A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében
„Az
üzletigazgató
urakhoz
egyébként azt a kérést intézem,
hogy
a
béketárgyalással
összefüggő kérdésekben kiadott
(háborús
kárstatisztika)
rendeleteinkre a jelentéseket a
határidők szigorú betartásával
terjesszék
fel,
mert
ezeket
semmiféle kifogással elodázni nem
lehet.”1

A II. világháborút a párizsi békeszerződés tárgyalásai zárták le. A magyar álláspontot
alátámasztó dokumentáció elkészítését a Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztálya
koordinálta, de az érdemi adatgyűjtést és a feldolgozást a minisztériumok és a
különböző államháztartási intézmények végezték, köztük a MÁV is. A kiterjedt
gyűjtőmunka eredményeként a béke-előkészítésről és a békekonferenciáról 1947-ben
több kötet is megjelent; tudhatjuk meg Kertész Istvánnak, a Békeelőkészítő Osztály
vezetőjének emlékiratából.2 Gyarmati György, aki a memoár kiadói jegyzeteit
összeállította, felsorolja ezeket a kiadványokat: „… a külügyminisztérium békeelőkészítő osztályának vezetőjeként Kertész István öt kötetet állított össze 1947-ben,
Hungary and the Conference of Paris sorozatcímmel. Az angol mellett francia, orosz és
magyar nyelvű változat is készült. Végül csak három kötet látott napvilágot. Az első kettő
Hungary’s International Relations Before the Conference of Paris, a harmadik Hungary
and Conference of Paris címmel. A további kötetek kéziratban maradtak.”3
A béketárgyalás vasúti vonatkozású előkészítő anyagából néhány dokumentumot a MÁV
SZK Zrt. Archívuma őriz. Az egy doboznyi irat töredékes része annak az iratanyagnak,
melyet a MÁV 1988 nyarán adott át a Magyar Országos Levéltárnak.

Varga László az 1945. október 16-i üzletigazgatói értekezleten. 4. oldal. MNL Z-1523 MÁV Igazgatósági
értekezletek iratai, 1871-1949. 66. öe.
2 Kertész István: Magyar békeillúziók 1945-1947. Oroszország és Nyugat között. Európa – História, Extra
Hungariam sorozat, 1995. 21.
3 Im. 437.
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A három pólyás dossziét és az egy kötetet a MÁV SZK. Zrt. Archívuma jelenleg a
Vezérigazgatóság gyűjteményes iratai fondban tárolja. A dossziék iratanyaga a
béketárgyalási előkészületek közlekedési fejezetének képezte részét; tájékoztatott a
külföldre vitt vagyontárgyakról és a visszaszerzésükre tett kísérletekről, a MÁV
jóvátételi kötelezettségeiről és igényeiről, stb. A kötet a „Magyarország közforgalmú
magánvasutai I. sz. Békeszerződési előkészítő anyag” címet viseli.
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A Vezérigazgatóság gyűjteményes iratai fond egy másik tétele segít feltárni ennek a
kötetnek a szerzőit. A MÁV Ügyészséget Dr. Vaszkó Arisztid szervezte újjá 1945-ben, s az
ő nevéhez fűződik az Ü. III. osztály felállítása.4 Egy 1946. október 11-i beszámoló szerint
ez az osztály részt vett a béke-előkészítő anyag összeállításában, s teljes egészében
elkészítette annak magánvasúti I. fejezetét. Dr. Vaszkó Arisztid érdemeit emeli ki egy
átsorolási javaslat: „A Kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter utasítására Ü. III.
osztállyal együtt részt vett a béke-szerződés előkészítésének vasúti kérdései, különösen
a magánvasutakra vonatkozó rész alapos és teljes feldolgozásában…” 5 A békeanyaggal
azonban hivatalosan Vaszkó beosztottja, az osztályfőnök, Gelléri Jenő foglalkozott.6
Egyéb források szerint legfelsőbb szinten a munkát Lux Ernő felügyelte.7
A béketárgyalásokra összeállított dokumentáció a MÁV SZK Archívumnál található
töredékes formában is többféle feldolgozás lehetőségét kínálja. A közforgalmú
magánvasutakról közölt, akár egy monográfiához is felhasználható adatok mellett
érdekes témának ígérkezik a németek által elszállított vagyontárgyak összesítése,
valamint a felkutatásukra tett kísérletek történetének rekonstruálása. A világháborús
vasúti károk feldolgozása akár teljes körű is lehet, hiszen tartalmazza a németek, a
nyilasok és szovjetek által okozott károkat, sőt azokat a tartozásokat is, melyeket a MÁV
vezetése a fegyverszüneti szerződésben meghatározott kötelezettségeken felül számolt
fel a Vörös Hadseregnek. Ebben a kontextusban fontos kiegészítő forrás a Budapesti
Igazgatóság Gyűjteményes Irataiban található anyag, melyben az üzletvezetőségek
szolgáltatnak adatokat a háborús károkról és a helyreállításról.8

