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mű/alkotás 

B. Foky István
 

Kopács-csapás
Ott is otthon, itthon otthon. 
Itt az ittben. Itthonotthon. 
Ott az ottban. Otthonitthon. 
Hófehéres feketében. 
Varjú, kánya, holló színben, 
mondatfoszlány lobogókban. 
Lenge lélek-fecni kékben, 
cserpákolta vadvizekben, 
embermélyen, szurokfeketében. 
Szurok-ember Szúrom fokán. 
Lét hátján és Baka fokon, 
Szakadályon, Baksa alján, 
Hálóvetőn, Nagyér partján, 
Sziget erdőn, Örvény fokon, 
Nedves fokon, Csele dombon, 
Kerekecsén és Ördög seggén, 
Csingilingin, Dinnyés dombon. 
Nincs a Gólya s mégis ott van, 
szurok-ágyas szurokgyászban. 
Kórós háton, Monyókáson, 
Sebeséren, Kis Zsadányon, 
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Vadháton és Paléháton, 
Olájó tó Oláj alján, 
Kabalika innen partján. 
Linyóháton, Ló szigeten, 
Bíró földjén, Balázsokon, 
Füzér tavon, Kölesháton, 
Vártövön és Csónakúton. 
Polis fokon, Szarvas tavon, 
Csilingesen, Szilágy réten, 
Hordoványon, Tófenéken. 
Fölüllő hegy Sáradjáján, 
Kopácsi tó Pössze taván, 
Nagyhát foknak Kilesőjén, 
Sásashátnak Keresztesén. 
Poroszló fok Bika fokán. 
Nagy Remete Kis Kan taván.
Kisfok, Nagyfok, Kis Bajár, 
Nagy Récse és Marócsahát, 
Tökösön is Samu foka, 
Szemencsén meg Buda erdőn, 
Nagy Petresen, a Vémelyen, 
Vémely rétjén s Fehéréren, 
Kopács rétjén, Ebes fokon, 
Hulló fokon, Gyingyaháton, 
Dombó útján, Hulló torkon, 
Nagy Bajáron, Pilisháton, 
Sár réten és Hulló erdőn, 
Öreg Dunán a Pap fokon, 
Kovácsó limán-forgónkon 
Almásig sereg Cseledomb. 
Ott is ott-hon,
itthon otthon. 
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Otthon itten itt is, ott is, 
fekete gólya talpig álltban, 
fehérben és fekete-vörösben, 
száraz ággal a csőrében, 
kánya-színben, holló-kínban, 
mondatfoszlányokban, 
mondatfoszlány lobogókban, 
lenge lélek-fecni kékben, 
cserpákolta vadvizekben, 
embermélyen, költözőben, 
megtértében elmenőben. 
Mélyfekete Kopács-csapás, 
tűzre fészket fűzni fűzből, 
ég vizéből, őstó-ózonlyukból, 
Fekete Gólyából!*

Bellye, 1996 szeptembere

* Foky István költő, próza- és drámaíró, publicista, pe-
dagógus. Bezdánban született 1934-ben. 2012-ben jelent 
meg A bezdáni ember szabadkai versei című kötete. Minden 
verséből, minden szavából átsüt a délvidéki magyarság, 
azon belül is a nyugat-bácskaiak életérzése, sőt lélekben a 
drávaszögiekkel is lelki sors-rokonságot vállal. Költeményét 
új kötetéből választottuk.
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tanulmány

Frankovics György

1956-os magyar menekültek 
jugoszláviai befogadása 

Az 1956-os magyar forradalom október 23-át követő nap-
jaiban viszonylag kevés magyar menekült hagyta el az országot, 
elsősorban a határ közelében élő pártvezetők és tisztek – tartva 
az esetleges retorzióktól – Jugoszláviába távoztak, ahol megkü-
lönböztetett bánásmódban részesültek. A forradalom november 
4-ei leverését követően a helyzet lényegesen megváltozott, több 
mint 220 ezer menekült, egy boldogabb élet reményében, illetve 
a fegyveres harcokban résztvevők – tartva a megtorlásoktól – el-
hagyták hazájukat. A magyar menekültek több mint 3/4-e férfi 
volt. Az ország elhagyása csaknem 140 ezer fiatal férfi elveszté-
sével járt, amely Nyugat-Európának, az USA-nak, Kanadának 
jót tett, csaknem 70%-kuk a munkaerőpiac legértékesebb kate-
góriájához tartozott: fiatal, egészséges, egyedülálló és jól képzett 
fiatalok voltak,1 ami Magyarországnak egy újabb háborús vesz-
teséggel ért fel.

Az osztrák-magyar határ lezárásáig közel 185 ezren távoz-
tak osztrák területre, emellett még 19 857-en, a jugoszláv határ 
megnyitását követően 42 jugoszláviai táborban nyertek mene-
déket. A magyar menekültek az összes jugoszláviai tagköztársa-
ságban befogadásra találtak, kivéve Montenegrót, ahol ismere-
teink szerint nem létesült menekülttábor. A jugoszláv hatóságok 

1    Cseresnyés Ferenc A nagylelkű ausztriai befogadás árnyoldala 1956-ban. 
Bécs és Baranya 1956-ban, Baranyai Törtélemi Közlemények, A Baranya 
Megyei Levéltár Évkönyve 2008., Pécs, 276. 
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a magyar menekültügyben mindvégig ambivalens magatartást 
tanúsítottak.

A magyar menekültügy megoldására August Lindt az Egye-
sült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosa, a Nemzet-
közi Vöröskereszt, Nezetközi Caritas, az Evangélikus Egyház 
belső Missziója és Segélyszervezete stb., valamint számos nyu-
gati befogadó ország vezetői, humanitárius szervezetei és polgá-
rai nyújtottak hathatós segítséget. Azonban a nyugati országok 
vezetői a jugoszláviai magyar menekültekhez diszkriminatívan 
viszonyultak. 

Az USA-a élénk érdeklődést tanúsított „a magyar szürke-
állomány” iránt, a franciák idegenlégiójukba szívesen vettek fel 
magyar ifjakat, az ausztrálok a villamossághoz értőket részesí-
tették előnyben. 

A jugoszlávok a nyugati hatalmak és a nyugati sajtó nyomá-
sára az újabb menekült hullám előtt, az 1956. november végéig 
lezárt határt megnyitják, s azt 1957. augusztus elejéig nyitva 
tartják. A magyar menekültek tömeges megjelenése 1957 első 
három hónapjában érzékelhető, az osztrák-magyar lezárást kö-
vetően. A menekültek elszállásolása, élelmezése, orvosi ellátása, 
megnőtt számuk következtében – közel 20 ezer fővel számolva 
– a gazdaságilag gyenge ország terheit nagyban megnövelte, s 
hazai források híján a jugoszláv vezetés segítségért az ENSZ me-
nekültügyi szervezeteihez volt kénytelen fordulni. A jugoszláviai 
magyar menekültek ügye végül is viszonylag lassan rendeződött.  

A magyar hatóságok a jugoszláviai magyar menekültügy 
rendezése érdekében felvették a kapcsolatot az illetékes jugoszlá-
viai szervekkel, amelyek biztosították számukra a menekültekkel 
a kapcsolatfelvételt, a menekültek egy részének a repatriálását.

A nyugati civil társadalom egyetértett az 1956-os magyar 
menekültek befogadásával, és aktív támogatást nyújtott, ugyanis 
a menekültek zöme Nyugatra kívánt távozni, kisebb hányaduk 
tért csak vissza Magyarországra, köszönhetően a jugoszláv és a 
világszervezetek, illetve a jugoszláv–magyar menekültügyi szer-
vek együttműködésének. Ez utóbbiak visszatérésében nagy szere-
pet játszott a jugoszláv propaganda.
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A Magyarországra visszatértek között nagyobb számban 
kiskorú gyermekek találhatók, akiknek visszatérését illetően a 
magyar kormány garanciákat vállalt magára, büntetlenséget 
biztosítva számukra.

Amint Jugoszlávia megtapasztalta, hogy a hozzájuk mene-
kült magyarok kétoldalú tárgyalásokkal, bilaterális alapon, az 
UNHCR nélkül nem továbbíthatók, nem habozott azonnal 
irodát berendezni Belgrádban az UNHCR képviselőjének je-
lenlétével.2 Jugoszlávia emellett a magyar menekültproblémát 
szinte teljesen kétoldalú (bilaterális) alapon kezelte a magyar 
kormánynál.3 A jugoszláv kormány az UNHCR és az ICEM 
kormányzati szervezetek hatékony segítsége nélkül aligha old-
hatta volna meg sikeresen a magyar menekültek továbbirányítá-
sát, repatriálását és integrálását, hasonlóan Ausztriához.4

August Lind menekültügyi főbiztos a menekültügy megol-
dásához hallatlanul nagy realitással, lelkesedéssel, taktikusan és 
kitartással látott hozzá 1957 márciusától kezdődően. Erőfeszíté-
seit 1958. január 13-án teljes siker koronázta, a még visszama-
radt 31 jugoszláviai magyar menekültet a szociálisan érzékeny 
Svédország fogadta be.

Jugoszlávia nem befogadó országként, hanem hasonlóan 
Ausztriához átmenő állomásként, ily módon lezárta a magyar 
menekültügyet. 

A jugoszláv katonák tüzet nyitottak a magyar 
menekültekre

Az 1956-os októberi forradalom idején a magyar-ju-
goszláv határt a két ország határőrizeti szervei lezárták. Az 
átutazások szüneteltek, amelyről R. Dizdarević jugoszláv 
vezető október 29-én készít feljegyzést,5 felkeresve a nemrég 
kinevezett Fehér belgrádi magyar követségi titkárt. „A kérdés, 
amiért felkerestem: állampolgáraink átutazhatnak-e Magyar-

2    Uo. 275.
3    Uo. 272.
4    Uo. 275.
5    A Szerb Külügymnisztérium Levéltára, Politička arhiva, Mađarska  

(a későbbiekben A-SMIP/PA), Mađarska 1956, titkos szám 135.
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országon, azt a választ kaptam, hogy a határ le van zárva, nem 
engedik be Magyarországra néhány elvtársunkat, akik oda in-
dultak, s nem tudja, hogy ez az állapot meddig fog tartani.” A 
két ország között mindennemű közlekedés szünetelt, többek 
között a vasúti, közúti és egyéb forgalom. Csak egy vonat és 
néhány lovas kocsi lépte át a határt, ez utóbbiak Magyaror-
szágra rokonlátogatóba mentek. A déli magyar határt teljesen 
lezárták, a szabadkai és a zombori vasútállomásokon vonatok 
vesztegeltek.6 

A leköszönő félben lévő Des Garetsz, a belgrádi francia 
nagykövetség ügyvivője J. Zemljak osztályvezetővel október 
29-én folytatott megbeszéléséről készített feljegyzésben ez ol-
vasható: „A végén véleményt cseréltünk a magyarországi ese-
ményekről. Különös érdeklődést nem tanúsít irántuk, csak a 
tragikus eseményekről és jelentős szerepükről mond általános 
megállapításokat. (...) Két kérdés érdekli: milyen lépéseket 
tettünk a magyar–jugoszláv határon, valamint a Külügyi 
Titkárságtól7 utazott-e valaki Budapestre. Közlöm vele (...), 
hogy semmilyen különleges intézkedés nem történt; Buda-
pestre újságíróink mentek.”8

A jugoszlávok a határt lezárták és állandó katonai készült-
séget rendeltek el. Az osztrák Tagespost november 16-i tudó-
sításában írja: egy Jugoszláviából Ausztriába szökött magyar 
menekült közlése szerint a magyar-jugoszláv határt teljesen 
lezárták. A jugoszláv oldalt egy tankhadosztály védelmezi. 
Jugoszláv részről nagy a félelem, egy esetleges szovjet táma-
dástól tartanak, és mindenkire tüzet nyitnak, aki a határhoz 
közeledik. Sok menekültet agyonlőttek.9   

A november 4-i, második szovjet intervenciót követően, 
a magyar-jugoszláv határt átlépő menekültek száma megnőtt. 
A jugoszláv határőrizeti szervek a menekülteket kivétel nélkül 

6    Katarina Kovačević Mađarske izbeglice u Jugoslaviji 1956-1957. godine. 
Tokovi istorije 1-2/2003, Beograd, Frankovics György Jugoszláviai 
dokumentumok az 1956-os magyar forradalomról. Bécs és Baranya 1956-
ban, Baranyai Törtélemi Közlemények, A Baranya megyei Levéltár 
Évkönyve 2008, Pécs.

7    A Jugoszláv Külügyminisztérium akkori elnevezése.
8    A-SMIP/PA, 1956. 417999. szám
9    Bilten Tanjuga, 1956. november 17., idézi Kovačević 2003. 99. 
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visszadobták a határon, illetve átadták a magyar határőrizeti 
szerveknek. Összesen 1 200 személyt.10 A menekültek vissza-
térítését incidensek sorozata kísérte. Olyan esetek is előfor-
dultak, hogy a menekültek a földre vetették magukat, nem 
kívánva a visszatérést, ám előfordultak olyan esetek is, hogy 
a határon átdobottak ismét visszatértek, a határt máshol át-
lépve. Az ilyen eseményekről a világ közvéleménye is tudo-
mást szerzett, ugyanis a világ vezető újságai novemberben és 
decemberben beszámoltak arról, hogy a jugoszláv szervek a 
magyar menekülteknek nem engedik Jugoszláviába.11 

A jugoszláv hatóságok a magyar határőrizet képviselő-
inek és a belgrádi magyar képviseletet ellátó személyeknek 
rendszeres tájékoztatást nyújtottak arról, hogy a közös határ 
mely pontjain érkezik a legtöbb menekült, egyúttal konk-
rét határvédelmi intézkedéseket javasoltak nekik. Azonban 
mindez nem tudta megállítani a hatalmas menekültáradatot, 
akiknek számuk az osztrák-magyar határ lezárását követően, 
ugrásszerűen megnőtt, főként 1957 január második felét kö-
vetően.12 A menekültek előtt egészen 1957 augusztus elejéig 
nyitva állt a határ, majd azt a jugoszlávok ismét lezárták.13 

Tito Hruscsovnak a magyar-osztrák határ  
lezárást javasolta  

A szovjet hírszerzés és diplomáciai testületek a magyar 
menekültekről szóló legelső információkkal már idejekorán 
rendelkeztek. Firjubin14 belgrádi orosz nagykövet az egyik 
jugoszláv vezetővel 1956. november 2-án folytatott megbe-
széléséből az alábbiak váltak ismertté: „tud arról, hogy orszá-
gunkba tisztek és pártmunkások szöknek át, és arról érdek-
lődik, hogy mit teszünk velük. Azt válaszoltam, hogy tartjuk 

10    Kovačević  2003. 98. 
11    Uo. 99. 
12    Uo. 100. 
13    Uo. 107.
14     Firjubin, Nyikolaj Pavlovics (1908–1983) szovjet diplomata. 1953–

1954-ben Prágában tanácsos, majd 1955. augusztusáig nagykövet 
Csehszlovákiában, ezt követően 1957. szeptember végéig Jugoszláviában 
nagykövet. 1957-től külügyminiszter-helyettes.
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magunkat a nemzetközi szokásokhoz, és ezzel a problémával 
közvetlenebbül a határőrizeti szervek foglalkoznak”, olvasha-
tó a jugoszláv feljegyzésben. 

