helyet-
tes azt a feltételezését is a párt vezetõi tudtára adta, mely szerint Magyarország
szintén politikai számításból akar gazdasági tárgyalásokat kezdeni, hiszen a
Kreml balkáni politikájával kapcsolatban vannak tervei, s talán abban remény-
kedik, hogy Szófiával karöltve, Moszkva támogatását maga mögött bírva húzhat
hasznot bizonyos romániai területek megszerzésébõl.35
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34 Perényi-Lukács György feljegyzése a tárcaközi értekezletrõl. 1939. nov. 15. MOL K 69, 760. cs.,
1939–I–12. t., 55.349/1939. sz.

35 Patyomkin elõterjesztése az ÖK(b)P KB Politikai Irodája elé. 1939. dec. 30. Arhiv vnyesnyej
polityiki Rosszijszkoj Federacii ( = AVP RF), V. M. Molotov külügyi népbiztos titkárságának
iratai (f. 06.) op. 1. p. 7. gy. 60. l. 9–11.



Moszkva késõbb, 1941 tavaszán is csak abba egyezett bele, hogy a két ország
kompenzációs üzletet kössön mintegy 400 ezer pengõnek megfelelõ dollár érték-
ben (az akkori árfolyam szerint körülbelül 80–100 ezer dollár) az idõközben
szovjet megszállás alá került galíciai területekrõl származó faanyag (nyersfa és
félig feldolgozott fa) eladásáról Magyarországnak magyar gyártmányú vasúti al-
katrészekért (vasúti kocsikerék-párok és tengelyek) és acél olajszállító csövekért
cserébe.36 Ezeknek az üzleteknek a megkötésére 1940. június 4-én Moszkvába
érkezett Csató András, a PMKB és a MÁH közös megbízottja, és Orován Mór
fakereskedõ, az Erdõbirtokos és Fakitermelõ Rt. igazgatója. Csató már a korábbi
idõkbõl elég mélyreható ismeretekkel rendelkezett a Szovjetunió gazdaságpoliti-
kájáról, hiszen az 1930-as évek elsõ felében a Külkereskedelmi Hivatal munkatár-
saként Berlinben dolgozott, ahol a megbízatása arra is kiterjedt, hogy képviselje
a magyar érdekeltségeket a Szovjetunió ottani kereskedelmi szervei (kereskedel-
mi kirendeltség és az állami kereskedelmi vállalatok) felé. Tagja volt az 1934
májusában–júniusában a Szovjetunióba látogató elsõ hivatalos magyar kereske-
delmi delegációnak is.37 A két üzletember moszkvai tárgyalásai érdemben nem
befolyásolták az események menetét, de bizonyos tekintetben szimptomatikus-
nak is tekinthetõk, ezért két mozzanatot mindenképpen érdemes kiemelni velük
kapcsolatban.

Elõször is, a magyar üzletemberek már a tárgyalásaik legelején nyilvánvaló-
vá tették, hogy Magyarország az elõzetesen feltüntetett 400 ezer pengõnél jóval
nagyobb értékben és mennyiségben tudna a Szovjetunióból importálni. Azt az
alternatívát vázolták fel szovjet partnereik elõtt, hogy amennyiben a szovjet ex-
portvállalatok kielégítik a magyar vállalatok, elsõsorban a Weiss Manfréd Mûvek
és a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) nyersanyagigényét, ab-
ban az esetben nagyobb értékben is leköthetõk az üzletek. Ezt a magyar követ
hivatalos jegyzékben is közölte a Külügyi Népbiztossággal.38 Csató egyik jelenté-
sébõl világossá válik, hogy magyar részrõl ezzel valójában a magyar ipari termé-
kek szállítása és a további szovjet nyersanyagimport közötti szoros korrelációt
kívánták megteremteni. Azt állította ugyanis, hogy ha a szovjetek nyersvas, fé-
mek és petróleum tekintetében legalább 50%-ban kielégítenék a Weiss Manfréd
és a MÁVAG szükségletét azon termékek gyártásánál, amelyeket a Szovjetunió-
nak szállítanának, akkor a MÁVAG akár havi 120 ezer dolláros, a Weiss Manf-
réd pedig havi 70 ezer dolláros értékben is tudna exportálni a Szovjetunióba.
Csató az elõzetesen megjelölt faanyag-szállításon, illetve a két magyar vállalat-
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36 Vlagyimir Gyekanazov külügyi népbiztos-helyettes politikai naplója. 1940. ápr. 29. AVP RF,
Magyar referatúra iratai (f. 077). op. 20. p. 109. gy. 1. l. 37–38.

37 A kereskedelmi delegáció látogatására ld. Bornemissza Félixnek, a Kereskedelemügyi Miniszté-
rium hajózási osztálya vezetõjének beszámolóját. 1934. jún. 17. után. MOL K 69, 756. cs.,
1934–I–c. t, 51–105. fol.

38 Vlagyimir Gyekanazov külügyi népbiztos-helyettes politikai naplója. 1940. jún. 7–8. AVP RF, f.
077. op. 20. p. 109. gy. 1. l. 49.



óriás gyártási kapacitásának fenntartásához szükségelt nyersanyagokon túlme-
nõen vegyipari nyersanyagokra és pamutra is beterjesztette az igényt.39

Másodszor, nyilvánvalóvá vált az is, hogy az infrastrukturális problémák le-
küzdése hosszú távon elemi feltétele lenne az üzletek nyélbe ütésének. A nem
fanemû árucikkek (gépipari nyersanyagok, textilipari alapanyagok stb.) szállítá-
sánál ugyan szóba jöhetett a Fekete-tenger–Duna útvonal, hiszen Novorosz-
szijszkból vagy Odesszából vízi úton megfelelõ összeköttetést lehetett volna te-
remteni a csepeli kikötõvel, a fánál ellenben éppen az volt a helyzet, hogy a galí-
ciai fûrésztelepek a magyar határ közelében feküdtek, így a szállítás vasúton volt
a legkifizetõdõbb, sõt, magyar érvelés szerint másképpen nem is lett volna el-
képzelhetõ.40 Egy késõbb kelt szovjet dokumentumból kitûnik az is, hogy magyar
szempontból a Novorosszijszk–Budapest vízi szállítási útvonallal kapcsolatban is
gondok merültek fel. A magyar cégek ugyanis ódzkodtak attól, hogy novo-
rosszijszki fuvarbázissal vásároljanak árut, arra való hivatkozással, hogy a három
magyar folyamtengerjáró hajó elõre kijelölt menetrend szerint, és csak a Buda-
pest–Isztambul útvonalon közlekedik, ezért nincs lehetõségük a menetirányuk
meghosszabbítására novorosszijszki kitérõvel.41 Bár meglehetõsen merész, és ön-
törvényû módon elõterjesztett ötletnek tûnik, ennek ismeretében talán már nem
is tarthatjuk véletlennek, hogy az egyezkedések során Orován Mór felvetette egy
szovjet tranzitraktár létesítésének lehetõségét Budapesten.42

A korábbi halogató és a hivatalos tárgyalásoktól elzárkózó szovjet taktika
1940 nyarán megváltozott. Az események késõbbi megítéléséhez sokat elárul,
hogy 1940. július 4-én már személyesen Vjacseszlav Molotov külügyi népbiztos
közölte Kristóffyval, hogy a szovjet kormány kész kereskedelmi szerzõdést kötni
Magyarországgal.43 Ez a hirtelen beállott fordulat a szovjet álláspontban vélemé-
nyünk szerint leginkább a geopolitikai környezet megváltozásával magyarázható.