Az Ü.III. a K.M. 9184/1945/II/I. sz. rendeletével és a MÁV 11261/1945 sz. rendeletével állt fel.
MÁV SZK Zrt. Archívum, Vezérigazgatósági Gyűjteményes Iratok, VG.10014
6 Magyar Nemzeti Levéltár, XIX-J-1-a Békeelőkészítő osztály, 1945-1951 (Állag). Internetes hozzáférés:
https://lnyr.eleveltar.hu/MNLQuery/detail.aspx?ID=10444
7 Dr. Eperjesi László: Magyarország közlekedési problémái és a párizsi békeszerződés (1945-1946). 278.
In: A Közlekedési Múzeum Évkönyve 13. 2001-2002. (2003) 272-304. Valamint: „A Lux Ernő által
összeállított anyag a MÁV vonalairól, háborús kárairól, a vasút kapacitásáról, a mozdonyok és vasúti
kocsik számáról, az újjáépítés menetéről készített összefoglalás volt, amit Varga László adott át 1946
tavaszán, mintegy a megkötendő békeszerződést befolyásolni törekvő propaganda-kampány részeként, és
ami publikációkban, rádió-előadásokban, filmhíradókban, az 1947. tavaszi közlekedési kiállításon, stb. is
nyilvánosságot kapott. (…).Lux Ernőt bevonták a békeszerződés előkészítő bizottságába, és kapcsolataitól
azt remélték, hogy a békeértekezlet szakreferensei a magyar érdekeknek megfelelően bírálják el a MÁV
szakanyagát.” Tisza István: A magyar vasút újjáépítése és fejlődése 1945-1972 között. 34. In: Magyar
Vasúttörténet 6. 1945-től 1972-ig. Főszerk.: Dr. Kovács László. Bp. 1998. 25-42.
8MÁV SZK Zrt. Archívum, Budapest Igazgatóság Gyűjteményes Iratai, BG.10001
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A gazdaság- és közlekedéstörténeti vonatkozás mellett a politikatörténeti feldolgozás
lehetősége is fennáll, hiszen a béke-előkészítés témájával összefügg a „Varga - Lux ügy”.
A MÁV Elnök és a nyugalmazott MÁV igazgató koncepciós perében a vád fontos eleme
volt, hogy Varga utasítására Lux összeállíttatta a szovjet tartozások jegyzékét. Lux
szerepére utal Horváth Ferenc is egy Vasúthistória Évkönyvben megjelent cikkének
irodalom jegyzékében: „Lux Ernő: 1945 évi trianoni (sic!) béketárgyalás vasúti anyaga
(kézirat).”9 Ugyancsak a Vasúthistória Évkönyvben jelent meg Lovas Gyula munkája
Varga Lászlóról, melyben a koncepciós pernek a Történeti Hivatalban őrzött anyagát
ismerteti. Ennek a feldolgozásnak is hangsúlyos szála a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
számára, illetve a békekonferencia előkészítéséhez nyújtott adatszolgáltatás.10

Matus László

Dr. Horváth Ferenc: A magyar vasút veszteségei a második világháborúban és a rombolások
helyreállítása. 65. o. In: VHÉ 1995. 27-65. Legutóbbi, szóbeli információnk alapján ez a kézirat a
Közlekedési Múzeumban található.
10 Lovas Gyula: Varga László. 28. VHÉ 1991. 25-42. Valamint: Egerszegi, im. 279.
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