Emellett még az aznap sorra kerülő, november 2-i Tito 
és Hruscsov közötti brioni megbeszélésen, amely november 
3-ára virradó reggelre ért véget, szóba kerültek többek között 
a magyar menekültekkel kapcsolatos kérdések is. „A vacsorát 
követő megbeszélés során Tito elvtárs elmondta, hogy számá-
ra érthetetlen, miért hagyták (az oroszok – a szerző megjegyzé-
se) lezáratlanul Magyarország határát Ausztria irányába. Vele 
egy időben pedig lezárták Magyarország határát Jugoszlávia 
felé. Ugyanis alaphelyzetnek tekintendő, ha egy adott ország-
ban zavargások törnek ki, akkor a határt lezárják, s ily módon 
megakadályozzák a külső intervenciót, mondta Tito. Hrus-
csov és Malenkov erre nem tudott magyarázattal szolgálni, 
beleegyeznek abba, hogy ez hiba volt részükről”, jegyezte fel 
a megbeszélésen résztvevő Veljko Mićunović,15 majd e sza-
vakkal folytatja a hosszúra nyúló megbeszélést: „Ranković 
elmondja, hogy egy nappal korábban, azaz november 1-jén 
Jugoszláviába átszökött a magyar határőrizeti egység egyik 
őrnagya, aki elmondta, hogy felettesei egész ezen időszak 
alatt sem neki, sem pedig egységének – menekülése napjáig – 
abszolút semmit nem jelentettek vagy rendeltek el. Hogyan 
lehetséges mindez, közli Ranković, mikor egy főtisztről van 
szó, aki bizonyos katonai egységgel rendelkezik. Még le sem 
tudta venni magáról az őt kompromittáló rendőri egyenru-
hát, és ily módon kitette magát annak a veszélynek, hogy 
bárki üldözze vagy agyonlője. (...)”

A magyar forradalom és szabadságharc kitörését köve-
tően Magyarország területét több volt pártvezető és katona-
tiszt hagyta el, akiket a harcokban résztvevő forradalmárok 
és nagyszámú civil lakosság követett. A menekültek létszá-
mát tekintve a civil lakosság képezi a nagyobb számot, akik 
a nyugati, majd a déli határ felé vették útjukat. Elsőként a 
Magyar Dolgozók Pártja vezetői, az ÁVH-tagjai lépték át 
a határt, akiknek a jugoszláv szervek azt tanácsolták, ma-

15    Arhiv Srbije, Tito nagykövete voltam című könyve
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radjanak inkább otthon és harcoljanak „a szocializmusért”. 
Horgos közelében a szegedi ÁVH 17 tagja, családtagjaikkal 
együtt, október 30–31-én lépte át a határt, és adta le fegy-
verét. Ugyanezen az éjszakán a nagykanizsai ÁVH 14 tagja, 
a nagykanizsai és a letenyei határőrség tisztjei és párttitká-
rai családtagjaikkal együtt Jugoszláviába távoztak. A többi 
menekülttől különválasztva vendégekként kezelték őket. 
Elsőként ők tértek vissza Magyarországra. Többen közülük 
visszatérésüket követően a jugoszláv szerveknek köszönetü-
ket fejezték ki fogadtatásukért. November 3-ig összesen 178 
személy, főként ÁVH-tagok, katonák családtagjaikkal együtt 
távoztak Jugoszláviába.16   

Dobrivoje Vidić külügyminiszter-helyettes a világ összes 
jugoszláviai külképviseleteinek 1956. november 12-én az 
alábbi utasítást küldi: „Eddig több eset is előfordult, hogy 
magyar diplomaták különböző képviseleteinken keresztül a 
JSZNK-ban menedékjogot kértek. Úgy véljük, hogy az ilyen 
esetekben ajánlani kellene nekik, hogy maradjanak az új Ká-
dár kormány mellett, és a magyar helyzettel kapcsolatban is-
mertetni kell velük állásfoglalásunkat.”17

Tito beszédének visszhangjáról szóló hírszerzői 
jelentések – Az oroszok „megnyitották”  

a magyar-osztrák határt

A november 19-i Tito-beszéd elhangzását követően, 
amelyben szó volt a magyar forradalmat leverő orosz katonai 
intervencióról, a jugoszláv hírszerzés többek között az alábbi 
információkat gyűjtötte össze az országukba érkező menekül-
tektől:

„A szegedi Megyei Rendőrkapitányság parancsnoka Vö-
rös-Balogh kijelentette, hogy a rendőrségnek nehézségei tá-
madtak a nyomozói állomány hiánya miatt. Elmondta, hogy 
Szabón – az ÁVH volt parancsnoka, a rendőrség (politikai) 
osztály vezetője – kívül a kapitányság egyetlenegy ÁVH-s 

16    Kovačević 2003. 98-99. 
17    A-SMIP/PA, 1956, D-11 419165 sz. távirat
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nyomozó munkatárssal sem rendelkezik. (Az ÁVH-s tisztek 
ezen osztályról a JSZNK-ba menekültek, némelyiküket meg-
ölték, a többiek szétszéledtek. Szabó nem érzi magát bizton-
ságban, és azt tanácsolja a JSZNK-ba menekülteknek, hogy 
még ne térjenek vissza.), Szabó úgymond le kíván mondani.

A magyar határőrizeti szervek tevékenységét kimerítette 
az osztrák-magyar határ őrzése, s csak 1957. február elejére 
sikerült a magyar-jugoszláv határt megerősíteniük, egyúttal 
közel 2000 menekültet elfogniuk.18  

Barcs – A területről XI. 15-én három magyar állampolgár 
szökött át a határon, akik kijelentették, hogy Barcson és kör-
nyéke falvaiban az oroszok minden 16–40 év közötti férfit 
elfognak, és ismeretlen irányba magukkal visznek. 

Pécs – XI. 17. és 18-án 23 magyar állampolgár kívánta 
átlépni a határt. Kijelentették, hogy az oroszok Pécsett és kör-
nyékén a felkelés résztvevőit összefogdossák. Az elfogott, fő-
ként fiatal embereket, átadják a volt ÁVH-s tiszteknek, akik 
most rendőregyenruhában vannak és az orosz parancsnokság-
nak dolgoznak. Egy elfogott munkást arra kívántak rávenni, 
hogy a felkelőket és a fegyveres személyeket fedje fel nekik. 
Nevezett személy felkelőként több napig harcolt a Mecsek-
ben,19 ám amikor azt tapasztalta, hogy ott csak horthysta ele-
mek és bűnözők maradtak, otthagyta őket. A rendőrségnek 
nem kívánt dolgozni, mert a toborzó tisztet orosz ügynöknek 
tartotta. Ezért elhatározta, elhagyja Magyarországot.”

A menekülteket a jugoszláv hatóságok többször is kikér-
dezték, az általuk elmondottakat jegyzőkönyvezték.20

A szovjet vezetésnek és mind a tőle függő Kádár-kor-
mánynak egyfajta érdeke fűződött ahhoz, hogy a Magyaror-
szágon lévő ellenzéktől „megszabaduljon”, azaz külföldre való 
távozásukat ily módon „segítse elő”, amelyet a határ meg-
nyitásával tett lehetővé. Ezzel hozható kapcsolatba, hogy Figl 

18    Kovačević 2003. 107.
19    A mecseki láthatatlanokról van szó.
20    Sajnos, a Belgrádi Levéltár (Arhiv Beograda) igazgatónője 

nem teszi lehetővé még a szerb kutatóknak sem a magyar 
menkültekre vonatkozó iratok kutatását, míg a többi levéltár 
nyítva áll a kutatók előtt – a szerző megjegyzése.)
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ausztriai külügyminiszter 1956 december közepén fogadta a 
német parlamenti küldöttséget, s a beszélgetés során elmond-
ta, hogy a magyar menekültek Ausztriába minden nagyobb 
nehézség nélkül léphetik át az osztrák határt. Véleménye 
szerint e mögött az a tény húzódhat meg, hogy a magyar 
bábkormány és az oroszok a számukra nem kívánatos szemé-
lyeket ki akarták engedni.21 Uvalić bécsi jugoszláv nagykövet 
november 11-i jelentésében22 olvasható: „Két nappal ezelőtt 
ismét a magyarországi menekültek hirtelen beözönlése vette 
kezdetét, naponta mintegy 200 fő érkezik. A szovjet egységek 
részéről az osztrák határ felőli oldalon az ellenőrzés jelentő-
sen meggyengült, s azt feltételezik, hogy a szovjet egységeket 
erről a vidékről máshova irányították. Az osztrák-kormány 
igen aggódik a nagyszámú menekültek miatt, és tegnap a 
svéd nagyköveten keresztül azonnal közbelépett, hogy a me-
nekültek egy részét mielőbb Svédországba irányítsák. A me-
nekültek a lakosság nagyon passzív ellenállásáról beszélnek. 
Az oroszok több helyen is a helyi hatóságok megalakítása 
céljából kénytelenek voltak a letartóztatott, új forradalmi bi-
zottsági tagokat szabadon bocsátani, mivel senki sem kívánt 
tisztséget vállalni. (...)” November 21-ig összesen mintegy 50 
500 személy menekült Ausztriába, számuk december köze-
pére elérte a 130 000 főt, éjszakánként mintegy 2 000 mene-
kült érkezett.23 

Az a tény, hogy a magyar menekültek több mint 3/4-e 
férfi volt, már önmagában is lelkesítette a korabeli vizsgálóbi-
zottságokat, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hábo-
rú után 10 évvel a nemek természetes egyensúlya még messze 
nem állhatott helyre. Ez egyfelől esetünkben Nyugat-Euró-
pának jót tett, másfelől Magyarországnak egy újabb háborús 
veszteséggel, csaknem 140 ezer fiatal férfi elvesztésével ért fel. 
A menekültek jóval több, mint 70%-a 30 év alatti volt.24

21    Cseresnyés 2008. 273.
22    A-SMIP/PA, 1956, 44. szám.
23    Cseresnyés 2008. 271.
24    Uo. 276.
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Jugoszláv lépések a menekültek befogadására

Tito jugoszláv államelnök, pártvezér, a hadserege pa-
rancsnoka november 19-i beszédét követően a jugoszláv hír-
szerzés további információkat is begyűjtött: „A szentgotthár-
di zászlóalj parancsnoka és politikai vezetője november 15-én 
szerveink előtt kijelentette, hogy mindezidáig Ausztriába kö-
zel 20 000 ember szökött át. Néhányan közülük visszatértek 
és elmondták, hogy az első napokban az osztrákok szépen 
fogadták őket, de később minimálbéren munkába küldték 
őket, s kijelentették, hogy Ausztriában rosszabbul éltek, mint 
korábban Magyarországon. A visszatérők elmondták, hogy az 
osztrákok osztályozták és különválasztották őket; külön a fér-
fiakat, a nőket és a gyereket együtt hagyták, valamint külön a 
katonai személyeket.”25 

Uvalić bécsi jugoszláv nagykövet november 19-én sürgős 
táviratában26 az alábbiakat fogalmazta meg: „Úgy véljük, hogy 
nagy propaganda jelentőséggel bírna számunka, hogy mi va-
lamiféle módon bekapcsolódjunk a Nemzetközi Vöröskereszt 
útján Magyarország megsegítésébe, amelyet itt Bécsben szer-
veznek. Eme akció nagyon széles méreteket öltött, óriási esz-
közöket gyűjtöttek össze, s benne sok ország vesz részt, amiről 
nagyon sokat írt a világsajtó. Ily módon valamelyest a rólunk 
kialakított negatív benyomáson tudnánk javítani, mivel abban 
a pillanatban lemondtunk minden kezdeményezésről, amikor 
a magyar kormány kinyilvánította óhaját, hogy a segítségnyúj-
tás Jugoszlávián keresztül történjen. Olga Milošević (a Jugo-
szláv Vöröskereszt főtitkára – a szerző megjegyzése) kamionok 
és sofőrök biztosítására tett ígéretet, akik az anyagot Bécsből 
közvetlenül Magyarországra juttatnák el. Úgy vélem, hogy ez 
a segítségnyújtás igen fontosnak bizonyulna. Azt javasolom, 
hogy a külügyminisztérium ebben az ügyben tegyen lépéseket 
és a segítség minél előbb érkezzen meg.”

A jugoszláv vezetők ez ügyben azonnali lépéseket tettek, 
ugyanis a távirati szöveg alatt az alábbi kézzel írt bejegyzés ol-
vasható: „Mindezekről azonnal értesíteni kell Pijo Gregoricot 

25    Muzej 26. maj, Mađarska
26    A-SMIP/PA, 1956, PA, Mađarska 1956, fond 51., 963 szám
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a külügyminisztérium tagját. Ugyanúgy Olga Miloševićet is. 
Úgy vélem, hogy a nagykövetség javaslata helyénvaló, ezt 
saját véleményünkként lehetne közölni. S. k. (olvashatatlan 
aláírás).”

Lindt főbiztos ajánlatát végül is a jugoszlávok 
elfogadták

Tekintettel arra, hogy a jugoszláv kormány a magyar me-
nekültekről nem tett nyilatkozatot az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága az ENSZ Európai Hivatalának állandó jugo-
szláv képviselőjéhez hivatalos úton fordult: „Arról értesül-
tem, hogy Jugoszláviába és Ausztriába a magyar menekültek 
viszonylag nagy számban érkeztek. Megköszönném, ha önök-
től is megtudhatnám, hogy a jugoszláv kormány számít-e a 
menekültek nyújtandó hivatalunk általi segítségadásra. Az 
ENSZ közgyűlése által november 5-én elfogadott A/3286. 
számú határozat alapján sürgősen küldjék meg a főtitkárnak 
a megérkezett menekültek számának és befogadásukkal kap-
csolatos részleket”, közli James M. Read, főbiztos-helyettes, 
ugyanis az ENSZ közgyűlése 1956. november 5-én tartott 
rendkívüli ülésén a jugoszláviai magyar menekültek megse-
gítése érdekében határozatot hozott. August Lindt ENSZ 
menekültügyi főbiztos először 1956. november 6-án, majd 
december 6-án táviratban felajánlotta Jugoszláviának a se-
gítségnyújtást. A jugoszláv vezetés megköszönte az ajánlatot, 
egyúttal elutasította azt, kihangsúlyozva: amennyiben szük-
sége lesz rá, akkor kérni fogja.27

Végül is a genfi jugoszláv ENSZ-képviselő csak novem-
ber közepén értesítette a Főbiztosi Hivatalt, hogy az adott 
országában eddig 300 magyar menekült nyert befogadást. 
Tekintettel arra, miszerint Lindt főbiztos 1956 december ele-
jén megismételte ajánlatát.28 A jugoszláv kormány december 
15-én a genfi Jugoszláv Állandó ENSZ-képviseletének útján 
adta meg a választ, miszerint kész elfogadni az ajánlatot, a 
magyarországi menekültek megnőtt számára való tekintettel, 

27    A-SMIP/PA, 1956, 415422. szám, Kovačević im. 111.
28    Kovačević 2003. 111.
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akik megközelítik az 1000 főt, annak ellenére, hogy azt nov-
ember 10-én elutasította.29 

Srđan Prica jugoszláv külügyminiszter-helyettes a genfi 
jugoszláv képviselethez Repić, jugoszláv diplomatának szóló 
december 15-i utasításai: „Látogassa meg a főbiztost és kö-
zölje vele az alábbiakat: A jugoszláv kormány a jugoszláviai 
menekültek ellátása tekintetében ez idáig jelentős szállás- és 
ellátási költségeket viselt, ezen kívül a menekültek repatriá-
lása során, akik vissza kívántak térni Magyarországra, felme-
rülő költségeket is, egyúttal a más országokba történő mene-
kültek magas szállítási- és elhelyezési költségeit is beleértve. 
Tekintettel a kialakult körülményekre Jugoszlávia elsősorban 
pénzügyi segítségre számít, ám a menekültügyi főbiztosnak a 
fent felsorolt más jellegű segítségnyújtását is elfogadja. A fen-
ti kérdésben a jugoszláv kormány választ vár a menekültügyi 
főbiztostól, akinek adják át az aide memoire-t”.30