Június 26-án egy ultimátumban a Szovjetunió érvényesítette a Romániával
szembeni területi követelését, bekebelezte Besszarábiát és Észak-Bukovinát. A
szovjetek akciója tiltakozást váltott ki német részrõl, hiszen az 1939. augusztus
23-i szovjet–német megnemtámadási egyezmény titkos záradéka („Molotov–
Ribbentrop-paktum”) Nagy-Románia területébõl csak a korábban a cári Orosz-
ország részét képezõ Besszarábiát sorolta a Szovjetunió befolyási övezetébe, az
elsõ világháborúig az Osztrák–Magyar Monarchia területi állományát gyarapító
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39 Csató András jelentése Kristóffy József moszkvai követnek. 1940. jún. 21. MOL K 69, 758. cs.,
1940–I–g. t., 53.266/1940. sz.

40 Makkay Oszkárnak, a MÁH igazgatójának a beszámolója Rosty-Forgách Ferenc követségi taná-
csosnak. 1940. júl. 16. MOL K 69, 758. cs., 1940–I–g. t., 59. fol.

41 A textilipari alapanyagokat exportáló szovjet állami vállalat, az Exportlen jelentése Anasztasz
Mikojan külkereskedelmi népbiztosnak. 1940. szept. 6. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 2829. l. 114.

42 Az Exportlesz feljegyzése az Orován Mórral folytatott tárgyalásokról. 1940. jún. 29. RGAE, f.
413. op. 13. gy. 2821. l. 1.

43 DVP XXIII/1. 415–416.



Bukovinát nem.44 A Szovjetunió délkelet-európai és balkáni hatalmi ambíciói te-
hát arra engedtek következtetni, hogy továbbra is a Románia és Bulgária sorsát
meghatározó fõ erõként kíván fellépni az európai politikai porondon.45 A pak-
tum egyébként sem Romániát, sem Magyarországot nem nevesítette, ennek elle-
nére magát az okmányt, s különösen annak 3. cikkelyét, amely elõzetes értesítést
írt elõ a két hatalmat kölcsönösen érintõ ügyekben, a szovjet diplomácia mindig
is úgy interpretálta, hogy annak hatálya kiterjed a vele szomszédos, vagy a két
hatalom közötti földrajzi zónába esõ kis országokra is. Moszkva számára ezért
nem lehetett mellékes a magyar–román területi ellentétek alakulása és kimene-
tele sem. Ezt alátámasztja az is, hogy a szovjet külügyi népbiztos elõször éppen a
már említett július 4-ei eszmecsere során fejtette ki nyíltan a magyar–román
kapcsolatokra vonatkozó szovjet álláspontot, mely szerint a szovjet kormány jo-
gosnak és megalapozottnak tartja Magyarország Romániával szembeni területi
követelését, és ezt a nézõpontot fogja képviselni egy esetlegesen összehívan-
dó nemzetközi konferencián is, amely Erdély státuszának kérdését tûzi napi-
rendjére.

Azt mondhatjuk tehát, hogy Budapest szerepe és a magyar–szovjet viszony
minõsége alapvetõen 1940. június 26-tól kezdõdõen kezdett felértékelõdni
Moszkva szemében, a szovjet ultimátum és az annak következményei körüli né-
met–szovjet pengeváltás kontextusában, és különösen a Bukaresttel szembeni
politikai játszmája alakulásának függvényében. Moszkvának különösebb gazda-
sági érdekei nem fûzõdtek Budapesthez, ezért a beleegyezése a kereskedelmi
szerzõdés megkötésébe, véleményünk szerint, alapvetõen egy politikailag moti-
vált döntés volt. Általánosságban az is elmondható, hogy a Közép- és Délkelet-
Európát lassan bekerítõ német expanzió fokozottabb szovjet jelenlétet követelt
a régióban. Ennek elõkészítésére megfelelõnek látszott a megváltozott viszo-
nyokhoz alkalmazkodó, a korábbiaknál jóval tudatosabb gazdasági térfoglalás
Magyarországon is, amely túlmutathatott azon, hogy bõvítsék, vagy egyszerûen
csak kimozdítsák a holtpontról a gazdasági kapcsolatokat, s komoly politikai ho-
zadékkal is kecsegtetett.

A szovjet hozzájárulás nyomán a magyar kormány már rögtön egy nappal
késõbb, július 5-én elhatározta, hogy a magyar szerzõdéstervezet elkészítésénél a
szovjet–bolgár és a szovjet–jugoszláv kereskedelmi szerzõdések szövegét tekintik
mintának.46 Július 16-án a Kereskedelmi Minisztériumban a Külkereskedelmi Hiva-
tal vezetõinek és az öt legnagyobb érdekelt iparvállalat, a Rimamurány-Salgó-
tarjáni Vasmû, a Weiss Manfréd, a Láng Gépgyár, a Ganz Gép-, Vagon- és Hajó-
gyár, illetve a MÁVAG képviselõinek részvételével megbeszélést tartottak,
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44 Gabriel Gorogyeckij: Rokovoj szamoobman. Sztalin i napagyenyie Germanyii na Szovjetszkij
Szojuz. Moszkva, 2001. 44–48.

45 Erre ld. pl. Kristóffy 1940. jún. 30-i, júl. 11-i, szept. 3-i jelentéseit. A moszkvai magyar követség
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46 Csáky körlevele az érintett tárcák és államigazgatási szervek vezetõihez. 1940. júl. 6. MOL K 69,
758. cs., 1940–I–h. t., 53.326/1940. sz.



amelyen körvonalazták a magyar igényeket. A vállalatok képviselõi elsõdlegesen
összesen mintegy 15 millió pengõ értékben állapították meg azt a nyersanyag-
mennyiséget, amit a Szovjetunióból importálni kívántak, és ami szükségeltetett a
gyártási kapacitásuk fenntartásához. Ebbõl a legnagyobb tételt a 4000 vagonnyi
vasérc, a szintén 4000 vagont kitevõ nyersvas, a 200 vagon ferromangán, és a 20
vagon ferrokróm, illetve különféle színesfémek képezték. A nyersanyagok ellen-
tételezéseként a MÁVAG vasúti tengelyeket, abroncsokat, vasúti kerék-párokat,
a Weiss Manfréd Mûvek acélcsöveket, a Ganz motorkocsikat és hajókat, a Láng
Gépgyár Diesel-motorokat, míg a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû fémlemeze-
ket, acélhuzalokat ajánlott fel.47