Repić december 24-i válaszában közli, hogy a főbiztos 
távollétében a jegyzéket Pages igazgatónak adta át, aki kö-
zölte vele, hogy az esetet azonnal áttanulmányozza, és arra 
megadja a sürgős választ, egyúttal értesíti az ENSZ főtitká-
rát. „Megkérdezte, hogy a kérdés rendezhető-e oly módon, 
ha egy adott ország átveszi az összes menekültet. Válaszunk-
ban közöltük, hogy a menekültek meghatározott ország-
ba kívánnak távozni, és nem tudjuk, hogy az ilyen jellegű 
segítségnyújtás megfelelő lenne-e? A más országba történő 
áttelepítés tekintetében azonnal az Európai Migrációs Nem-
zetközi Bizottsággal (ICEM) (Intergovernmental Committee 
for European Migration) tudna kapcsolatba lépni. Értesített 
arról, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) 
Végrehajtó Bizottsága januárban megtárgyalja a magyar me-
nekültek ügyét, és arra kér bennünket, amennyiben mód van 
rá, tevékenységünkről: a menekültek elszállásolási, visszatele-
pítési, valamint más országokba való átszállítási költségekről 
küldjünk neki adatokat, miképpen a Bizottság (ICEM) az 
adott problematikáról teljes képet nyerhessen.”31

29    A-SMIP/PA, 1956, 415422. sz., S-3.
30    Uo.
31    A-SMIP/PA, 1956, 408 sz. , S-8.
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Repić Lindt főbiztostól megkapva a választ december 
25-én az alábbi táviratot küldi a Jugoszláv Külügyminiszté-
riumnak:32 „A főbiztos késznek mutatkozik, hogy az illetékes 
hatóságainkkal a megnövekedett számú menekült ügy rende-
zése érdekében megtárgyalja a szükséges segítségnyújtás mód-
ját.” Lindtet érdekelte a menekültek és családtagjaik számára 
nyújtott addigi jugoszláv segítségadás, és annak összege. Az 
UNHCR és az ICEM a jugoszláviai magyar menekültügy 
megoldása tekintetében némely kormánnyal felvette a kapcso-
latot és késznek mutatkozott a jugoszláv ENSZ-küldötteknek 
diplomáciai közbelépésük eredményeiről tájékoztatást nyúj-
tani.” A megbeszélés során az a benyomásunk támadt, hogy 
az összes menekültet egy vagy két nyugat-európai országban 
kívánják elhelyezni, s ily módon a szállítási költségeket ezek az 
országok viselnék, amely a későbbiek során egy rendes eljárás 
formájában végleges elhelyezésüket oldaná meg.”33 

Repić úgy vélekedett, hogy a főbiztost a kért adatok meg-
adása mellett, a jugoszláv kormánynak az adott kormányok-
nál megtett lépéseiről is tájékoztatást kellene nyújtani.

Jože Brilej, jugoszláv ENSZ-küldött 1956. december 24-i 
távirata: „Péntekre, 28-ára van kitűzve a megbeszélés Lindt 
menekültügyi főbiztossal. Közöljenek számadatokat, valamint 
azt, hogy mennyit és mit kérünk a menekültek eltartásához, 
illetve, milyen módon vagyunk készek együttműködni. Lindt 
becsületes és velünk szemben nagyon barátságos.”34

Prica jugoszláv külügyminiszter-helyettes december 26-
án Jugoszlávia állandó ENSZ-képviseletének küldött válasza: 
„December 26-án Jugoszláviában 1227 magyar menekült 
tartózkodik. Eddig repatriált 132 fő, nyugati országba 29 sze-
mély távozott. A menekültek között 173 nő és 138 a 13 év 
alatti gyermekek száma, a családok száma 65. Közülük 800 
menekült közölte, hogy más országba kíván távozni. A 302 
menekültről december 10–11-én átadtuk az első jegyzéket 
azon országok képviselőinek, ahova azok távozni szándékoz-
nak. Az első névsor szerint 133 személy jelentette be, hogy 

32    A-SMIP/PA, 1956, 410. sz. 448. S-9., a 421502-e táviratra adott válasz.
33    Uo.
34    A-SMIP/PA, 1956, 469. sz. 
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az USA-ba kíván költözni, Ausztráliába 40-en, Kanadába 
36-an, Franciaországba 15-en, Argentínába 6-an, Ausztriá-
ba 16-an, Nyugat-Németországba 15-en, Svédországba 8-an, 
Olaszországba 7-en, Brazíliába 3-an, Angliába 3-an, Svájc-
ba 3-an, Chilébe és Uruguayba 1-1 fő indulna, valamint 15 
személy még nem döntötte el, hogy mely nyugati országban 
kíván letelepedni.

Eddig Olaszország és Franciaország adott pozitív választ 
és vízumot. Még 7 olyan személyt is befogadtak, akik eddig 
nem döntöttek; Anglia szintén pozitív választ adott azzal, 
hogy a vízumot csak egy bizonyos időn belül adhatja ki. Svájc 
és Nyugat-Németország azt közölte, hogy nem tudják fogad-
ni a magyar menekülteket. A többi ország nem válaszolt.

A fentiekről értesítettük a menekültügyi főbiztos hiva-
talát, és kértük, korábbi ajánlata alapján lépjen közbe a fent 
említett kormányoknál, hogy a menekülteknek adják ki a 
vízumot.

A külföldi képviseletinknek a legrövidebb időn belül át-
nyújtunk még egy 500 menekültet tartalmazó listát azokról, 
akik közölték, másik országba kívánnak távozni.

Mint ahogy már értesítettük a főbiztost, elsősorban a 
pénzsegélyekben vagyunk érdekeltek, hogy fedezni tudjuk a 
menekültek ellátási, repatriálási és áttelepítési költségeit. E 
célra eddig már 30 millió dinárt elköltöttünk. Egy menekült 
napi ellátási költsége 3 dollár. Ebben benne foglaltatik az éle-
lem és az elszálláson kívül ruha, alsónemű és orvosi ellátás, a 
szállítási költségek: a határtól a menekülttáborig, illetve távo-
zásukkor a menekülttábortól a határig.

Az együttműködést illetően, készek vagyunk fogadni a 
főbiztos képviselőjét, amennyiben azt kívánatosnak tartja, 
aki végigjárhatja a menekülttáborokat, hogy közelebbről 
megismerkedhessen a menekültek életével és szükségleteivel. 
Különösen érdekeltek vagyunk abban, hogy a főbiztos lépjen 
közbe azoknál a kormányoknál, ahova a menekültek távoz-
ni kívánnak, és adjanak ki számukra vízumot. Fontos lenne, 
hogy segítsen abban, s mielőbb közöljék velünk, mely ország 
mutat készséget a magyar menekültek befogadására. Ez lehe-
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tővé tenné, hogy a menekültek ezen országok felé orientálód-
janak, amennyiben nem kapnak vízumot azon országoktól, 
ahova továbbutazni szándékoznának.”35

Brilej, jugoszláv VENSZ megbizott december 28-án az 
alábbiakról tájékoztatja a jugoszláv külügyminisztériumot: 
„A főbiztos köszöni az információkat, és kész az együttmű-
ködésre. Úgy véli, van lehetőség kiadásaink fedezésére. A fő-
biztos el fogja küldeni képviselőjét, hogy Önökkel tárgyaljon 
a sürgős kérdésekről (vízumok, költségek). A jobb együttmű-
ködés biztosítása érdekében a képviselő személyét illetően 
kérni fogja az Önök belegyezését. Szükség esetén a főbiztos 
személyesen is eljönne”. Brilej az alábbiakra is kitért:36 A fő-
biztossal történő együttműködést illetően, amennyiben kéri, 
akkor küldje el megbízottját a befogadó táborok bejárására, 
azt biztosítani kellene. „Különösen érdekeltek vagyunk ab-
ban, hogy a főbiztos lépjen közbe azon kormányoknál, ahova 
a menekültek el kívánnak jutni, adják ki számukra a vízu-
mot, s közöljék velünk, melyek azok az országok, ahol a ma-
gyar menekülteket be kívánják fogadni, hogy amennyiben a 
kívánt országok nem adják ki számukra a vízumot, akkor más 
országok irányába tájékozódhassanak.” 

Tapavički, a genfi jugoszláv állandó bizottság küldötte 
1957. január 3-án Anton Kacijannal, a jugoszláv menekült-
ügyi bizottság vezetőjével folytatott telefonbeszélgetésből 
megtudhatjuk, hogy August Lindt, ENSZ menekültügyi fő-
biztos Amir Hoveydat bízta meg a jugoszláv magyar mene-
kültügy rendezésével. Brilej jugoszláv ENSZ megbizott Lindt 
főbiztossal 1956. december 28-án folytatott megbeszélésen a 
következők kerülnek elfogadásra: „Hoveyda kész azonnal el-
utazni, s ha lehetséges még az est folyamán Simplon – Orient 
expresszel utazna, amennyiben megérkezik a mi pozitív vála-
szunk. Genfi küldöttségünk még a nap folyamán válaszra vár.”

Lindt minden olyan országnál eljárt, ahova a jugoszláviai 
magyar menekültek kívántak eljutni, azaz „amelyek még nem 
adtak választ nekünk (jugoszlávoknak – a szerző megjegyzése), 

35    A-SMIP/PA, 1956, 422.204. sz. 
36    A-SMIP/PA, 1956, 477. sz. távirat, S-5. id. 
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ezen személyek vízum kiadatása tekintetében. A főbiztos még 
nem kapta meg az adott kormányok válaszát, de Hoveyda 
abban bízik, hogy Jugoszláviába érkezésekor már nagyobb 
számú ország válaszával bír.”37

„A Főbiztos Menekültügyi Hivatal munkatársai az 
együttműködésre való készségünkkel kapcsolatos legutóbb 
átadott információinkkal nagyon elégedettek és lelkesek”38, 
jelenti Tapavički 1957. január 5-én Bernből belgrádi felette-
seinek, majd így folytatja: „Az a benyomásunk támadt, hogy 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy elnyerjék bizal-
munkat. Jugoszláviába való látogatásuk jóváhagyását követő-
en, az egyes kormányoknál készek megtenni a sürgető lépé-
seket, névjegyzékek nélkül is, amit feltűnő módon közöltek 
velünk”.

Lindt főbiztos Amir Hoveydat bízta meg a 
jugoszláviai magyar menekültügy rendezésével 

„Amir Hoveyda kapott megbízást a szekció vezetésére, 
az összeköttetés tekintetében Liasionnal tartaná a kapcsola-
tot, aki nagyon elégedett azzal, hogy Jugoszláviába utazhat. 
Belgrádba kedden, január 8-án Bécsből érkeznének a 16.30-
as repülőgépjárattal, amiről még utólagos telefonértesítést 
küldenek. Hoveyda reméli, hogy alkalma nyílik arra, hogy 
a nálunk lévő magyar menekültek minden egyes kérdésének 
megoldását megvitathassa.”39 

August Lindt ENSZ Menekültügyi Főbiztos Amir 
Hoveydat, speciális megbízottját, azzal bízta meg, hogy lá-
togasson el Jugoszláviába. Hoveyda kéthetes jugoszláviai 
tartózkodása idején, sorra járta a magyar menekültek tábo-
rait, egyúttal a menkültek számáról és helyzetéről adatokat 
gyűjtött. A táborlátogatás előtt, s azt követően is a jugoszláv 
képviseletet ellátó személyekkel megbeszéléséket folytatott a 
sorra kerülő közösen meghozandó akciókról. 

37    A-SMIP/PA, 1956, 421 titkos szám S-9.
38    A-SMIP/PA, 1956,  2. sz. távirat, 4229, S-3
39    A-SMIP/PA, 1957 F-57. 2 sz. távirat, 4229, S-3
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Read december 8-án átadta Vlahov genfi jugoszláv nagy-
követnek az aide-memoirt, pontos adatokat kérve a menekül-
tekről.40 „Az ENSZ főtitkára Dasen titkárhelyettes útján arra 
kér, hogy értesítsük őket a magyarországi menekültek számá-
ról, a velük kapcsolatos állásfoglalásunkról (visszaküldés, tar-
tós elhelyezésük, külországba való távozásuk engedélyezteté-
se). Kérdik, hogy eme harmadik csoportnak megengedik-e az 
Ausztriába távozást, ahol a menekülteket befogadó országok 
külön küldöttségei tartózkodnak. (...) Hasznos lenne a me-
nekültek pontos nyilvántartását biztosítani”,41 jelenti Brilej 
jugoszláv ENSZ küldött Nev Yorkból november 12-én belg-
rádi feletteseinek.  

Eközben Prica külügyminiszter-helyettes 1956. dec-
ember 31-én értesíti a New York-i állandó jugoszláv ENSZ 
küldöttséget: „Genfből jelentik, hogy a Főbiztos Hivatala 
késznek mutatkozik megbeszéléseket folytatni a magyar me-
nekültügy teljes rendezését illetően. Az Állandó Bizottságnak 
megküldték az összes adatot. A megbeszélésekről a mieink-
nek az a benyomása, hogy a Főbiztos Hivatala elszeretné érni, 
hogy az összes menekült valamelyik nyugat-európai ország-
ban nyerjen elhelyezést. Nekünk ez a megoldás megfelelne.”42

Berni jelentés szerint. „A főbiztos Brilejjel történő meg-
beszélése során készségét fejezte ki az együttműködésre. Úgy 
véli, hogy az eddigi költségeink fedezésére lehetőség van. Ju-
goszláviába küldi megbízottját, szükség esetén a főbiztos pe-
dig később érkezne.”43

Jugoszláv hivatalos adatok, valamint az ENSZ adatai 
szerint 1956. október 23-ától 1957. decemberéig 19 857 
magyar állampolgár távozott a Jugoszláv Szövetségi Népköz-
társaság területére. Ezt követően közülük 16 374 Nyugatra 
távozott, 2 773-an a repatriálás mellett döntöttek, és csak 
634 menekült integrálódott jugoszláv környezetbe. Vélhető-
en magyarországi szerbekről, szlovénekről és horvátokról van 
szó, valamint kiemelkedő tudósokról, többek között a ma-

40    A-SMIP/PA, 1956, F-50, Mađ-100, 421778. sz. 1161. sz. távirat
41    A-SMIP/PA, 1956, D-102 419243 sz. tikos szám 380.
42    A-SMIP/PA 1956, D-25 422556 sz. 
43    A-SMIP/PA dasc 51 422491 sz. 405 sz. távirat
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gyar radar-rendszer kidolgozóiról.44

Az első amerikai érdeklődés

A Jugoszláviában tartózkodó külföldi diplomaták érte-
sültek a magyar menekültekről, és róluk további informáci-
ókat kívántak szerezni, mivel kötelezettségüknek tekintették 
a menekültügy rendezését. Az USA belgrádi diplomáciai 
testülete, nem tétlenkedve a kérdés rendezésében, elsőként 
tette meg a szükséges lépéseket, egyúttal nem késlekedtek az 
ENSZ, a Vöröskereszt képviselői sem, illetve más, beleértve a 
nyugati országok vezetőit sem.

Az USA a magyarországi status quo fenntartásában volt 
érdekelve, de mint világi nagyhatalmi tényező a magyar me-
nekültügy rendezését nem hagyhatta számításon kívül, szá-
molva azzal is, hogy a szovjetek és a Kádár-kormány ismét 
lezárják a magyar-osztrák határt, minek következtében a ma-
gyar menekültáradatnak nem marad más útja, mint Jugoszlá-
viába való távozása. 

Koča Popović jugoszláv külügyminiszter James 
Riddleberger, belgrádi amerikai nagykövettel 1956. novem-
ber 10-én folytatott megbeszélése során többek között a ma-
gyar menekültekről is szó esett:45 „A menekültekről érdeklő-
dik, a múltkor is érdeklődést tanúsított felőlük. Közlöm vele, 
hogy a válasz még nem érkezett meg, de nem nagy jelentőségű 
kérdésről van szó, hanem relatíve kis számról, s értesüléseim 
szerint mintegy 200 főről. Ezen kívül nem politikai mene-
kültekről, hanem olyan személyekről, akik nálunk húzódtak 
meg, míg el nem áll a vihar, s vélhetően nagyobb számban 
hamarosan visszatérhetnek Magyarországra. Többek között, 
ha részükről valaki nem kíván visszatérni, mi azokat semmi 
esetre sem kívánjuk erőszakkal visszadobni. Ridedelberger a 
megbeszélés során közli: adataik szerint Ausztriába mintegy 
20 000 menekült érkezett. (...) A végén elmondja, hogy hi-

44    Katarina Kovačević belgrádi történész szóbeli közlése.
45    A-SMIP/PA, 1956, PA, Mađarska 1956, fond 51., szám.
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vatalosan is jóváhagyták az első 6 millió dollár értékű búza-
szállítmány elindítását. Megköszönöm neki”, olvasható Koča 
feljegyzésében.

A gazdasági nehézségekkel küszködő Jugoszlávia meg-
segítése, azaz a jelzett „búzaszállítmány elindítása” további 
amerikai gazdasági segítségnyújtással kecsegtetett.

Riddelbergert Srđa Prica, jugoszláv külügyminiszter-he-
lyettes rá két napra ismét fogadta. A megbeszélésen elhang-
zottakról Prica az alábbi feljegyzést46 készítette, amelyből 
kiolvasható a megvalósítandó, azonnali amerikai segítség-
nyújtás szándéka, a menekültek további tartózkodási helyé-
re vonatkozó szabad döntéshozatalának megtétele, valamint 
August Lindt az ENSZ Menekültügyi Főbiztos a magyar me-
nekültügy rendezésére irányuló lépéseinek számbavétele. Ez-
zel együtt a nemzetközi menekültügyi szervezetek küldöttei 
azt tervezték, hogy minden Genfi Konvenciót aláíró ország 
a magyar menekülteket egy közös rögzítendő kvóta arányá-
ban veszi át.47 „Kéri, hogy tájékoztassam menekültügyben, 
hányan vannak, s mi a szándékunk velük kapcsolatban. El-
mondom, hogy nem ismeretes előttem a számuk, s vélhető-
en csak néhány százról van szó. A sorsukat illetően mi azon 
leszünk, amennyiben a magyarországi események lecsilla-
podnak, azoknak, akik itt kívánnak maradni, megengedjük, 
hogy maradjanak, azok, akik vissza kívánnak térni, elenged-
jük őket, hogy menjenek, azoknak, akik más országba kíván-
nak távozni, megengedjük a távozást. Riddleberger nagyon 
elégedett és mindezt feljegyzi. Megkérdi, hogy az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztos nyújtson-e nekünk „good offices”-t, 
illetve, hogy elfogadjuk-e hogy eme menekültek ellátási, el-
helyezési és szállítási költségeiből részt vállaljanak. Azt vála-
szoltam, hogy a Főbiztos közvetlenül hozzánk fordult, és mi 
közvetlenül megküldjük a választ. Ami a költség terheinek 
részvállalási ajánlatát illeti, azt kormányomnak továbbítom, 
de úgy tűnik, hogy a probléma nem nagy, lévén kevés mene-
kültről van szó.”

46    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 419175 
47    Cseresnyés Ferenc Múltunk, 2005/2, 120.
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Prica külügyminiszter-helyettest Riddelberger 1956. 
november 24-én ismét felkereste és érdeklődött „mikor kapja 
meg az Egyesült Államokba távozni szándékozó menekültek 
névsorát. Riddelberger osztja azon véleményét, hogy nem so-
kan kívánnak Amerikába távozni”.48

A britek a menekültügyben keményen  
foglaltak állást

Srđa Prica külügyminiszter-helyettes november 10-én 
fogadta Hayman brit ügyvezetőt, akivel az alábbiakról tar-
tottak megbeszélést:49 „A nálunk tartózkodó magyar mene-
kültek száma iránt érdeklődik, valamint arról, hogy lehetővé 
tesszük-e számukra más országokba történő távozásukat, és 
mennyiben bizonyul pontosnak az az értesülés, hogy a Ká-
dár-kormánnyal megállapodást kötöttünk a Vöröskereszt 
szállítmányok segítségnyújtása tekintetében, és ebben a kér-
désben a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságával összekötte-
tésbe léptünk-e.   

Közlöm vele, hogy számomra ismeretlen a menekültek 
száma, és hogy még nem született határozat kérdésüket ille-
tően. A Vöröskereszt tekintetében nem adhatok neki pontos 
választ, azonban feltételezem, hogy a Nemzetközi Bizottság-
gal kapcsolatba léptünk. (Nem kaptam értesítést arról, hogy 
a magyarokkal kötött megbeszélés ügye miként áll)”, jegyezte 
fel Prica.

November 10-én Vejvoda londoni jugoszláv követ a Ju-
goszláv Külügyi Titkárságnak megküldött jelentéséből50 idé-
zünk, amelyből nyilvánvalóvá válik az amerikai érdeklődéstől 
és bizonyos fokú véleménytől eltérő, sokkal keményebb brit 
vélemény megfogalmazása, illetve állásfoglalás kialakítása.

Mind emellett nem volt elhanyagolható az a tény sem, 
hogy a jugoszláviai magyar menekültügy rendezése tekinte-
tében nagy volt a világ közvéleményének Jugoszláviára nehe-

48    A-SMIP/PA, 1956, D-18 420657 sz.
49    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 419054
50    A-SMIP/PA, 1956, szám: 1054
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zedő nyomása, valamint a nemzetközi menekültügyi szerve-
zetek részéről tanúsított segítségnyújtási szándék, egyúttal a 
menekültek jugoszláviai befogadására és ellátási költségeinek 
fedezésére tett ígéretek, valamint a menekültek átvételi prio-
ritási szándékának a megnyilvánulásai.

Azonban a helyzet korántsem alakult ki a fentiekben 
vázoltak szerint, az ügy rendezéséhez időre volt szükség. Új 
helyzet állt elő, tekintettel a lezárt osztrák-magyar határra, a 
hangsúly tehát a jugoszláv-magyar határra helyeződött át. A 
nyugati vezetés el kívánta érni, hogy a jugoszlávok megnyis-
sák a határt a magyar menekült áradat előtt. 

„Spokesman FO Matthews a követségünkön rendezett 
fogadáson közölte velem, hogy már két oldalról felvetették 
neki a kérdést, mit tud Magyarországról a területünkre me-
nekülő emberek állítólagos jugoszláv részről történő megaka-
dályozásáról, illetve azon egyének Magyarországra küldésé-
ről, akik már átlépték a határt. Matthews elmondta, hogy 
ilyen kérdést telefonon a hágai Internacional commission OF 
Jurits részéről tettek fel.   

Másnap ugyanebben az ügyben meglátogatott H. Moo-
re, az International Law association főtitkára, aki két levelet 
adott át, az egyiket Bartošnak, mint a szervezet elnökének, a 
másikat nekem címezve. Moore szintén beszélt Hága érdeké-
ről, és az International comission OF Jurits titkára valamilyen 
March nevet említett. Moore által hozott levelek arról szól-
nak, hogy „kétségek merülnek fel, miszerint Jugoszláviát úgy 
lehetne feltüntetni (meggyőződött róla), hogy a határon nem 
engedi át a Jugoszláviába szándékozó menekülteket”. A leve-
lek sértő hangnemben íródtak, és ezen „gyanúsítások” alapján 
mondtak előre ítéletet rólunk. Moore szóban közölte, hogy 
egy ilyen ügy Jugoszlávia presztízsére, békés együttélést hir-
dető politikánkra stb. szörnyű csapást mérne. Matthewsnak, 
valamint Moornak adott válaszomban a leghatározottabban 
cáfoltam ezeket a híreszteléseket, elmondtam, hogy elviek-
ben miként tekintünk a kérdés megítélésére, felsorolva a gya-
korlatunkból adódó példákat, különös tekintettel az elmúlt 
évekre. Megemlítettem külügyminisztériumunk által kiadott 
a Magyarországról Jugoszláviába átment fegyveres csopor-
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tokra vonatkozó közleményünket. Moore kérte, küldjük 
meg neki azt. Moorral közöltem: csodálkozom azon, hogyan 
lehetséges egy országot híresztelések és gyanúsítgatások alap-
ján előre elítélni, hogy ezen „gyanúsítgatások” célzatossága 
világos, s megegyezik a napokban a sajtóban megjelent egyéb 
hasonló eljárásokkal, amelyek Jugoszláviát Magyarország 
irányába való viszonylatának jugoszláv nézőpontját illetően, 
helyi interpretációkon keresztül kompromittálni kívánják 
Jugoszláviát. Matthews és Moore azt válaszolták, hogy vála-
szommal teljesen elégedettek. Moore azonnal visszavonta a 
két levelet és elnézést kért. A fenti lépésekben – véleményünk 
szerint – látni kell az angol fél első ellenharcosait, akik ebben 
az esetben lehetséges, hogy az egyiptomi agresszió kérdésében 
tanúsított magatartásunk miatt, bizonyos emigráns körök 
kezdeményezésére léptek fel.”51

Természetszerűen egy nem várt külpolitikai helyzetben 
a jugoszláv vezetés újabb lépések megfontolása előtt állt, s 
presztízsveszteség nélkül kívánt kilábalni a menekültügyből, 
egyrészt engedve a nyugati nyomásnak, másrészt a hruscsovi 
szovjet vezetéssel és a Kádár kormánnyal kompromisszumos 
megoldásra törekedett.

A jugoszláv és a világsajtó reagálásai

Dacára annak, hogy a magyar menekültek ügye állandó-
an napirenden szerepelt, a kérdés rendezése – minden erőfe-
szítés ellenére – ugyancsak vontatottan haladt előre. A belgrá-
di Borba alábbi írásából is kiolvashatóak mindezek a tények:     

„Az országunkban lévő magyar menekültügy rendezése 
(Borba, 1956. dec. 22.)

A Jugoszláviában tartózkodó magyar menekültügy meg-
oldásával kapcsolatosan a Jugopres az Külügyi Államtitkár-
ságban az alábbi adatokat kapta meg: 

A Jugoszláviában tartózkodó összes, több mint 1200 me-
nekült közül 302-en más országba távozás mellett döntöt-
tek, ebből 133-an az USA-ba, Ausztráliába 40-en, Kanadába 

51    Uo.
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36-an, Franciaországba 15-en, Argentínába 6-an, Ausztriába 
16-an, Nyugat-Németországba 15-en, Svédországba 8-an, 
Olaszországba 7-en, Brazíliába 3-an, Angliába 3-an, Svájcba 
3-an, Chilébe 1 fő, Uruguayba 1 fő, és 15-en nem hoztak 
döntést.

A fent nevezett országok képviselőit a magyar menekül-
tek ilyen irányú kéréséről december 10-e és 11-e során érte-
sítették, hogy tegyék lehetővé számukra országukba történő 
befogadást, valamint biztosították számukra a menekülttábo-
rok bejárását és a menekültekkel való beszélgetést.

Mindezidáig egyedül Olaszország és Franciaország muta-
tott kézséget a menekültek befogadására, és vízumot bocsá-
tott ki számukra. Pozitív volt Nagy-Britannia válasza is, azzal 
a kitétellel, hogy bizonyos idő múlva kiadja nekik a vízumot. 

Svájc és Nyugat-Németország arról értesítették a jugo-
szláv kormányt, hogy az országukba betérni kívánó magyar 
menekülteket nem tudják fogadni, míg a többi ország válasza 
még nem érkezett meg.

Ennek alapján a más országba távozni kívánó 302 me-
nekült közül csak 29-nek rendeződött az ügye, mivel Fran-
ciaország és Olaszország azon létszám felül, akik országukba 
kívánnak távozni, de a még döntést nem hozó 15 személy 
közül hetet még befogadott.”

A jugoszláviai magyar menekültekről (London, dec. 6. 
Pres asosijesn Agenció a Nagy-Britanniában lévő összes szer-
kesztőségnek az alábbi szöveget küldte meg: „Londonban ma 
este amiatt a körülmény miatt adtak hangot, miszerint az 
utóbbi hetek során bizonyos számú magyar menekült Jugo-
szláviában menedékjogot kért, s őket most Magyarországra 
visszairányítják. A jugoszláv hatóságok kijelentései szerint 
közel 300-ra tehető a menekültek száma, más jelentések en-
nél sokkal nagyobb számról szólnak. A most Magyarországra 
visszatérő menekültek száma úgy tűnik olyan magas, hogy 
két nap szükséges a repatriálásukra.

Ez teljes ellentéte az ausztriai ténynek, ahol magyar me-
nekültek több tízezres táborából csak ketten kérték távozásu-
kat saját országukba.
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Emellett a jugoszláv hatóságok a nyugati hírügynökségek 
munkatársainak nem adták ki az engedélyt, hogy a repatriálás 
helyszínén részt vehessenek. Megtiltották nekik, hogy a határ 
menti zónában tartózkodjanak (...)

A hivatalos jugoszláv hírügynökség december 4-én jelen-
tette, hogy a magyar és a jugoszláv kormány a november 22 
és 29-én folytatott megbeszélése ideje alatt megegyeztek ab-
ban, hogy a Jugoszláviában tartózkodó minden egyes magyar 
menekült, aki vissza kíván térni Magyarországra, azt visz-
szatelepítik. A Magyar Népköztársaság a tulajdonát képező 
vagyont – főként katonai fegyverzet és felszerelés – a szerző 
megjegyzése – visszakapja. Nevezett vagyont december 7-én és 
9-én evakuálják.

A Forin ofis képviselője az est folyamán mély aggodalmát 
fejezte ki annak a lehetősége miatt, ha a magyarok repatriálá-
sa akaratuk ellenére történne”.

Helsinki: „a sajtó a jugoszláviai magyar menekültek ön-
kéntes hazatelepítésről korrektül írt”, december 8-i jelentés.52

Abel két cikkében a magyar menekültek számával és azon 
kijelentésünknek, hogy a magyarországi hazatelepítés önkén-
tes jellegű, ezzel kapcsolatban gyanakvásának adott hangot, 
jelentik Wasinghtonból december 10-én.53

Stockholmi december 10-i jelentés: Agne Hamrin a Da-
gens Nyhter belgrádi tudósítója jelenti, hogy a külföldi új-
ságírók sehogy sem tudnak hozzáférni, kik azok a magyarok, 
akik önként a hazatelepítés mellett döntöttek, vélhetően a 
volt rendőrség tagjairól van szó. A Jugoszláviáról szóló hír 
teljes egészében negatív jellegű.”54 

A nyugati országok és a magyarországi  
vezetés érdeklődése

A nyugati diplomaták a jugoszláviai magyar menekültek 
kérdésének megoldását oly módon szorgalmazták, hogy min-

52    A-SMIP/PA, 1956, D-20, 421098 sz. 218 sz. távirat
53    A-SMIP/PA, 1956, D-20, 421170 sz. 1122 sz. távirat
54    A-SMIP/PA, 1956, D-21 421189 sz. 290 sz. távirat
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denképpen országuk érdekeit tartották szem előtt, preferál-
va a fiatal férfi munkavállalókat, ezáltal akcióik nem egyszer 
munkaerő-toborzónak minősíthetőek.   