A Moszkvába induló magyar delegációnak adandó utasításokat, a tárgyalási
taktikát és a delegáció összetételét a Külügyminisztériumban tartott július 23-i tár-
caközi értekezleten véglegesítették. Sajnos az értekezlet jegyzõkönyvére nem
bukkantunk rá, csak Csáky István külügyminiszternek a Minisztertanácshoz inté-
zett július 25-i elõterjesztésébõl következtethetünk arra, hogy a legfõbb kérdés-
ben, nevezetesen az árukompenzáció pénzügyi keretét tekintve a magyar ajánla-
tot szándékosan nem szabták meg elõre, ezért a magyar taktikát leginkább a
„minél több nyersanyagot kisajtolni az oroszokból” jelszóval jellemezhetnénk. A
külügyminiszter a Minisztertanácshoz intézett elõterjesztésében expressis verbis
ki is mondta, hogy „a moszkvai tárgyalások legfõbb célja a nyersanyagok biztosítá-
sa orosz részrõl”.48 A szovjet fõvárosba egy 15 fõbõl (13 tisztviselõ, egy tolmács és
egy gépírónõ) álló, tekintélyes létszámú magyar delegáció indult el, melynek veze-
tõjévé a Külügyminisztérium tisztviselõjét, Nickl Alfréd rendkívüli követ és megha-
talmazott minisztert dezignálták. A delegáció tagja volt még az érintett szaktárcák
(Kereskedelemügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Földmûvelésügyi Minisztéri-
um, Iparügyi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium), illetve a Magyar Nemzeti
Bank és a Külkereskedelmi Hivatal egy-egy magas rangú tisztviselõje.49

A népes küldöttség augusztus 3-án indult el Budapestrõl Berlinbe, ahonnan
7-én utazott tovább repülõgéppel a szovjet fõvárosba. A több mint háromnapos
berlini kitérõ pontos okairól és tartalmáról nem sokat tudunk, csak Krivátsy-
Szûts Lajosnak, az Igazságügyi Minisztérium tanácsosának késõbbi jelentéseibõl
derül ki, hogy a delegáció tagjai információszerzés céljából egyeztetéseket foly-
tattak a német kereskedelmi hatóságokkal és a társminisztériumokkal, akik
azonban nem kívánták elárulni magyar partnereiknek a német–szovjet gazdasági
és határrendészeti megállapodások minden egyes részletét.50

A delegáció vezetõjét rögtön a Moszkvába való megérkezésük utáni napon
fogadta Anasztasz Mikojan külkereskedelmi népbiztos, akivel megállapodtak
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abban, hogy a tárgyalásokat két albizottságban fogják lefolytatni: az 1. számú al-
bizottság a kontingensek összetételére és értékére vonatkozó kérdéseket vitatja
meg, míg a 2. számú albizottság a kereskedelmi és hajózási szerzõdést, valamint
az áruforgalmi és fizetési egyezményt szövegezi meg. Az 1. számú albizottság
szovjet részlegét D. D. Misusztyin, a Külkereskedelmi Népbiztosság szerzõdési
osztályának vezetõje, a 2. számú albizottság szovjet részlegét A. D. Krutyikov
külkereskedelmi népbiztos-helyettes vezette.51 Nickl Alfréd a tárgyalások légkö-
rérõl utóbb a következõket írta: „Tárgyalópartnereink tárgyalási módja bizonyos
fokig eltért a más relációkban megszokott tárgyalási módtól: a bizottságok veze-
tésével megbízott magas rangú funkcionáriusok is csupán szigorúan a saját kom-
petenciájukba tartozó kérdésekrõl tárgyaltak, sõt fontosabb kérdésekben még itt
is csak újabb utasítások kikérése alapján nyilatkoztak. A tárgyalási nyelv a mi ré-
szünkrõl javarészt a francia, néha a német volt, szovjet részrõl az orosz nyelvtol-
mácsok közvetítésével. Mereven ragaszkodtak, még forma szerint is, az általuk
más relációkban már elfogadott szövegekhez. Mindvégig intelligenciát, szakér-
telmet és elõzékenységet tapasztalhattam részükrõl”.52 Az augusztus 8-ától szep-
tember 3-ig tartó tárgyalásokon két alapvetõ kérdés megítélésében tértek el az
álláspontok.

Az egyik vita a budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség akkreditálása és
jogállása körül bontakozott ki. Annak idején, 1934-ben, a Magyarország és a
Szovjetunió közötti diplomáciai kapcsolatok felvételére irányuló tárgyalásoknak
szintén ez volt a neuralgikus pontja. A magyar rendvédelmi szervek ugyanis a
nyugati példákból kiindulva attól tartottak, hogy a szovjet kereskedelmi kiren-
deltség a bolsevik agitáció melegágyává válik. Ismert, hogy az 1920-as években a
felduzzasztott személyi létszámú londoni, párizsi, berlini, és bécsi szovjet keres-
kedelmi kirendeltségek tevékenységét bizalmatlanul szemlélték a befogadó or-
szágok politikai elitjei és társadalmai, s azok gyakran váltak kisebb-nagyobb
konfrontációk forrásává a nyugati államok kormányai és a szovjet diplomácia
között. A magyar fél tehát mindenképpen el akarta kerülni egy kiterjedt appará-
tussal dolgozó szovjet kereskedelmi képviselet megtelepedését Budapesten, s fõ-
leg a vidéki ügynökségeinek a megnyitását.53 Az 1934. február 6-i diplomáciai
kapcsolatok felvételével megszületett jegyzõkönyv (a diplomáciai viszony moda-
litásairól) már részben szabályozta ezt a kérdést. Ez az okmány 3 fõben limitálta
a szovjet kereskedelmi kirendeltség diplomáciai kiváltságokkal rendelkezõ mun-
katársainak létszámát, korlátozta a budapesti szovjet külképviseletek appará-
tusának jogait, s megtiltotta, hogy a befogadó ország egykori állampolgárait
alkalmazzák.54 Ezzel összességében sikerült elérni a szovjet kereskedelmi kiren-
deltség mozgásszabadságának és joghatóságának szûkítését.
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A magyar delegáció attól tartott, hogy ha újraszabályozzák a kérdést, akkor
elveszhetnek az 1934-ben kivívott korlátozások, ezért eleinte azt az álláspontot
képviselte, hogy nincs szükség az erre vonatkozó határozmányok felvételére a
szerzõdésbe, mert a fõbb alapelveket már rögzítették 1934-ben. A szovjetek
azonban makacsul kitartottak a kérdés újraszabályozása mellett, arra hivatkoz-
va, hogy 1934-ben és azután sem került sor a kereskedelmi kirendeltség meg-
telepedésére, és a szovjet–bolgár és a szovjet–román szerzõdés is megengedi a
kereskedelmi missziók tevékenységét, aminek a magyar esetben is precedens ér-
tékûnek kell lennie. Sõt, azt is követelték, hogy a kereskedelmi kirendeltség a vi-
déki városokban is létrehozhasson fiókokat, vagy hivatalokat. A magyar delegá-
ció kénytelen volt meghátrálni, de ragaszkodott annak a cikkelynek a törléséhez,
ami lehetõvé tette volna a szovjet kereskedelmi kirendeltség vidéki fiókjainak
megnyitását, emellett megpróbálta elérni, hogy a majdani kereskedelmi képvise-
let vezetõ beosztású tisztviselõit ne ruházzák fel a konzuloknak járó mentelmi
jogokkal. A végeredmény egy kompromisszumos megoldás lett, amelynek lénye-
ge abban állt, hogy a Külkereskedelmi Népbiztosság nem nyit vidéki városokban
képviseleteket, ugyanakkor a budapesti kereskedelmi kirendeltség vezetõje és
két helyettese diplomáciai mentességet élvez.