Delcoigne belgrádi belga nagykövet november 10-én 
Zemljak magas rangú külpolitikai ügyvezetővel folytatott 
megbeszéléséből:55 „Delcoigne az iránt érdeklődik, hány ma-
gyar szökött át Jugoszláviába, s vannak-e közöttük fiatalem-
berek, mivel Belgium és Hollandia érdekelt abban, hogy azok 
országaikba munkaerőként érkezzenek. Közlöm, hogy nem 
ismeretes előttem a számuk, de nagyobb számról van szó. 
Ajánlatukról értesítem az illetékeseket.”

Ungern belgrádi svéd nagykövet Dobrivoje Vidić kül-
ügyminiszter-helyettesnél november 12-én56 érdeklődik a 
magyar menekültekről és létszámukra vonatkozóan, valamint 
a Magyarországnak nyújtandó segítségadás módjáról: Azt 
mondja, hogy kényes kérdésben kéri a tanácsunkat: a pes-
ti nagykövetségükre Stockholmból élelmet és gyógyszereket 
kívánnak küldeni, mivel Csehszlovákián keresztül nem sike-
rült. Kérik, hogy Jugoszlávián keresztül megtehessék ezt. Egy 
autóval küldenének. Válaszom igenlő, de tekintettel a felbuk-
kanó nehézségekre, nekik kell a belgrádi magyar- és a szovjet 
nagykövetséggel a vízum kérdést megoldaniuk. Amennyiben 
sikerül velük az ügyet rendezni, semmilyen akadályát nem 
látom, miért is ne segítenénk nekik a vízum kiadásában. Eme 
autó átadására semmilyen garanciát nem szavatolhatunk, 
érhető módon nem vállalhatjuk. Megkérdi, hogy az ENSZ 
főmegbízottal a menekült kérdéssel kapcsolatot tartunk-e, 
megengedjük-e a menekülteknek a bejövetelt vagy a határról 
visszaküldjük őket, és mi a szándékunk velük? Ezt a kérdést 
saját magunk véleményére megalapozva kívánjuk megoldani, 
illetve megegyezve a főmegbízottal”, közölte Vidić.

Srđa Prica külügyminiszter-helyettest november 13-
án57 Wagnier svájci nagykövet kereste fel: „Megkérdi, hogy 
pontos-e az a hír, miszerint Nagy a követségünkön bujkál 
(úgy tűnik, ez volt érkezésének fő oka). Elmondom, hogy 

55    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 419197
56    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 418225
57    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 419231
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ezzel kapcsolatban semmit sem tudok, valamint azt, hogy 
erről legelőször valószínű ugyanabból a sajtóhírből értesül-
tem, mint ő. A magyar menekültekről érdeklődik. Ugyan-
azt közlöm vele, mint amit Riddlebergernek is elmondtam.” 
Természetesen, Prica tisztában volt a Nagy-kormány (Intéző 
Bizottság) tagjainak nyújtott „menedékjogról” és a jugoszláv 
követségen való tartózkodásáról.58

A Kádár-kormány menekültügyben igen csak késleked-
ve lépett. Babić november 24-én Barity Miklóssal, a belgrádi 
magyar nagykövetség első titkárával, az újságíró klub kok-
télján folytatott megbeszéléséről készített feljegyzése59 szerint 
csak a megbeszélés végén történik némi utalás a menekül-
tekkel kapcsolatban: „Érdeklődik a nálunk lévő menekültjeik 
iránt. Közöltem, hogy ebben a kérdésben javasoltuk a tárgya-
lások megkezdését, és várjuk az időpontra és küldöttségük 
összetételére tett javaslatukat.” 

Jugoszláviában a magyar menekültek a Szövetségi Bel-
ügyminisztérium hatáskörébe tartoztak, azaz a menekülttá-
borok helyének kijelölése, a menekültek elhelyezése, a tábor 
rendjének ismertetése és betartatása stb. 

Magyar-jugoszláv menekültügyi bizottságok 
felállítása és munkájuk60

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Ideiglenes Hivatalá-
nak felállításával a Jugoszláv Szövetségi Külügyminisztérium 
és a Szövetségi Belügyminisztérium közösen létrehozták a 
Menekültügyi Bizottságot. A bizottság munkája a felmerü-
lő mindenegyes menekültügyi kérdést illetően az Ideiglenes 
Hivatal és a jugoszláv hatóságok közötti kapcsolattartást je-
lentette.

58    Frankovics 2008. 240–252.
59    A-SMIP/PA, 1956, 420121. szám
60    Az Elnöki Tanács 1956. november 29-i törvényerejű rendelete amnesztiát 

ígért azon magyar állampolgároknak, akik 1956. október 23. és a 
rendelet meghozatala közötti időszakban a magyar határt illegálisan 
átlépve távoztak az országból, s jelezték bizonyos határidőig oda történő 
visszatérési szándékukat (1957. április 4.) – Cseresnyés 2008. 274.  



31

Dalibor Soldatić61 a távozó félben lévő budapesti jugo-
szláv nagykövet 1956. november 21-én jelenti Belgrádnak: 
„A magyar menekültek kérdését tárgyaló magyar küldöttség 
ma 13 órakor elutazott Jugoszláviába. A magyarok elfogadták 
javaslatunkat a jugoszláviai gyermektábor felállítására. Azt ja-
vasolják, hogy e kérdés rendezése a továbbiakban a jugoszláv 
és a magyar Vöröskereszt útján történjen.”62 

Jugoszláv részről a Menekültügyi Bizottságot Anton 
Kacijan, a külügyminisztérium képviselője és Slobodan 
Šakota, a belügyminisztérium munkatársa képviselte. A Bi-
zottságban helyet kapott még Olga Milošević, a Jugoszláv 
Vöröskereszt főtitkára, Ljubivoje Stefanović, ezredes, belügyi 
dolgozó és a jugoszláv titkos rendőrség egyik magas rangú 
munkatársa is.63

Eközben a magyar-jugoszláv felek között a magyar mene-
kültek repatriálásáról és a menekültek magukkal hozott tár-
gyak visszaadásáról megbeszélések64 kezdődtek. A jugoszláv 
küldöttség tagja volt Slobodan Šakota külügyminisztériumi 
tanácsos, a küldöttség vezetője, Vice Selak ezredes, a Jugoszláv 
Néphadsereg képviselője, Anton Kacijan, a külügyminiszté-
rium képviselője, Milanko Milan a belügyminisztériumtól. 
A magyarországi küldöttség tagjai: Mányik Pál külügymi-
nisztériumi tanácsos, küldöttségvezető, dr. Török Elemér 
ezredes és Barity Miklós. A két küldöttség 1956. november 
22–23-án találkozott Zágrábban, majd november 28-án Bel-
grádban folytatott tárgyalásokat. A zágrábi megbeszélés során 
megegyezés született köztük arról, hogy három albizottságot 
hoznak létre, amelyek bejárják a menekülttáborokat, és elbe-
szélgetnek a menekültekkel. 

Az 1956. nov. 23–27-i albizottságok egy-egy tagból áll-
tak, azaz jugoszláv és magyar részről közösen járták be a me-

61    Nagy és kormánytagjainak a jugoszláviai nagykövetségen való 
„befogadása” és Jugoszláviába történő átszállítási ígéretben elszenvedett 
fiaskója következtében váltják le, ám továbbra is magas rangú külügyi 
tevékenységet folytat, helyére a belügyes (UDBA-s) Jovo Kapičić kerül.

62    A-SMIP/PA, 1956, D-15, 419868 sz. 113 sz. távirat
63    Uo.
64    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 420671
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nekülttáborokat. „A magyar küldöttség tagjainak megadtuk 
a lehetőséget, hogy minden egyes menekülttel közvetlenül 
elbeszélhessenek, és adják meg  számukra a szükséges felvilá-
gosítást, és nyújtsanak garanciákat.

A bejárás után a hazatelepítés mellett döntő személyek-
ről jegyzék készült. A hazatelepítés mellett 450 személy közül 
141 személy döntött.

A hazatelepítés két csoportban történik. A 90-en mene-
kültből álló csoport repatriálására december 9-én Kotor (Ko-
toriba) térségben, az 51 fős menekültcsoportéra december 
7-én Horgos térségében kerül sor.

A tárgyak átadása december 7-én, 9-én Horgos és Koto-
riba térségében történik.

A repatriálás és az eszközök átadása a meglévő vegyes ha-
tár menti bizottságokon keresztül bonyolódik le, valamint a 
vegyes határ menti bizottságok készítik el a személyekről és az 
eszközök átadásáról és átvételéről szóló átadási jegyzőköny-
veket.

A műszaki eszközök átadásáról két lista készült, amely 
főként katonai fegyverzetet és felszerelést tartalmazott, töb-
bek között: 44 + 25 db. automata géppisztolyt, 34 puskát + 
2 db. távcsöves puskát, 3098 + 131 db. kézigránátot, 9 + 2 
db. 7,66 mm-es géppuskát, beleértve a különböző katonai 
járműveket, a 41 gázmaszkot stb. 

A megbeszélés elején küldöttségünk kijelentette, hogy 
a magyar menekültügy és a menekültek jövőjét illetően, a 
menekültek önállóan döntenek az ENSZ elveit tartva szem 
előtt.

A magyar küldöttség minden javaslatunkat elfogadta, be-
leértve a meghozott határozottakról készített jegyzőkönyv ter-
vezetet is. A meghozott határozatokról elkészített jegyzőköny-
vet Belgrádban 1956. november 29-én 17 órakor írták alá.

Barity Miklóssal, a belgrádi magyar nagykövetség első 
titkárával és a magyar küldöttség tagjával bejártam a Ptuj 
melletti Borla és az eszéki menekülttábort. Borlaban a 39 
menekült közül 14-en kívántak visszatérni. Ketten közülük 
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pártbizottsági titkárok, a többiek tisztek és katonák. A borlai 
menekülttábor vezetője elmondta nekem, hogy az itteniek 
főként sztálinistáknak tekinthetők.

Eszéken 65 menekült tartózkodik, és egyikük sem kíván 
visszatérni. Főként fiatalok és munkások. Mindannyian kije-
lentették, hogy addig nem térnek vissza, míg Magyarország-
ról a szovjet csapatok ki nem vonulnak.”65 

A Magyar-Jugoszláv Hazatelepítési Bizottság 
üléseiről készített jegyzőkönyv

A Magyar–Jugoszláv Hazatelepítési Bizottság 1957. feb-
ruár 1-én Belgrádban megtartott első ülésén megállapodtak 
abban, hogy a magyar menekülteknek hazatelepítése terén 
tartja magát az 1956. november 29-én felvett jegyzőkönyv-
höz.

A fenti vegyes bizottság elhatározta, hogy öt albizottságot 
formájában meglátogatja a jugoszláviai magyar menekülttá-
borokat.

A vegyes bizottság magyar tagozata ismertette a kiskorú 
menekültek hazatelepítésére vonatkozó álláspontját, misze-
rint a 18 éven aluli kiskorú menekültekre a magyarországi 
jogszabályok érvényesek, melyek szerint a külföldön tartóz-
kodó kiskorú magyar állampolgárnak a szülő vagy illetékes 
gyámhatóság kérése alapján vissza kell térnie Magyarországra.

A magyar fél javasolta, hogy a 18 éven aluli kiskorú sze-
mélyeket ne tekintsék menekülteknek, és adják vissza. Ezek-
kel a kiskorú személyekkel szemben hazájukba történt visz-
szatérésük után sem a határ tiltott átlépése, sem az október 
23-át követő eseményekben való fegyveres részvétel miatt 
semmiféle megtorló vagy megkülönböztető intézkedés nem 
fog történni. A kiskorúak politikai üldözés alá nem esnek.

A vegyes biztottság február 12-én megtartott ülésén 
Slobodan Šakota a jugoszláv hatóság képviselője és Pierre 
Brémont az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának képviselője is 

65    Uo.
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részt vett. Napirenden szerepelt a menekültek hazatelepítése, 
s az ezzel kapcsolatos további feladatok, a vegyes bizottság ju-
goszláv tagozatának álláspontja a kiskorúak hazatelepítéséről, 
a vegyes albizottságok, valamint a megfigyelők munkájának 
értékelése.

A vegyes bizottság mindkét tagozatának tagjai a szentta-
mási (Srbobran) és az eszéki gyűjtőhelyekre látogatnak, ahol 
a hazatérési szándék mellett döntött menekülteket gyűjtik 
össze azzal a céllal, hogy elkészítsék a hazatelepítésre kerülő 
személyek végleges listáját. A listák alapján történő hazatele-
pítés a fennálló határügyi vegyes bizottságok útján a szokásos 
módon a Szabadka (Subotica) – Kelebia és a Pélmonostor 
(Beli Manastir) – magyarbólyi határátkelő helyeken történik. 
Az első határátkelőn 1957. február 14-én, a másodikon pedig 
két nap múlva került sor a menekültek áttelepítésére.66 

A jugoszláv belügyminiszter nyilatkozata szerint a feltün-
tetett két nap során az addig 976 hazatelepítendő menekült 
közül 753-an hagyták el Jugoszláviát.67 

A vegyes bizottság jugoszláv és magyar tagozata megál-
lapodott abban, hogy a menekülttáborokat két vegyes albi-
zottság látogatja meg. A Menekültügyi Főbiztos képviselője 
kijelentette, hogy jelenleg nem áll módjában megfigyelőket 
küldeni, és azt javasolta, hogy az albizottságok február 18-ig 
megfigyelők nélkül látogassanak el a táborokba, majd ezt kö-
vetően részvételükkel együtt folytassák a munkát.

Azonban a gyermekek és kiskorúak hazatelepítése kérdé-
sében a vegyes bizottság jugoszláv tagozata a jugoszláv jogsza-
bályok szerint foglalt állást, amely a magyartól eltért, neveze-
tesen a kiskorúakat saját tartózkodási helyük meghatározása 
tekintetében két csoportra osztották fel: a 10–14 évig terjedő 
fiatalabb, és a 14–18 évig terjedő idősebb kiskorúakra. Ha-
sonló problémát jelentettek az ausztriai fiatalkorú magyar 
menekültek.68   

66    Arhiv Srbije i Crne Gore (ASiCG), fond száma 130, fasc. sz. 72. dosszié 
sz. 105.

67    Kovačević 2003. 107. Politika, 1957. február 17.
68    Cseresnyés 2008. 273.
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Valamennyi kiskorú menekült (18 évig) szülei értesítést 
kapnak a Vöröskereszten keresztül gyermekeik tartózkodási 
helyéről, és a szülők e szervezeten keresztül kérhették gyer-
mekeik visszaadását. A kiskorúak visszaadását a Vöröskereszt 
szervezetén keresztül bonyolították le.

A jugoszláv jogszabályok szerint a gyermekek hazaadása 
szempontjából döntőnek tekintendő mindkét szülő vagy az 
életben lévő szülő állásfoglalása, illetve a bírósági határozat, 
ha a szülők között ebben a kérdésben nincs egyetértés.

A 14 éven aluli kiskorú menekültek esetében a szülők 
akarata a döntő, de ugyanúgy számít és tekintetbe veszik a 
kiskorú ellenkező véleményét is, ha ilyen véleménye van.

Az idősebb kiskorú esetében, ha az a szülők akaratába 
nem egyezik bele, a döntés aszerint történik, hogy mi a kis-
korú valóságos érdeke.

A kiskorúak hazatelepítésével kapcsolatos vitákban a ju-
goszláv gyámhatóság az illetékes.

Ebben a kérdésben az eltérő álláspontok miatt megegye-
zés nem jött létre.69

A hazatelepítési albizottságok a Menekültügyi Főbiztos 
megfigyelőjének jelenlétében meglátogattak minden olyan 
tábort, ahol magyar menekültek voltak elhelyezve, kivéve a 
rabi és prespai táborokat, amelyek meglátogatását a későbbi-
ekre halasztották.

A bizottság magyar tagozata a tárgyaláson tiltakozott 
Viktor Jacques de Comb, a Menekültügyi Főbiztos megfi-
gyelőjének addigi tevékenysége miatt, „aki jogait és szerepét 
túllépte”. A megfigyelő nyíltan agitált, és a menekülteket a 
hazatérési szándék elleni állásfoglalásra kívánta rábírni, ám 
hasonlóan jártak el a magyar tagozat tagjai is. A Menekült-
ügyi Főbiztos megfigyelői panasszal éltek némely tábor ju-
goszláv vezetői ellen, akik a hazatelepítés mellett agitáltak. 
A jugoszláv hatóságok ígéretet tettek az adott esetek kivizs-
gálására.  

69    Szerbia és Montenegró Levéltára (a későbbiekben ASiCG), fond száma 
130, fasc. sz. 72. dosszié sz. 105.   
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A jugoszláv illetékesek tudomásul vették a magyar fél til-
takozását, és közölték, hogy a JSZNK kormánya közbenjárt 
a menekültügyi főbiztosnál, követelve, hogy a megfigyelő 
munkáját mindenben egyeztesse a JSZNK kormánya és a fő-
biztos ebben a kérdésben hozott megállapodásával összhang-
ban.

Brémont, a Menekültügyi Főbiztosság képviselője saj-
nálkozásának adott hangot az előfordult incidens miatt, és 
ígéretet tett, hogy ilyesmi a jövőben nem fordul elő többé. 
Továbbá kijelentette, a Menekültügyi Főbiztosságnak min-
denekelőtt az a feladata, hogy elősegítse a menekültek hazá-
jukba való visszatérést, míg a hazatelepítési bizottságok mun-
kájában a megfigyelő szerepe a munka passzív megfigyelésére 
szorítkozik, és csak abban az esetben áll jogában közbenjárni, 
amennyiben az ENSZ alapelveinek megszegésére kerülne sor.

Barity Miklós, a bizottság magyar tagozatának elnöke 
megelégedésének adott hangot a menekültek hazatelepítése 
terén, az addig közösen elvégzett munka kapcsán.

Ladislav Katana, a jugoszláv hatóság képviselője kijelen-
tette, hogy hazája az ENSZ alapelveihez tartja magát akkor, 
amikor a menekültek jövőjének és letelepedési helyének el-
döntéséről van szó. Ezekből az elvekből kiindulva a jugoszláv 
kormány a jövőben is lehetőséget kíván nyújtani a magyar 
hazatelepítési bizottságnak.70

A budapesti vezetés elégedettnek tűnt a jugoszláviai ma-
gyar menekültek hazatelepítésével kapcsolatban: „a jugo-
szlávok barátian jártak el”, jelenti a belgrádi vezetésnek Jovo 
Kapičić, az új budapesti jugoszláv nagykövet, a kelet-európai 
küldöttségek vezetőnek a budapesti Központi Bizottságban 
1957. május 22-i megtartott tanácskozásáról. „Horváth Imre 
miniszter kiemelte, hogy Jugoszláviával tárgyalások és egyez-
mények útján sikeresen oldanak meg egy sor kérdést. Rámu-
tatva, hogy a jugoszláv sajtó hangneme az utóbbi időben a 
magyar érdekeknek megfelelően megváltozott.”71

70    ASICG, fond száma 130, fasc. sz. 72. dosszié sz. 105.
71    A-SMIP/PA, 1956, Mađarska 1957., 411443 S-2, 171. sz. távirat, 1957. 
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A Magyar Hazafias Népfront küldöttségének tagjai, a 
Jugoszláviába emigrált néhány kiskorú gyermek szülei keres-
ték fel a JSZNK budapesti nagykövetségét – jelenti Kapičić 
nagykövet 1957. február 15-én –, akik arról értesítették a 
nagykövetet, hogy megalakult Kiskorúak Rehabilitációs Bi-
zottsága, amely szükség esetén azokhoz a kormányokhoz és 
szervezetek fordul, ahova kiskorú gyermekek emigráltak. Ki-
jelentették, hogy ők a bizonyos számú szülők akaratát kép-
viselik, akik a Jugoszláviába szökött gyermekeik visszatérést 
kérik. A nagykövetségtől kérik országuk illetékeseikhez a ké-
relem eljuttatását. A magyar kiskorúak Nyugatra történő tá-
vozását akadályozzák meg, míg a kérdés teljes egészében nem 
rendeződik.72 Kézzel írt bejegyzés: Ismertessék Šakotaval és a 
VII. Ügyosztállyal.

A 140 ezer magyar fiatal férfi elvesztése felért  
egy újabb háborús veszteséggel

Az eszéki magyar menekültek „kijelentették, hogy nem 
hisznek a magyar kormány által biztosított garanciák adá-
sában, miszerint a menekültekkel szemben nem alkalmaz-
nak megtorlást, tekintettel arra, hogy számukra jól ismert a 
Nagy-ügy. Legtöbben a Szibériába történő deportálás miatt 
féltek, és többen kijelentették, hogy emiatt szöktek át.

„Barity Miklós, a velem folytatott beszélgetés során, tar-
tózkodóan viselkedett. Elítélte Rákosi és Gerő politikáját. 
A Nagy-ügyről nem kívánt sokat szólni, csak azt mondta, 
hogy nagyon nehéz helyzetben van, mivel maga sem tudja, 
mit válaszoljon a menekültek kérdéseire, akik majd felteszik 
neki ezt a kérdést. Az út során a magyar ügyvivőtől telefonon 
információkat kért. Ám az ügyvivő időközben Budapestre 
utazott.

Eszéken a menekültek többsége általában elutasította a 
Barittyal való beszélgetést, és távozásra kérték fel, mert más-
különben bedobják a Drávába. Majdnem incidens tört ki, 
és Barityot csaknem testileg bántalmazták. Ezen alkalommal 

72    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 414698 S-5, 56. sz. távirat
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Barity közölte velem, hogy a menekültekkel túl jól bánunk, 
akik kitűnő élelmet kapnak és semmit sem dolgoznak, vala-
mint ez az oka annak, hogy nem kívánnak visszatérni”, olvas-
ható a jugoszláv bizottsági jelentésben.73 

A magyar menekültek első hazatelepítést követően a ma-
gyar kormány december közepén újabb kezdeményezéssel 
állt elő. Dobrivoje Vidić külügyminiszter-helyettes 1956. 
december 24-én jelenti a budapesti jugoszláv nagykövetség-
nek: „Az itteni követségükön keresztül a magyarok XII. 13-án 
kérték beleegyezésünket, hogy bizottságaik ismét bejárhassák 
a gyűjtőtáborokat és hatással kívánnak lenni a menekültekre 
visszatérésük irányába. 56. december 22-i válaszunkban kö-
zöltük, hogy nem vagyunk ellene egy ilyen bizottság fogadá-
sának. Azt a véleményt fogalmaztuk meg, hogy a menekültek 
relatíve csak kis számban kívánnak visszatérni.”74

Azonban 1957 január közepéig ez ügyben semmi sem 
történik. Ekkor a magyar külügyminiszter megismételte ké-
relmét, amelyben egy 6-7 tagból álló bizottság kiküldésére 
tett javaslatot, a menekültek megnőtt létszámára való te-
kintettel. Barity Miklós figyelmét felhívták a jugoszlávok, 
hogy Amir Hoveyda, a főbiztos képviselője, aki ezekben a 
napokban Jugoszláviában tartózkodott, kinyilvánította azon 
kérelmét, hogy a magyar repatriációs bizottság munkáját el-
lenőrizhesse.

A második magyar bizottság elnökévé Barity Miklóst ne-
vezték ki. Január utolsó napján Belgrádba érkezett a bizottság 
négy tagja, s hatodik tagként a belgrádi magyar nagykövetség 
munkatársával egészült ki. A négytagú jugoszláv bizottság ve-
zetésével Ladislav Katana kapott megbízatást. A két bizottság 
első megbeszélését február 1-jén tartotta.

Időközben felállt a vegyes magyar-jugoszláv bizottság is. 
A jugoszláv hatóságoknak Mányik Pál, a közös bizottság tagja 
1957. február közepén nagyon óvatosan javasolja a jugoszláv 
határ teljes lezárást és az összes menekült Magyarországra tör-
ténő visszatérítését. Emellett a repatriálás érdekében indítvá-

73    Uo.
74    A-SMIP/PA 1956, D-24 422137 sz. 



39

nyozta a magyar menekültek közötti megerősítendő nagyobb 
propaganda kifejtését, amire sor került, ugyanis a táborokba 
magyarországi újságok érkeztek, lehetővé vált a Magyar Rá-
dió műsorainak hallgatása, a magyar közös bizottság tagjai a 
menekülteket egyénenként vagy csoportokban meglátgathat-
ták, akiket a visszatérésre próbáltak rávenni stb.75 

A határ lezárását azonban a jugoszlávok csak 1957 au-
gusztusában tették meg.

A magyar menekültek jugoszláviai  
számarányának növekedése  

(1956. október végétől 1957 március közepéig)

A menekültek száma ugrásszerűen megnövekedett, minek 
következtében, különös tekintettel 1957 január második és 
február első felére, napi 500-700 menekült hagyta el Magyar-
országot. A jugoszláv kapacitások a menekültek befogadására 
és ellátására meghaladták a meglévő 10 ezres létszámot, ami-
nek következtében a jugoszláv szervek a nemzetközi szerveze-
tekhez intézett felhívásai egyre kétségbeejtőek váltak.76

1956. november     5.183   fő
1956. november   16.403  -ll-
1956. december     1.690  -ll-
1956. december   15.972   -ll-
1957. január 1.     1.748  -ll-
1957. január 15.    5.391  -ll-
1957. február 1.  15.321  -ll-
1957. február 15.  17.951  -ll-
1957. március 1.  18.313  -ll-
1957. március 15.    8.579  -ll-77

A magyarországi menekültek statisztikai áttekintése  
1957. március 18-án

75    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 414698 S-5, 56. sz. távirat
76    Kovačević 2003. 101.
77    Uo. 100.
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Szociális helyzetük

Bányászok       335      fő

Földművesek       824     -ll-

Munkások    2 024     -ll-

Szakképzett munkások   4 384     -ll-

Magasan szakképzett munkások     818     -ll-

Pedagógusok  
(tanítók, tanárok és mások)     155     -ll-

Orvosok         40     -ll-

Egyetemi végzettségű magasan  
szakképzett szakemberek        374     -ll-

Katonai szakértők        26     -ll-

Közhivatalnokok   1 022     -ll-

Újságírók         23     -ll-

Írók            8     -ll-

Művészek (színészek, festők)       59     -ll-

Katonai személyzet        59     -ll-

Szabad foglalkozásúak       447       -ll-

Tanulók és egyetemisták   2 250       -ll-

Egyebek     2 841       -ll-

--------------------
MEGJEGYZÉS: A fenti áttekintésben 505 személy adatai 
hiányoznak, mivel a menekülttáborok nem mutatták ki azo-
kat.78

78    Uo. 123.
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Jugoszláv segítségkérés a menekültügy megoldására

1957 március közepén a menekültek létszáma elérte a 
maximumot (18 579 fő), más országba csak csekély számuk, 
azaz 569 személy került, illetve 1412-en döntöttek a repat-
riálás mellett. A jugoszláv szervek számára azonban március 
közepétől e tekintetben a helyzet szerencsésen megváltozott, 
ugyanis a napi menekültek beáramlása lényegesen csökkent. 
Ezzel kapcsolatban felhozható az a tény, hogy August Lindt, 
az ENSZ Menekültügyi Főbiztos 1957 január végén felhívta 
a világ közvéleményének figyelmét, miszerint a Jugoszlávi-
ában lévő magyar menekültek kérdése nemzetközi ügynek 
tekintendő, ennek ellenére március végéig a menekültügy, 
illetve más országba történő átszállításuk tekintetében vajmi 
kevés történt.79

A táborokban lévők létszáma 16 214   fő
A családok száma     2420  -ll-
Szétválasztott családok  
száma gyermekeikkel együtt       928    -ll-
Egyedülálló nőtlen férfiak    3956    -ll-
Egyedülálló hajadonok     1317  -ll-
Gyermekek
Szüleikkel együtt
 14 éves korig     2694    -ll-
 14-18 éves korig       445    -ll-
Szülők nélküliek
 14 éves korig                    101    -ll-
 14-18 éves korig               918    -ll-
A gyermekek összesen:     4158    -ll- 

79    U.o. 101.
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Életkor szerinti megoszlás

18-25 éves korig           4972    fő
25-35  -ll-     -ll-     4067   -ll-
35-45  -ll-     -ll-  1998   -ll-
45-55  -ll-     -ll-    781   -ll-
Egyebek  -ll-     -ll-    238   -ll-80

A nemzetközi szervezetekre történő nyomás Svetislav 
Stefanović jugoszláv belügyminiszter részéről a jugoszláv új-
ságíróknak tett nyilatkozatában nyilvánult meg a Nyugatra 
kívánni szándékozó menekültek ügyében. A szövetségi bel-
ügyminiszter kihangsúlyozta, hogy a magyar menekültek 
problémája kimeríti és túllép minden jugoszláv lehetőségen, 
és azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének kell megoldania. 
Jugoszláviának az 1957 februárig nyújtott segítség elhanya-
golhatónak tekintendő. Stefanović véleménye szerint a nyu-
gati országokba történő távozás reményének elvesztése követ-
keztében nagyszámú menekült a repatriálás mellett döntött.81 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa és az Európai Mig-
rációs Nemzetközi Bizottsága ICEM (Intergovernmental 
Committee for European Migratrion) 1957 márciusban Bel-
grádban felállított Ideiglenes Főbiztosi Hivatal meggyorsítot-
ta a jugoszláviai magyar menekültügy rendezését, s a tavasz 
során már az első nagyobb menekültcsoport hagyta el Jugo-
szláviát.82  

Eisenhower amerikai elnök üzenete 

Eisenhower Dvight David elnök az USA-ba tért magyar 
menekültekhez intézett üzenete (AP), kilmeri tábor (New Jer-
sey) december 25-e. – Eisenhower elnök az EÁ-ba tért mint-
egy 7000 magyar menekülthöz ma az alábbi üzenetet küldte:

80    Uo. 122.
81    Uo. 101.
82    Uo.
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„Kedves magyarországi barátaim,
Amerikai barátaim nevében üdvözlöm Önöket az Egye-

sült Államokba való érkezésükkor. Azok a körülmények, 
amelyek elválasztották Önöket hazájuktól és szeretteitől, az 
amerikai szíveket mélyen nyugtalanítja, és részvéttel tölti el 
mindazért, amit kénytelenek elszenvedni. Ünnepélyes és fele-
lős büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy bajukban 
a mi partjainkra érkeztek. 

A magyar nép az elnyomással szemben évszázadokon át 
hősiesen ellenállt. Az ő hősi szelleme a világ szabad népeire a 
továbbiakban is ösztönzőleg hat.    

Amerikai örökségünk tekintetében büszkék lehetünk 
szabadságunkra és a szabadságukért küzdő népeknek – ahogy 
mindig is tettük – a tőlünk telhető segítséget és menedéket 
kell biztosítanunk.