A minél kisebb presztízsveszteség érdekében a magyar fél igyekezett a re-
ciprocitás alapjára helyezni ezt a kompromisszumot is. Noha augusztus 14-én
Nickl még azzal érvelt, hogy a magyar kormány nem tervezi kereskedelmi
misszió felállítását Moszkvában, mivel Magyarországon a külkereskedelem nem
állami monopólium, egy nappal késõbb már felvázolta a magyar kereskedelmi
képviselet szervezetét. Eszerint a magyar követségre kereskedelmi attasét fog-
nak kinevezni, emellett a magyar ipari érdekeltségeket és az õket finanszírozó
pénzintézeteket egy külkereskedelmi megbízott fogja képviselni. A fõbb keres-
kedelempolitikai ügyeket a kereskedelmi attasé intézi, de a konkrét üzleteket
a felügyelete alá rendelt kereskedelmi és pénzügyi megbízott fogja megkötni.
A szovjetek elfogadhatatlannak minõsítették a kölcsönösség elvére való hagyat-
kozást a szerzõdésben, arra hivatkozva, hogy a Szovjetunió külkereskedelmi
szervezetének különleges jellege van. Végül megállapodtak abban, hogy a recip-
rocitás elvét nem veszik fel a szerzõdésbe, de egy gentleman’s agreement kereté-
ben Moszkva tudomásul veszi a kereskedelmi megbízott mûködését a Szovjet-
unióban.

A magyar engedmények megtételében annak is szerepe volt, hogy a moszk-
vai német nagykövetség gazdasági osztályának vezetõje, akivel a magyar delegá-
ció tagjai bizalmasan konzultáltak, kizártnak tartotta, hogy keresztülvigyék a ke-
reskedelmi kirendeltség jogállásának viszonossági alapon történõ rendezését.
Krivátsy egyik jelentésébõl tudjuk azt is, hogy ugyancsak a német diplomata ta-
nácsára fogadták el azt a szovjet követelést, hogy a budapesti szovjet kereskedel-
mi kirendeltség hivatalos helyiségeit is megillesse a területenkívüliség joga.55
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Azt, hogy a szovjet diplomáciát elsõsorban távlati politikai szándékok vezé-
relték a kereskedelmi szerzõdés megkötésekor, a másik fõbb vitás kérdés jellege
is alátámaszthatja. A magyar–szovjet kereskedelmi tárgyalásokon ugyanis az
áruforgalom keretét a szovjet fél eleinte mindössze 1,7–1,8 millió dolláros
összegben szerette volna megszabni, tehát alacsonyabb értékben, mint a végül
legszerényebb keretek között mozgó szovjet–szlovák áruforgalom. Ezzel szem-
ben – az iparvállalatok elõzetesen körülbelül 15 millió pengõben megjelölt
nyersanyagigényéhez képest – a moszkvai tárgyalások idején Schlick István, a
magyar delegáció tagja, a Kereskedelemügyi Minisztérium kereskedelempolitikai
osztályának vezetõje, 25–30 millió dollárnyi (körülbelül 120 millió pengõ) horri-
bilis exportlehetõséget ajánlott fel magyar részrõl a szovjeteknek.56 Ennek elfo-
gadása azt jelentette volna, hogy a szovjet kereskedelmi vállalatoknak is ekkora
értékben kell majd szállítaniuk Magyarországra. (Nickl egyébként már rögtön a
Mikojannal folytatott elsõ eszmecseréjén le is szögezte, hogy „Magyarország az
orosz nyersanyagokat korlátlanul fel tudja használni”.) Ez a hihetetlenül magas-
ra srófolt felajánlás nyilván nagyobb manõverezési lehetõséget biztosított a ma-
gyar delegáció számára, hiszen ezzel el lehetett érni, hogy errõl a szintrõl a – ta-
lán sokszoros – kompromisszumok árán nyilván lecsökkenõ végeredmény ne
süllyedjen a valós és reális magyar igények alá.

A szovjet ajánlatnak a vártnál sokkal alacsonyabb értéke meglepte a magyar
delegátusokat, akik a szovjetekkel folytatott alkudozások során igyekeztek szo-
ros korrelációt teremteni a szovjet beszállítások és a magyar ipari termelés kö-
zött. Mindvégig azzal érveltek, hogy Magyarország csak akkor tudja biztosítani a
szovjetek által kért gépipari késztermékeket és félgyártmányokat, ha a Szovjet-
unió kielégíti az ezen eszközök gyártásához szükséges nyersanyagigényeket. Hi-
deg zuhanyként érte a magyarokat az is, hogy a szovjetek nem tettek ajánlatot a
gépipar nélkülözhetetlen alapanyagára, a vasércre. Mikojan hangsúlyozta, hogy
nem óhajtja összefüggésbe hozni a nyersanyagkérdést a magyarországi megren-
deléseikkel, s azzal „vigasztalta” magyar partnereit, hogy vasércet máshol is be
tudnak szerezni, például a Benelux-államokban, Észak-Franciaországban (El-
zász-Lotharingia) vagy Jugoszláviában. Kategorikusan kijelentette, hogy „sem-
miféle vasat, semmilyen formában nem bocsáthatnak Magyarország részére,
mert erre az egyre fejlõdõ szovjet iparnak van szüksége”. De ezen kívül az
1,7–1,8 millió dolláros szovjet ajánlattétel más, magyar részrõl szükségelt nyers-
anyagokat sem tartalmazott, például nyersvasat, acélt, mangánércet, ferroman-
gánt, és kenõolajat, az kizárólag fa, cellulóz, szuperfoszfát és naftalin szállítását
irányozta elõ. A magyar követelések hatására azonban a szovjet fél elõször 2,3
millió, majd 3,2 millió dollárra emelte a keretet, valamint fokozatosan gyapottal,
azbeszttel, mangánérccel, kenõolajjal, hengerolajjal és krómmal bõvítette a kí-
nálati listáját. Ez már kezdte megközelíteni az idõközben 4,5 millió dollárra le-
szállított magyar igényt. Abban, hogy a szovjetek lassacskán elébe mentek a ma-
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gyar követeléseknek, szerepet játszott a magyarok más kérdésekben tanúsított
engedékenysége (például az ominózus kereskedelmi kirendeltség, a vasútforgal-
mi problémák rendezésének elhalasztása), emellett nyilván így akarták eliminál-
ni a magyarok vasércre vonatkozó követeléseit.

A magyar küldöttség mégis határozottan ragaszkodott bizonyos mennyiségû
vasérc átengedéséhez. A helyzetet jól érzékeltette a Nickl és Krutyikov között
lefolyt következõ beszélgetés. A magyar diplomata kijelentette, hogy ha vasérc
nélkül tér haza, akkor az azt fogja jelenteni, hogy „vereséget szenvedett” és való-
sággal egy megvert ellenfél hangján kérte szovjet partnerét, hogy „gyakoroljon
egy »kegyelmi aktust« és biztosítsa legalább a magyar delegáció wolframérc-
igényét”. Erre a szovjet diplomata replikája: „Ha minden megvert ellenség olyan
listával vonulhatna vissza, mint a magyar delegáció, akkor minden tárgyalófe-
lünk szívesen tekintené magát megvertnek. Sajnos azonban, a kért kegyelmi ak-
tust nem gyakorolhatom, miután – mint ezt több ízben kifejtettem – wolframér-
cet nem bocsáthatunk Magyarország rendelkezésére”.57 A végeredmény ebben
az esetben is kompromisszum lett: a magyar–szovjet áruforgalom keretét 3,7
millió dollárban állapították meg, de a szovjet kontingenslista nem tartalmazta a
magyar delegáció által annyira óhajtott vasércet és a más acélszármazékok ötvö-
zeteként a villamossági ipar nélkülözhetetlen alapanyagát, a wolframércet, vagy
egyéb kulcsfontosságú gépipari nyersanyagokat, így a rezet és a bronzot sem.

A megszületett okmányok parafálására szeptember 3-án, este 19.50-kor ke-
rült sor. A megállapodások összesen 4 példányban készültek el, 2-2 példányban
magyar, illetve orosz nyelven. Nickl és Mikojan a következõ instrumentumokat
írták alá: 1) a kereskedelmi és hajózási szerzõdést, 2) a szerzõdés 3. cikkelyéhez
csatolt kiegészítõ jegyzõkönyvet a beviteli, kiviteli és átviteli tilalmak és korláto-
zások szabályozásáról, 3) a szerzõdés szövegéhez csatolt 1. számú mellékletet a
budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség jogállásáról, 4) a szerzõdés szövegé-
hez csatolt 2. számú mellékletet a választott bírósági eljárásról, 5) az áruforgalmi
és fizetési egyezményt, 6) az egyezmény szövegéhez mellékelt két áruforgalmi
listát, illetve 7) egy levélváltást a fentebbi megállapodások ideiglenes életbelép-
tetésérõl szeptember 15-tõl.58

A kereskedelmi szerzõdésben az általános határozmányok mellett (a beho-
zatal, kivitel, tranzit, vámok, hajózási illetékek legnagyobb kedvezménye), a 11.
cikkely elõrevetítette a közvetlen vasúti forgalom megnyitását, azt követõen,
hogy errõl a két kormány külön megegyezett. A 12. cikkely rendelkezett arról,
hogy egy önálló posta- és távközlési megállapodás megkötéséig a két ország kö-
zötti postai-, távíró-, és távbeszélõ-forgalomban az idevágó nemzetközi egyez-
mények a mérvadók.59 A megállapodások láncolatának elgondolkodtató, de vég-
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sõ soron Magyarország érdekei érvényesítésének a lehetõségét magában rejtõ
elvi rendelkezései az áruforgalmi és fizetési egyezménybe kerültek be. Ennek 1.
cikkelye ugyanis kimondta, hogy a két kormány közötti megegyezés alapján a
felállított kontingensek késõbb megváltoztathatók vagy kiegészíthetõk. A 3. cik-
kelye pedig megállapította, hogy ugyancsak kölcsönös megegyezéssel és az érin-
tett kormány jóváhagyásával, a már rögzített 3,7 millió dolláros kereten kívül is
bonyolíthatók le üzletek szabad valutafizetés ellenében.

Az importlistán a két legnagyobb kontingenst a 820 ezer dollárt kitevõ kü-
lönféle tûlevelû fanemûek, illetve a 4 ezer tonna mennyiségû pamut és a külön-
féle textilhulladék alkotta 460 ezer dollár értékben. Ezen kívül jelentõsebb tételt
képezett még a mûtrágyagyártáshoz szükséges foszfát és szuperfoszfát mintegy
120 ezer dollár értékben, az 5 ezer tonna mangánérc, illetve az ezer-ezer tonna
krómérc és kenõ-, illetve hengerolaj. Kisebb kontingenseket hoztak létre barna-
kõszénbõl, azbesztbõl, és a vegyipar alapanyagául szolgáló naftalinból és terpen-
tinbõl is.

A kiviteli lista két legnagyobb kontingensét a 800 ezer dollár értékû hajó-
szállítás, és a 700 ezer dollár értéket képezõ elektromotorok és generátorok al-
kották. Az egyezmény elõirányozta 3600 db vasúti kocsikerék-pár, 6000 db vas-
úti kocsi tengely, 4 ezer tonna mennyiségben acélcsövek, 250 ezer dollár
értékben Diesel-motorok és lokomobilok exportját a Szovjetunióba.60 Nickl a
hazaérkezése után egy részletes beszámolót készített a Külügyminisztérium szá-
mára, amelyben a következõképpen összegezte tárgyalásai eredményét: „Az el-
ért eredmények kedvezõk. […] A tárgyalások folyamán lényegesen nagyobb
mennyiségû értékes nyersanyagot sikerült Magyarország részére biztosítanunk,
mint annak idején akár a jugoszláv, akár a bolgár, akár pedig a finn delegáció-
nak. Figyelemre méltó továbbá, hogy a Moszkvában tartózkodó svéd és dán de-
legáció mintegy két hónapja tartózkodik Moszkvában már anélkül, hogy zöld
ágra tudott volna vergõdni, viszont nekünk sikerült nem egészen egy hónap alatt
életképes és további fejlõdési lehetõségekkel biztató megállapodásokat létrehoz-
ni”.61 A magyar sajtóból és a primer forrásokból is arra lehet következtetni, hogy
a siker érzését a szintén 1940 õszétõl Moszkvában tárgyaló román kereskedelmi
delegáció kudarca is erõsíthette a magyar gazdasági vezetõkben, akik káröröm-
mel vagy kissé cinikusan nyilatkoztak a románok által elért eredményekrõl. A
hazai közgazdasági sajtó azt állította például, hogy a szovjet tárgyalók sokkal
megértõbben viszonyultak a magyarokhoz, mint a románokhoz.62 De jellemzõ
erre az is, amit Perényi-Lukács György követségi titkár írt a Bárdossy László
külügyminiszterhez küldött egyik jelentésében: „A román delegáció tagjai közt
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is láttam ismerõs és ellenszenves arcokat. A románok boldogok, hogy tárgyalása-
ik nem haladnak elõre, mert így egyelõre nem kell hazamenniük”.63