Számos EÁ-beli, nem hivatalos állampolgárunk és kü-
lönböző jótékonysági egyesületünk a kormány szerveivel kö-
zösen segítséget kívánnak nyújtani Önöknek, hogy Ameriká-
ban új életet kezdhessenek.

Az első pillanatban az is lehetséges, hogy szokásaink és 
törvényeink furcsának tűnnek Önöknek. Bizonyos szükséges 
eljárások, amelyeken a mi életmódunkra áttéréskor keresztül 
kell menniük, esetleg kisebbfajta kellemetlenségeket okoz-
hatnak majd. Ezért arra kérem Önöket, hogy e formalitások 
során gondoljanak mindig arra, mi húzódik meg a háttérben, 
mi van a mi amerikai szívünkben – őszinte kívánság, hogy 
kezet fogjunk, hogy kölcsönös megértésre találjunk, és hogy 
szilárd barátokká és szomszédokká váljunk. 

Így várjuk mi Önöket amerikai földünkön. Megértjük 
azon szenvedélyes óhajukat, hogy egyszer elérkezik annak az 
ideje is, hogy minden magyar élvezni tudja áldásos személyi 
szabadságát Magyarországon, saját hazájában. Ehhez a remény-
hez mi is csatlakozunk, és meg kívánjuk győzni Önöket arról, 
hogy ismét elérkezik az a nap, amikor Önök visszatérhetnek 
hazájukba Magyarországra. Amerika ezért mindent megtesz, 
hogy visszatérhessenek.” Aláírás: Dvight David Eisenhower.
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Eisenhower, az USA elnöke szavaival az Államokba térők 
előtt a magyarországi visszatérés reményének távlatait nyitot-
ta meg. Az amerikai vezetés tudatában volt ugyanis az 56-os 
forradalom és szabadságharc világtörténelmi jelentőségének, 
ám fegyveres beavatkozásra mégsem szánhatta el magát, tart-
va a harmadik világháború kirobbantásától, választva ily mó-
don a békésebb status quo megőrzését.

Élet a jugoszláviai menekülttáborokban

A nemzetközi szervezetek és a külföldi újságírók beszá-
molóiból az a következtetés vonható le, hogy a jugoszláv ha-
tóságok a magyar menekültek iránt tanúsított bánásmódja 
a kommunista rendszer természetéből adódik, s azzal van 
összhangban. A határt átlépve a menekülteket tranzit tábo-
rokba helyezték el, mint amilyen többek között Kaproncán 
(Koprivnica, Horvátország) vagy Palicson (Palić, Szerbia) 
volt. Miután a jugoszláv rendőrség nyilvántartásba vette, és 
alaposan kikérdezte a menekülteket, szétválasztásukra került 
sor, csak a szülők lehettek együtt gyermekeikkel. A családo-
kat rendszerint hotelokban szállásolták el, vagy a horvát ten-
gerparton lévő hasonló objektumokban, elsősorban Fiume 
(Rijeka) közelében, illetve az ország belsejében, míg az egye-
dülállóak kevésbé komfortos táborokba kerültek, mint pl. 
Gerovo vagy Csáktornya (Čakovec, Horvátország). A későb-
biek során nyilatkozatuktól függően emigrációs, repatriációs 
vagy integrációs központokba kerültek.

Megnőtt jugoszláv pénzügyi terhek

A jugoszláviai táborok nyújtotta feltételek nagyon el-
tértek egymástól. Zömük szögesdróttal volt bekerítve, és a 
rendőrség állandó felügyelete alatt állt. A menekülteket el-
különítették a helyi lakosságtól. A belügyminisztérium kü-
lön engedélye nélkül a tábort senki sem hagyhatta el, illetve 
nem látogathatta. Látogatást csak az őrök jelenlétével en-
gedték meg, úgyhogy nyílt beszélgetés nem volt lehetséges. 
Úgyszintén megtiltották a menekülteknek a szabad mozgást, 
vagy bármilyen más kapcsolatteremtést a külvilággal, eleinte 
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még újságot sem kaptak. Bár a hatóságok állítása szerint az 
élelem tartalmazta a szükséges napi 2600 kalóriát, a mene-
kültek éheztetésükről panaszkodtak. Mindezek a tények és a 
hosszúra nyúló várakozás bizonytalansága, alacsony erkölcsű 
magatartást eredményezett a menekültek körében. 

A Nemzetközi Európai Menekültügyi Bizottság nem tel-
jes adatai szerint a jugoszláviai magyar menekültek 50%-át a 
18 és 35 év közöttiek, míg 30%-át a 18 év alatti személyek 
tették ki. Az 55 év feletti menekültek száma csekély volt. A 11 
000 menekült közül 3000-re tehető a szakképzett munkások 
száma, 1900-an voltak szakképzetlenek, 500 földműves, 1600 
egyetemista és középiskolás volt még soraikban. A jugoszláv 
hatóságok a Nyugatra távozni szándékozó magyar menekül-
tek adatait ICEM formanyomtatványon rögzítették. Az 1957. 
március 18-i kimutatás szerint: 59 katona, 59 művész (szí-
nész, festő), 8 író, 23 újságíró, 26 katonai szakértő, 40 orvos, 
155 pedagógus (tanítók, egyetemi tanárok) szerepelt.

Az ENSZ Főbizottsága a jugoszláviai menekülttábo-
rokban az életkörülményeket megfelelőnek tartotta. August 
Lindt menekültügyi főbiztos kijelentette, hogy a jugoszláviai 
magyar menekültek nagy türelmet és nagy bátorságot tanú-
sítottak. Az újonnan megalakult Magyar Bizottság a kisgyer-
mekek és a terhes nők gondoskodását magára vállalta, vala-
mint az élelem elosztásának az ellenőrzését is. A táborokban 
lévő túlzsúfoltság ellenére sem állt fenn a fertőzés veszélye.

A magyar menekültek száma 1956 december közepére 
majdnem megduplázódott, számuk 972 főről 1957. január 
1-jére 1749-re növekedett. Az azt követő január 15-től 1957. 
február 1-ig tartó időszakban 5391-ről 15 321-re nőtt, feb-
ruár 15-re számuk elérte az 17 951 főt, március 1-jére a 18 
313-at, és március 15-re a 18 579-et.

1957 január második és február első felében naponta 
600-700 menekült távozott Jugoszláviába. A jugoszláv ka-
pacitások ilyen nagy számú menekült befogadására nem 
voltak megfelelőek, ezért a jugoszláv kormány a nemzetközi 
szervezetekhez intézett felhívásai egyre kétségbe ejtőbbnek 
bizonyultak. Március közepére a menekültek létszáma eléri 
a maximumot (18 579), közülük csak 569-et sikerült más 
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országba küldeni, egyben 1412-en döntöttek a hazatelepítés 
mellett. Szerencsére március közepére a magyar menekültek 
száma napi viszonylatban visszaesett.

A megnőtt költségekre való tekintettel, Jugoszlávia nem 
vállalhatta magára a magyar menekültek ellátási terheit. E 
gond megoldásában a meghatározó szerepet – a nemzetközi 
szervezetek tekintetében – az ENSZ menekültügyi főbiztosa 
vállalta. Bár Jugoszlávia sokáig elutasította a külső segítsé-
get, mivel az emigránsok ügyének rendezését saját belügyé-
nek tekintette. Emiatt, a vállság kezdetekor, több mint egy 
hónapon keresztül tudatosan megtagadta a számukról szóló 
adatok kiadását.83

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) késznek mutatkozott a jugoszláv 

költségek megtérítésére

A Jugoszláv Külügyminisztérium vezetőivel folytatott 
megbeszélésen Hoveyda közölte, hogy az UNHCR kész 
megtéríteni az összes jugoszláv költséget, és elfogadták azt a 
javaslatát, hogy minden menekültet helyezzenek át egy na-
gyobb nyugati országban lévő központba.84

Hoveyda és a jugoszláv vezetés között január 18-án és 
19-én folytatott megbeszélések szívélyesnek bizonyultak, és 
egymás iránti bizalomban teltek. Hoveyda úgy vélekedett 
hasznosnak tartaná, ha Jugoszlávia elküldené megbízottjait 
a genfi, január végi ENSZ Végrehajtó Bizottsági Alap (Uni-
ted Nation Refugge Fund) ülésére, ahol a magyar menekült-
ügy igazi publicitásra találna. A menekültek repatriálásával 
kapcsolatban tolmácsolta a főbiztos azon kérését, hogy maga 
is részt vehessen a problémák rendezésében, s megbízottait 
a meglévő bizottságokba delegálhassa. Ennél fogva kihang-
súlyozta, hogy az ENSZ nemcsak a menekültek védelmével 
foglalkozik, hanem más országokba történő átszállításával is. 
A menekültek átszállításának két módját említette: nemze-

83    Uo. 110.
84    Uo. 111.
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ti bizottságok és az ICEM (Intergovernmental Committee for 
Europen Migration) segítségével. Jugoszláviának azt javasolta, 
hogy hagyja jóvá az ICEM aktivitását úgy vélekedve, hogy ez 
az egyetlen ilyen jellegű szervezet, amely megfelelő kapacitás-
sal bír a probléma teljes körű megoldására. Javasolta az Egye-
sült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (United Nations 
High Commissioner for Refugees – UNHCR) belgrádi Ideigle-
nes Hivatalának a megnyitását, amelynek keretében működ-
ne a továbbiakban az ICEM. Kacijan és Šakota jugoszláviai 
megbízottak Hoveydat arról értesítették, hogy országuk 10 
000 menekült befogadására lenne képes. Figyelembe véve a 
napi 500 fős menekült számot, kézenfekvővé vált, hogy Ju-
goszlávia hathatós pénzügyi segítségre szorul, ily módon a 
továbbiakban a meglévő kapacitások felújítására és nagyszá-
mú menekült befogadására sor kerülhetne. Kacijan és Šakota 
5000 menekült azonnali evakuálását kérte. Figyelmeztették 
a Főbizottság képviselőjét, hogy Jugoszlávia kénytelen lesz a 
magyar–jugoszláv határt lezárni, mivel a menekültek elhelye-
zésére nincs már hely, és ezért kénytelen a visszatelepítés mel-
lett állást foglalni, mivel a menekültek más országba történő 
elszállítása nagyobb számban még nem került szóba.85

A megbeszélést követően újabb lépesek meghozatalára 
került sor az UNHCR és Jugoszlávia közös együttműködé-
sében. Hoveyda genfi visszatérésekor Lindttel együtt sajtótá-
jékoztatót tartott, ahol hangsúlyozta: jugoszláviai látogatása 
igen sikeresnek mondható. August Lindt főmegbízott kije-
lentette, hogy a jugoszláviai magyar menekültügy nemzet-
közi méreteket öltött, és felkérte a nemzetközi szervezetet, 
vegyen részt a rendezésében. Még aznap Hoveyda és Kacijan 
közti telefonbeszélgetéskor a menekültek ellátási költségéről 
esett szó. Hoveyda szóvá tette, túl magasnak tartja az egy főre 
jutó napi 3 dolláros költséget, mivel Ausztriában az per capita 
1 dollár. A válaszadásban megfogalmazódott, hogy Jugoszlá-
via – Ausztriától eltérően – nem kapott élelemből és ruhá-
zatból nemzetközi segítséget, ezen felül, fel kellett újítania a 
menekültek elhelyezési kapacitásait.86 

85    Uo. 111–112.
86    Uo. 112.
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Hamarosan a főmegbízott értesítette a jugoszláv külügy-
minisztert arról a szándékáról, miszerint a Főbiztos Ideiglenes 
Hivatalt kíván megnyitni Belgrádban, s a Jugoszláv Vöröske-
resztnek egy 50 000 dollár összegről szóló csekket küldeni, 
mint pillanatnyi segítségnyújtást. Az Ideiglenes Hivatal ve-
zetésével Pierre Brémont bízta meg. Az UNREF Végrehajtó 
Bizottság 1957. január 29-i és február 4-i ülésén, jugoszláv 
részvétel mellett, határozat született az ausztriai és a jugoszlá-
viai magyar menekültek megsegítéséről.87 

Pierre Brémon megbízása

P. Brémon belgrádi működését 1957. január 30-án 
kezdte meg, s ezt folytatóan a magyar menekültügy ren-
dezésében a Főbiztos és a jugoszláv kormány között szoros 
együttműködés volt tapasztalható. A hivatal sürgős intézke-
déseket hozott a menekültek minél előbbi, nyugati orszá-
gokba történő átszállítási engedélyének beszerzésével kap-
csolatban.88

A Hivatal belgrádi működése során a Menekültügyi Fő-
biztos többször is ellátogatott Jugoszláviába. A reális, energi-
kus és taktikus Lindt a jugoszláv hatóságok előtt tiszteletet 
vívott ki, mint olyan ember, aki a menekültügy megoldásá-
ban sokkal többet tett elődjénél. Lindt 1957 márciusi há-
romnapos jugoszláviai tartózkodása során ellátogatott a tá-
borokba, és több jugoszláv vezetővel megismerkedett, többek 
között Josip Broz Tito elnök is fogadta. Értesülést nyerve a 
menekültek ellátási helyzetéről és költségeiről, Lindt ismer-
tette a menekültekkel kapcsolatos tervét, amelyhez Stejt 
departmenttől kapott hozzájárulást. A terv abból állt, hogy 
10 000 menekültet minél előbb más országba kell irányítani, 
amelynek költségeit az amerikai igazgatás magára vállalta. Az 
EÁ-nak is bizonyos számú menekültet be kellett fogadnia. 
Lindt következő látogatása során ismertette tervét Svetislav 
Stefanović szövetségi belügyminiszterrel. Az amerikai kor-
mánnyal azonban – a magyar menekülteknek szánt pénzala-

87    Uo.
88    Uo.
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pok tekintetében – nem tudtak megegyezni, így az közvetle-
nül nem volt végrehajtható.89

A jugoszláv kormány és a Hivatal között a viszony május 
elején válságba került, minek következtében Lindt azonnal 
Belgrádba utazott. Franciaországnak és Ausztriának Brémon 
felajánlotta 4000 menekült befogadását. Ezt az ajánlatot Ju-
goszlávia elutasította, mivel Ausztria első menedékjogot biz-
tosító országnak számított, és nem tudja majd megtéríteni az 
addigi jugoszláv költségeket.90

Az ENSZ Európai Bizottsága a JSZNK állandó bi-
zottságának a belgrádi Nemzetközi Szervezetek Osztálya 
1957. május 6-án a magyar menekültekkel kapcsolatos 
alábbi bizalmas jelentést91 küldi meg 1957. május 6-án: 
„Brémont felajánlotta, hogy Franciaország és Ausztria ide-
iglenesen mindegyikük 4000 magyar menekültet befogad-
nak. Brémontnak április 26-án kelt válaszunkban közöltük, 
hogy javaslatát Franciaország tekintetében elfogadjuk, míg 
Ausztria esetében nem. Az ausztriai elutasítást azzal indo-
koltuk, hogy már nagy áldozatokat hoztak a menekültek 
ellátását illetően, s nem kellene tőlük még többet kérni. Ha 
Franciaország 4000 menekültet befogad, akkor elszállásolá-
suk megoldódik, ugyanis Belgium, Kanada és Németország 
egy időben menekülteket fogadnak. Ily módon lehetővé 
válik, hogy az összes hotelt kiüríthetjük, s nem lesz szük-
ség arra, hogy Ausztria ideiglenesen még 5000 menekültet 
befogadjon, mivel ez nem vezetne a Jugoszláviában tartóz-
kodó magyar menekültek problémájának eredményes meg-
oldásához. Úgy ítéljük meg, hogy Lindt és az osztrákok az 
UNREF Végrehajtó Bizottsága ülése előtt ezen ajánlatukat 
azért tették, hogy Ausztriát úgy állítsák be, hogy az minden 
áldozat meghozatalára kész, és akinek egyedül van joga a 
nemzetközi alapokból a kártérítésre.”