Az áruszállítási és fizetési egyezmény teljesítésének nehézségei

Az áruforgalmi és fizetési egyezmény és a hozzá mellékelt két kontingenslista
csak az áruforgalom kihasználandó költségkeretét határozta meg egyéves pers-
pektívában. Az egyezmény olyannyira keretjellegûnek bizonyult, hogy az egyes
kontingensek átvételére az érdekelt szovjet kereskedelmi vállalatoknak és a ma-
gyar iparvállalatoknak új üzleti szerzõdéseket kellett kötniük, amelyekben a
tranzakciók feltételeit (elõleg, szabványok, gyártási ütem, szállítási terminusok,
kötbér stb.) is lefektethették. Mint említettük, az egyezmény 1. és 3. cikkelye bi-
zonyos mértékû manõverezési lehetõséget biztosított Magyarország számára: a
3. cikkely szerint a kifizetésekre lekötött összegen, azaz 3,7 millió dolláron felül
is rendelhetett nyersanyagot a szovjet kereskedelmi vállalatoktól, szabad valuta
(dollár) ellenében.

Október 30-án a Külkereskedelmi Hivatalba kérették a MÁVAG, a Weiss
Manfréd, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû, és a Ganz képviselõit, hogy a pót-
lólagos magyar ajánlatokat összesítsék. A magyar igények és a szovjet szándékok
közötti disszonanciát rögtön megmutatta, hogy az üzletemberek az elõirányzott
3,7 millió dolláros keretösszegen felül körülbelül 10–11 millió dollárnyi áru el-
adására tettek ajánlatot, amiért cserébe hasonló nagyságrendû, a felajánlott
iparcikkek gyártásához szükséges nyersanyagot vártak volna.64 A Moszkvába
utazó üzleti delegáció tagjainak sorában a Ganz, a Weiss Manfréd, a MÁVAG,
a Láng Gépgyár, az MNB, és a PMKB képviselõi foglaltak helyet, a delegáció ve-
zetésére Rosslav Nándor, a Külkereskedelmi Hivatal vezetõje kapott felhatalma-
zást.65 A magyar üzletemberek december 5-én érkeztek Moszkvába, és a követ-
kezõ napon megkezdték tárgyalásaikat az illetékes szovjet vállalatokkal, és a
Külkereskedelmi Népbiztosság hivatalnokaival.66 A Külkereskedelmi Népbiztos-
ságon azonban nem hagytak túl sok reményt a magyar üzletemberekben,
Misusztyin kerek perec kijelentette, hogy a Szovjetunió az elsõ évben csak a
szerzõdéses keretben foglalt árukat szándékozik Magyarországra exportálni, te-
hát többletszállítás az elsõ évben nem jön létre, így az importtételeik emelésére
sincs szükség.67 Ez elsõ hallásra hideg zuhanyként hatott, persze még nem jelen-
tette automatikusan a magyar diplomácia „vereségét”.
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A magyar–szovjet gazdasági megállapodások eredményeinek megvonása és
tanulságainak leszûrése végett leginkább azt vizsgálhatjuk meg, hogy mi lett a
sorsa a kontingenslistán szereplõ két legnagyobb értékû tételnek, a 820 ezer dol-
láros faárunak és a 800 ezer dolláros hajószállításnak. A magyar delegáció tagjai
még Moszkvában tartózkodtak, amikor 1940. augusztus 30-án kihirdették a bécsi
döntõbírósági egyezményt, amely visszajuttatta Magyarországnak Erdély északi,
mintegy 43 ezer km2 területû részét. Az anyaországhoz visszakerült, meglehetõ-
sen nagy kiterjedésû régió földrajzi, ökonómiai viszonyai ismertek voltak: a Szé-
kelyföld, Máramaros, és Beszterce-Naszód vármegyék egykoron a faipari gaz-
dálkodás központjainak számítottak. A bécsi döntéssel Magyarország
faimportõr országból egy csapásra faexportõr országgá változott. Jellemzõ erre,
hogy Csáky István külügyminiszter a Nyikolaj Saronov budapesti szovjet követtel
folytatott egyik beszélgetésében akként értékelte a második bécsi döntés gazda-
sági konzekvenciáit, hogy azzal „Magyarország nem kapott mást, csak erdõket és
hegyeket, [kiemelés tõlem – S. A.] és az önálló állam megszervezéséhez szüksé-
ges összes természeti kincs a magyar határon kívül maradt”.68 A magyar delegá-
tusok a szovjet fõvárosban szereztek tudomást a bécsi döntés hírérõl, éppen ak-
kor, amikor a fõbb árukontingensek, így a nyersfa értékét már véglegesítették a
szovjetekkel, így ennek a tételnek a módosítására nem igazán mutatkozott lehe-
tõség. A bécsi döntés által elõidézett földrajzi-gazdasági változások következté-
ben azonban óhatatlanul is módosítani kellett a faféleségek importtételeit. Erre
az áruszállítási és fizetési egyezmény 1. cikkelye lehetõséget nyújtott.

Rosslav közölte Misusztyinnal, hogy Észak-Erdély visszacsatolása miatt fa-
behozatalról nem kívánnak üzletet kötni, és javasolta, hogy a fakontingenst más
árucikkekkel helyettesítsék, elsõsorban olyan termények vásárlása jöhetett szá-
mításba, amelyeket Magyarország korábban a balti államokból, Nyugat-Belo-
russziából és Besszarábiából importált (lenmag, takarmányrépamag, olajpogá-
csa).69 A faimport helyettesítésének szükségességére vonatkozó magyar állás-
pontot a moszkvai magyar követség is nyomatékosította egy diplomáciai
jegyzékkel, amely pontosan behatárolta a faimportot helyettesítõ áruk fajtáját és
mennyiségét: 5 ezer tonna tavaszi búzavetõmag, 5 ezer tonna olajpogácsa, 750
tonna takarmányrépamag, 300 tonna rostlen vetõmag. A Kristóffy diplomáciai
jegyzékében foglalt javaslatot a szovjetek elõször elutasították, Rosslav feltétele-
zése szerint azért, mert a Szovjetunió még nem tudta kellõképpen betagolni gaz-
daságilag az idõközben fennhatósága alá került új területeket.70 A szovjet gaz-
dasági vezetésen belül eleinte valóban lehetett némi tanácstalanság azzal kap-
csolatban, hogy kielégítsék-e a fakontingens helyettesítését sürgetõ magyar
követelést. Az elutasítás mögött Rosslav feltételezéseivel szemben mégis más
motivációk húzódhattak meg. A már említett nyersfa-exportõr Exportlesz válla-
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68 Saronov jelentése Molotovnak. 1940. okt. 28. AVP RF, f. 06. op. 2. p. 13. gy. 137. l. 19–26.
69 Rosslav Nándor jelentése a Külkereskedelmi Hivatalnak. 1940. dec. 9. MOL K 69, 758. cs.,

1940–I–i. t., 1196/1940. res. sz. (64–68. fol.)
70 Rosslav jelentése a Külkereskedelmi Hivatalnak. 1940. dec. 29. Uo. 19–21. fol.



lat szakemberei ugyanis egy Magyarország 1940. évi fabehozatalát és annak
1941. évi perspektíváit is elemzõ feljegyzésben úgy vélték, hogy Magyarország
nyersfaimportja 1940-ben nõtt az 1939. évihez képest, és az erdõségekben gaz-
dag Észak-Erdély visszacsatolása ellenére egyes korábbi faexportõr országok
(Finnország, Norvégia, Svédország, Szlovákia) részesedése a magyar fapiacon
1941-ben sem fog csökkenni.71 Moszkva végül mégiscsak respektálta Budapest
kívánságát, és 1941 januárjában beleegyezett abba, hogy a 820 ezer dolláros fa-
importot 400 ezer dolláros nyers foszfáttal és 420 ezer dollár értékû pamuttal
váltsák ki.72

A fizetési és áruforgalmi egyezmény a felállított kontingensek leszállításá-
nak határidejét egy évben jelölte meg, tehát a tranzakciókat 1941. szeptember
15-ig teljesíteni kellett volna. A szovjet részrõl szállítandó nyersanyagok készle-
tei a Szovjetunióban szinte azonnal rendelkezésre álltak, míg a Magyarország ál-
tal szállítandó nehézipari cikkek, mint a hajók, transzformátorok, generátorok,
vasúti alkatrészek legyártása hosszabb idõt vett igénybe. Ezért szovjet részrõl
rögtön a magyar üzleti delegáció Moszkvába érkezése után kikötötték, hogy a
nyersanyagok magyarországi exportjára csak akkor kerülhet sor, ha a szovjetek
elõzetesen megkötik a legnagyobb kontingenst jelentõ hajóik importjára vonat-
kozó szerzõdést. A szovjet exportvállalatok ezért addig halogatták az olajszár-
mazékokra, pamutra, foszfátra és mangánércre vonatkozó árajánlataik megtéte-
lét, amíg a Masinoimport nem tudta nyélbe ütni a hajóvásárlást.

Magyarországon a Ganz hajógyára rendelkezett a tengerjáró hajók gyártá-
sához szükséges szellemi és anyagi kapacitással. A magyar vállalat 1940. decem-
ber 29-én kötötte meg a szerzõdését a szovjet importvállalattal 2 db 4000 tonnás,
egyenként 950 ezer dollárt érõ tengerjáró hajóra.73 Látható, hogy a szerzõdésben
rögzített feltételek jóval felülmúlták a fizetési egyezményben elõirányzott 820
ezer dolláros hajóeladási keretet, annak több mint kétszeresét tették ki, igaz, en-
nek eshetõségét, mint említettük, az egyezmény nem zárta ki. Leginkább csak a
Ganz iratanyagából szerezhetünk tudomást arról, hogy hogyan is került sor erre
az üzletkötésre, és a háttérben milyen alkudozások zajlottak a vállalat és a ma-
gyar kormányzat között. Ebbõl derül ki az is, hogy a magyar kormány szinte
mindent alárendelt annak, hogy az ország nyersanyagellátását biztosíthassa a
Szovjetunióból, és az egyezménybe valósággal belehajszolta a Ganzt.

A Ganz vezetõi ugyanis még 1940 nyarán kikötötték a kormány képviselõi-
nek, hogy új hajók legyártására legjobb esetben is csak 1942-re, de leginkább
1943-ra kerülhet sor,74 a szovjet fél azonban az áruforgalmi egyezmény megköté-
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71 Az Exportlesz konjunktúra és gazdaságkutató csoportjának feljegyzése A. D. Krutyikov külke-
reskedelmi népbiztos-helyettes számára. 1941. márc. 13. RGAE, f. 413. op. 13. gy. 3781. l.
141–142.

72 Perényi-Lukács György jelentése a Külügyminisztériumnak. 1941. jan. 27. MOL K 69, 757. cs.,
1941–I–d–1. t., 99–100. fol.

73 A Ganz és a Masinoimport szerzõdésének szövegét ld. MOL Z 429, 37. cs., 180. sz.
74 Scharbert Gyulának, a Ganz igazgatójának levele a Külkereskedelmi Hivatalhoz. 1940. jún. 13.

Uo.



se után ragaszkodott az 1941. szeptember 15-i szállítási terminushoz. Egyetlen
áthidaló megoldás maradt. Még 1939. március 23-án a Ganz hajógyára szerzõ-
dést kötött két akkor alapított magyar tengerhajózási részvénytársasággal, a Ma-
gyar Orientvonal Tengerhajózási Rt.-vel és a Kereskedelmi Tengerhajózási Rt.-vel
2 db egyenként 4000 tonnás tengerjáró hajó elkészítésére. A két cég annak rend-
je és módja szerint át is utalta az elõlegeket, így a hajók gyártása megkezdõdhe-
tett. A kormány ugyanakkor erõteljes nyomást gyakorolt a Ganzra annak érde-
kében, hogy bontsa fel a szerzõdést, és a két hajót bocsássa a Masinoimport
rendelkezésére. A Ganz igazgatóságának egyik késõbbi emlékeztetõje a követ-
kezõképpen ecsetelte a történteket: „A magyar kormány azon kifejezett kívánsá-
gát, hogy a két hajót a vállalat bocsássa rendelkezésre a magyar–szovjet szerzõ-
dés keretén belül, az érdekeltek a legnagyobb energiával elutasították. Hosszabb
tárgyalások után, amelyek folyamán a kormányzat fenyegetõ álláspontot foglalt
el, a két vállalat kényszeresen belement abba, hogy a Ganzzal kötött szerzõdés-
tõl visszalépjen”.75 Mindenesetre tény, hogy a szovjet exportvállalatok képviselõi
csak a Ganz és a Masinoimport szerzõdésének köszönhetõen mutattak hajlan-
dóságot arra, hogy érdemben szóba álljanak a Rosslav Nándor vezette magyar
üzleti delegációval. 1941 elején a szovjet vállalat a szerzõdésben vállalt kötele-
zettségéhez hûen, kifizette a vételár 25%-át kitevõ elõleget, mintegy 475 ezer
dollárt.76

A kormány egyébként a Ganz és a Masinoimport közötti üzleti tárgyalások
folyamán különféle ígéretekkel is igyekezett nyomást gyakorolni a vállalatra. A
Ganz által elõterjesztett mûszaki tervekkel szemben a szovjet vállalat többletigé-
nyeket támasztott, amelyek a Ganz számára késõbb 86 ezer dolláros többletkölt-
séget jelentettek. A hajókról készített egyik feljegyzésben egyenesen úgy fogal-
maztak, hogy „szovjet részrõl a berendezésre vonatkozólag túlzott szociális
követelményeket [kiemelés tõlem – S. A.] támasztottak (kaszinóterem, fürdõszo-
bák stb. [sic! – S. A.])”. Ebbõl a feljegyzésbõl derül ki az is, hogy a gyártási ter-
vek megváltoztatása, és a hajók néminemû átalakítása abban a gyártási stádium-
ban még megvalósítható volt, de a szovjetek által megkívánt berendezések,
kabinok stb. beszerelésével a hajókat más külföldi országban nem tudták volna
értékesíteni.77 A Ganz a mûszaki többletköltségekkel együtt a hajók vételárát
összesen 1 millió 950 ezer dollárban minimalizálta volna, de a szovjetek nem
voltak hajlandók 1 millió 900 ezer dollár felett megvásárolni azokat. Ekkor
Rosslav közbelépett, és „felszólította” a Ganz képviselõjét Moszkvában, hogy
kösse meg a szerzõdést 1 millió 900 ezer dolláros alapon. A Ganz iratai szerint
ígéretet tett arra, hogy ebben az esetben a Külkereskedelmi Hivatal gondoskodni
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75 A Ganz igazgatóságának feljegyzése a Magyar Vitéz és Magyar Tengerész nevû hajók gyártásá-
nak történetérõl. 1942. márc. 6. Uo.

76 A Ganz levele a Külkereskedelmi Hivatalnak. 1941. jún. 9. Uo.
77 Feljegyzés a Szovjetuniónak szállítandó hajókról. 1941. jún. 24. MOL K 69, 759. cs., 1941–I–1. t.,

5–8. fol.



fog a hiányzó 50 ezer dollár kiutalásáról a cég számára „a magyar nyers-
anyag-behozatal megterhelésével vagy más úton”.78

A kormány másik ígérete a gyártási folyamattal állt összefüggésben. Gondot
jelentett ugyanis, hogy a szovjet importkompenzáció éppen azokat a nyersanya-
gokat (hengerelt vas, bronz, vörösréz) nem tartalmazta, amelyek a hajógyártás-
hoz szükségeltettek, így ezeket a Magyarországon zár alá helyezett készletekbõl
kellett biztosítani. A kormány ígéretet tett arra, hogy fedezi az üzem számára a
gyártáshoz szükséges alapanyagokat, a 900 tonna hengerelt vasat, 61 tonna rezet
és 38 tonna bronzot, amelyek közül a két utóbbit a magyarországi textilgyárak
elhasznált, üzemen kívüli nyomóhengereinek lefoglalásával kívánta biztosítani.79

A gyár azonban 1941. január 21-én kénytelen volt panaszt tenni Varga József
iparügyi és kereskedelemügyi miniszternél amiatt, hogy a kormány garanciavál-
lalásával ellentétben a gyártáshoz szükséges hengerelt vas november végére és
december végére ígért – egyenként 450-450 tonna mennyiségû – két tétele nem
érkezett meg az üzembe. A cég kérte a minisztert, hogy haladéktalanul intézked-
jen a 900 tonna (összesen mintegy 90 vagon) vasanyag kiutalásáról a meglévõ
készletekbõl.80 Az ígért vasmennyiség átadására azonban csak 1941 márciusának
második felére került sor, ami felidézte annak veszélyét, hogy a hajók építésének
befejezése legalább 2,5 hónapot késni fog. (Az 1940. december 29-i szerzõdés-
ben a Ganz 1941. december 15-i, és 1942. január 15-i határidõvel vállalta, hogy a
hajókat Galacban átadja tengeri próbaútra.) Ez üzleti szempontból rendkívül
elõnytelen lett volna, mert a szállítási határidõ betartását a magyar vállalat köt-
bérrel biztosította, amely a késedelem nyolcadik hetétõl számítva a hajók vétel-
árának 1%-át emésztette fel hetente.81

ATTILA SERES
HUNGARIAN–SOVIET TRADE RELATIONS BETWEEN 1939 AND 1941.

ADDITIONAL MATERIAL TO THE ANALYSIS OF HUNGARIAN FOREIGN
TRADE BEFORE ENTERING INTO WAR. (PART I)

From the early fall of 1940 to the early spring of 1941, Hungary and the Soviet Union
entered into several bilateral economic agreements. The first two elements of the
system of interstate conventions were the agreement on trade and navigation –
initialled on 3 September 1940 – and the pertaining commodity and payments
agreement. They were followed by contracts granting the infrastructural conditions of
starting trade, involving the convention for postal services initialled on 4 February 1941
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78 Scharbert levele a Külkereskedelmi Hivatalhoz. 1941. jún. 13. MOL Z 429, 37. cs., 180. sz.
79 Nickl feljegyzése a Külügyminisztériumban tartott tárcaközi értekezletrõl. 1940. nov. 27. MOL

K 69, 758. cs., 1940–I–i. t., 1144/1840. res. sz.
80 A Ganz levele Varga József iparügyi miniszternek. 1941. jan. 21. MOL Z 429, 37. cs., 180. sz.
81 A Ganz levele Rosslav Nándornak, a Külkereskedelmi Hivatal vezetõjének. 1941. jún. 9. Uo. –

E tanulmány II. részét a Történelmi Szemle 2008. évi 1. számában közöljük. (A szerk.)



to provide telegraph, telephone and postal connections, then the agreement on rail
transport – initialled on 1 March 1941 – to open direct passenger and goods transport.

The primary aim of the study is the analysis of those political and economic
reasons for which Hungary and the Soviet Union entered into economic relations with
each other. The study presents the role what the changed geopolitical situation had in
establishing the interstate agreements, the regional economic policies aimed to advance
adaptation to the new circumstances, and the economic emergency generated by the
war. This work examines also the economic benefits and the possible political outcomes
of the contracts during the short period prior to the armed conflicts between Hungary
and the Soviet Union; and whether there were ideological obstacles hindering
interstate economic relations.

This study can be regarded also as a case study, because it reveals the legal
background and the ways through which the Hungarian state (i.e. the government)
encroached on free market alleging compelling interests of national economy as reason.
A well-marked example of governmental pressure is presented by reconstructing the
history of trade agreement between Hungary and the Soviet Union and the
consequences of the contract after 27 June 1941.
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