A jugoszlávok valójában nem szerették volna elveszíteni 
az őket megillető kártérítést, számolva azzal, hogy a menekül-
tek befogadása tekintetében hozzájuk hasonlóan Ausztria is 

89    Uo. 113.
90    Uo.
91    A-SMIP/PA, 1956, titkos szám: 49827.
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tranzit országnak számít, s azt nem lehetne kötelezni a költ-
ségek rendezésére.

Pierre Brémont a főbiztos képviselője S. Stefanović jugo-
szláv belügyminiszterrel, a magyar menekültüggyel kapcsola-
tosan 1957. május 7-én megbeszélést folytatott. A jugoszlá-
vok az 5000 magyar menekült Ausztriába történő szállításá-
val kapcsolatban August Lindt Menekültügyi Főbiztos bécsi, 
április 27-i lépését nem tartották helyesnek és korrektnek.92 

A jugoszlávok miért nem kívánták a menekültek 
Ausztriába szállítását?

A jugoszláv belügyminiszter e kérdésben Brémonttal 
ismertette álláspontját, amelyet ő úgymond a jugoszlávok 
„akarata ellenére” tett. „A főbiztos ilyen lépései, amennyiben 
megismétlődnek, kiválthatják részünkről a megfelelő rea-
gálást.” Brémont igyekezett a jugoszlávokat megnyugtatni, 
hogy mindez csak hasznukra válik, egyúttal telefonon azon-
nal felhívja a főbiztost.

Lindt Stefanović jugoszláv belügyminiszterrel személye-
sen május 8–11-e között – a magyar menekültek ellátási költ-
ségeiről – folytatott megbeszélések során azt javasolta, hogy 
a költségek egy részének fedezésére felhasználhatók lennének 
az amerikai coounter-part alapok. A jugoszláv kormánynak 
az elhangzott javaslat azonban nem felelt meg, ezért Lindt azt 
javasolta, hogy a költségek fedezésére fel lehetne használni az 
amerikai mezőgazdasági feleslegekből adódó élelmiszer-kész-
letek eladásából származó bevételeket. 

Stefanović erre azt válaszolta: „a javaslatot azzal a felté-
tellel fogadhatjuk el, hogy ily módon nem csökkennének 
az országunknak jutó amerikai mezőgazdasági feleslegekből 
származó élelmiszer-cikkek, és hogy a kiegészítő szállítás ne 
tartalmazzon gabonát és zsiradékot. Számításba jöhetne cu-
kor, tojáspor, vaj stb.”

Lindt érkezése előtt megbeszélést folytatott a berni jugo-
szláviai nagykövetség ügyvezetőjével, majd a nagykövetség er-

92    Uo.
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ről értesítette Washingtont. A nagykövetség a mezőgazdasági 
feleslegből származó 300 000 dollárnyi összeg jóváhagyását 
kérte, amely a hotelok felújítására szolgálna, miután azokat a 
menekültek elhagyják.

Megállapodtak abban, amennyiben megérkezik a pozitív 
válasz, a jugoszláv vezetők megkezdik az amerikai nagykövet-
ség képviselőivel a megbeszéléseket szerződéskötés céljából.93

Genfből Repić május 16-án jelenti a belgrádi külügy-
minisztériumnak: A „Svájc – Magyarország segítségnyújtás” 
szervezet képviselői hozzánk fordultak... Lehetőség szerint 
május 21-én 4 főből álló küldöttséget kívánnak a Jugoszláv 
SZNK-ba küldeni, amely a magyar menekülteknek, egyete-
mistáknak egy kamionnyi élelmet és ruházatot küldene se-
gítségül, és az egyetemisták közül kiválogatná azokat, akiket 
Svájc befogadna. Renschler Walter, Schwab Georges, Mayer 
Ralph és Honberger Thomas utazna a szállítmánnyal. Kér-
jük, jelezzék, hogy94 jóváhagyják-e, valamint Jugoszláviában 
kihez forduljanak.” 

A jugoszláv kormány 1957. április 24-i keltezésű jegy-
zékét a genfi ENSZ Menekültügyi Főbiztos Hivatalnak és a 
belgrádi ENSZ Főbiztos Ideiglenes Hivatalnak április 29-én 
adta át, „amelyben korábbi keresetét megismételte és megin-
dokolta, miszerint az 5000 magyar menekült minél rövidebb 
időn belül valamelyik európai országba, amelyek elhelyezé-
süket illetően megfelelő kapacitással rendelkeznek, szállítsák 
át. A Jugoszláv SZNK az »európai országok« elnevezés alatt 
nem értette bele az Osztrák Köztársaságot, amely Jugoszláviá-
hoz hasonlóan, mivel az az első menedékjogot adó országnak 
számított.”

A belgrádi ENSZ Menekültügyi Főbiztos Hivatalának 
képviselője 1956. április 26-án az ENSZ Főbiztosának meg-
bízásából kikérte a jugoszláv kormány véleményét és állás-
foglalását a Jugoszláviában tartózkodó 4000 menekült Auszt-
riába való elszállításáról és ideiglenes elhelyezéséről. A jugo-
szláv kormány az adott ügyben válaszát április 27-én adta 

93    A-SMIP/PA, 1956, 1957., F-58., 410852 titkos szám, S-8.
94    A-SMIP/PA, 1956, 1957., F-58., 177 táv. sz., 410972., S-10.
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át, amelyben megindokolta, hogy számára milyen okokból 
adódóan nem fogadható el a javaslat. Ugyanakkor közölték, 
hogy szívesen vennék, ha az ENSZ főbiztosa közbejárna a 
Francia Köztársaság kormányánál, hogy 4000 magyar mene-
kült Franciaország területén nyerne ideiglenes befogadást.

Átmeneti zavarok – egyeztetések – diszkrimináció

A jugoszláv kormány elfogadta az ENSZ főbiztosának 
azon magyarázatát, hogy a hivatalos kapcsolatokban bekö-
vetkezett zavarok miatt, április 29-ig nem állt módjában a 
jugoszlávokkal felvenni a kapcsolatot, ugyanis az osztrák 
kormánnyal tárgyalt e kérdés rendezését illetően, s ily mó-
don nem ismerte meg a kérdéssel kapcsolatos jugoszláv vé-
leményt.

A jugoszláv kormány azonban 1957. április 30-án a hír-
ügynökségeken keresztül értesült az osztrák kormány azon 
készségéről, hogy Lindt kérésének eleget téve 5000 jugoszlá-
viai magyar menekültet befogad.

A jugoszláv kormány az osztrák kormány eme határozata 
ellen, amelyet az osztrák kormány a jugoszláv kormánnyal 
konzultálás és tudomása nélkül hozott, azt május 4-i közle-
ményében a TANJUG hírügynökség útján tette nyilvánossá. 
A jugoszláv kormány indokaiban többek között kiemeli: 

„a) Ausztria, Jugoszláviához hasonlóan, a magyar mene-
kültek tekintetében az első menedékjogot nyújtó országnak te-
kinthető. Mindezidáig hatalmas terheket vállalt magára a 170 
000 magyar menekült befogadása és elhelyezését illetően;

b) a menekülteknek az első menedékjogot nyújtó ország-
ból, a mások ugyanilyen kategóriába tartózó országba való 
átszállítása, nem jelenti problémáik megoldását, mi több, a 
menekültekben a még nagyobb bizonytalanság érzetét kelt-
heti;  

c) a fenti okok miatt a magyar menekültek Jugoszláviá-
ból Ausztriába történő szállítása a jugoszláv közvéleményben 
nem találna megértésre, s vélhetően az osztrák és a világ köz-
véleményében sem találna megértésre;
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d) az osztrák kormány több ízben érthető okoknál fogva 
kinyilvánította, hogy egyes családegyesítési eseteken kívül, 
nem áll módjában befogadni a jugoszláviai magyar mene-
külteket. Ilyen okok miatt nem fogadta be azon jugoszláviai 
magyar menekülteket, akik Ausztriában kívánnak állandóan 
letelepedni, habár számuk relatíve csekély, és csupán 350 sze-
mélyről van szó.

Ismert az az eset, amikor egyik alkalommal több jugoszlá-
viai magyar menekült illegálisan Ausztriába távozott, s az oszt-
rák kormány kérte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivata-
lát, hogy az ilyen eseteket akadályozza meg, ellenkező esetben 
kénytelen lesz őket erővel Jugoszláviába visszatéríteni.

A genfi ICEM Tanácsa ülésén az osztrák kormány kül-
dötte április 11-én felhívta a Tanács figyelmét az ausztriai 
magyar menekültügyre, amely igen súlyos és sürgős, és emi-
att kormánya, a jugoszláviai menekültek ügyének bármilyen 
prioritásának megtárgyalása ellen van.

e) Jugoszlávia több ízben is a külföldi sajtó egy részé-
nek nem korrekt eljárásainak volt kitéve, részben beleértve 
az osztrák sajtót is, annak a magyar menekültekkel szemben 
tanúsított eljárásaival kapcsolatban. Kétségkívül az 5000 
magyar menekült Jugoszláviából Ausztriába való átszállítása 
ürügyül szolgálhatna ezen sajtó Jugoszlávia ellenes újabb tá-
madásainak.

A jugoszláv kormány nem osztja az ENSZ főbiztosa ab-
béli félelmét, hogy ezen eljárás elutasítása csak bonyolítaná 
feladatát, amikor új felhívásokat intéz az emigrációval kap-
csolatos térítési összegek és a pénzügyi segítségnyújtás meg-
növekedése tekintetében. A Jugoszláv SZNK minden egyes 
menekültnek lehetővé teszi, hogy bármely, a szándéka szerin-
ti országba való távozást, ahol állandóan készül letelepedni. 
A menekültügyek ellátási költségei Jugoszlávia tekintetében 
azonosak az osztrákokéval.  

A Jugoszláv SZNK kormánya sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy bizonyos országok a jugoszláviai magyar menekültek-
kel szemben alaptalanul diszkriminációt folytatnak ezen or-
szágokba való emigrálásuk tekintetében, amely szemben áll 
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a jugoszláv kormány azon jó szándékával, és erőfeszítéseivel, 
amelyet kezdetektől mindezidáig az eme bonyolult probléma 
megoldására tett, és továbbnehezíti az amúgy is nehéz terhe-
ket, amelyeket a jugoszláv kormány e kérdés megoldásában 
magára vállalt.”

Jugoszlávia, hasonlóan Ausztriához, nem tartotta magát 
a magyar menekültek befogadó országának, hanem olyan át-
menő állomásnak, amely felajánlja „jó szolgálatait” a migráci-
ós célországoknak. A demonstrációs effektus így felerősödött a 
kooperációs effektuson keresztül, ugyanakkor csökkent a mind 
két országra nehezedő teher.95 

Jugoszlávia segítségnyújtásért  
az USA kormányához fordult

A Jugoszláv SZNK kormánya az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosához fordult, „tegyen törekvésében még nagyobb 
erőfeszítést, hogy meggyőzze az EÁ kormányát a Jugoszlá-
viában lévő magyar menekültek bevándorlásának egyazon 
egyenlő lehetőségek megadásáról, mint amilyeneket az auszt-
riai magyar menekülteknek nyújtott.

A JSZNK kormánya saját részéről késznek mutatkozik, 
hogy az Egyesült Államok kormányánál megtegye a szüksé-
ges lépéseket, hogy ily módon megváltoztassa a jugoszláviai 
magyar menekültek egyenkénti emigrálásában kialakított ál-
lásfoglalását, akiknek közeli hozzátartozói vagy egyes esetek 
tekintetében a szánalom játszott szerepet. 

A JSZNK kormányának ismert, hogy az amerikai nyil-
vánosság és némely felelős tényező hajlandóságot mutat arra, 
hogy a Jugoszláviában tartózkodó magyar menekültek iránt 
ugyanúgy járjanak el, mint az Ausztriában befogadást nyer-
tek tekintetében. (...) 

Amennyiben azonban mindezek az erőfeszítések ered-
mény nélkül maradnának, a Jugoszláv SZNK kormánya a 
magyar menekültek iránti mindeddigi kizárólag humanitári-
us elvektől vezérelt eljárásai, csak ebben az esetben venné az 

95    Cseresnyés 2008. 277.
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ENSZ menekültügyi főbiztosának a javaslatát tanulmányo-
zásra, azon menekültek esetében, akik személyes alapon az 
USA-ba emigrálhatnának, habár inkább elfogadná, amit már 
többek között kérelmezett, hogy azok a második fokozatú 
menedékjogot biztosító európai országba távozzanak, ahol 
ugyanolyan lehetőség nyílik az USA-ba való bevándorlásra, 
mint Ausztriából. Belgrád, 1957. május 11.”96

Feljegyzés az ausztriai jugoszláviai 5000 magyar mene-
kült befogadásáról szóló projekttel kapcsolatban: „Eme eset 
megoldásakor nem téveszthető szem előtt az az alapvető tény, 
hogy mi határozzuk meg, mely idegen állampolgárt enge-
dünk be jugoszláv területre. A nemzetközi joggal ellentétes 
lenne, amennyiben annak Jugoszláviából való bármely irány-
ba történő elmenetelét megakadályoznánk. (...) 

(...) Ausztria mindig önállóan dönthet arról, hogy kit 
enged be országa területére (...) és kinyilvánítva azon kész-
ségét, hogy 5000 jugoszláviai menekültet kész befogadni, 
mivel ilyen irányú kérelemmel a főbiztos kereste fel. Mi ezen 
esetben a főbiztosnak csak rosszallásunkat fejezhetnénk ki, 
hogy akartunk ellenére eme diplomáciai lépést megtette. (...) 
A jegyzék projektében az ausztriai lehetőségek iránti kinyil-
vánított félelmeink, hogy ilyen terhet kész magára vállalni, 
valójában az ausztriai belügyekbe való beavatkozást jelenti, 
ugyanis nem áll módunkban az osztrák kormány határozatait 
ellenőrizni abból a szempontból, hogy azok az ausztriai gaz-
daság lehetőségei alapján jogosak-e.

(...) a közvélemény állásfoglalása miatti félelem nem 
használható fel jogi érvként, hogy az Ausztriába szándékozó 
menekülteket megakadályozzuk.

Az az álláspontunk, mely szerint a magyar menekültek 
Ausztrián kívül bármely más országban nyerjenek ideiglenes 
elszállásolást, nem lehetne Ausztria bizonyos közvetlen meg-
sértése nélkül bizonyítani. (...)

96    A-SMIP/PA, 1956, 410539 A jegyzéket 1957. május 11-én adta át 
Svetislav Stefanović elvtárs az ENSZ főbiztosának. (Kézzel írt bejegyzés.) 
Belgrád, 13. május 13.
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Azonban, amennyiben politikai okokból nem kívánjuk 
elfogadni az osztrák ajánlatot, akkor azt legjobb lenne szóban 
közölni a főbiztossal, hogy az ausztriai ajánlattal kapcsolat-
ban nem kívánunk átvenni semmilyen formális szerződése-
ket, s azt részünkről nem kívánjuk hivatalosan megjelentetni, 
de nincs ellenünkre, amennyiben ő saját maga, ahogy kü-
lönben is megszokta tenni, a menekültekkel közölje az oszt-
rák kormány készségét, mi meg részünkről lehetővé tesszük 
a menekülteknek, akik Ausztriába való távozásukat kérik.97   

A gyermek-menekültek közel fele visszatért 
Magyarországra

A hivatalos adatok szerint a 2766 visszatelepített magyar 
menekült közül 835 volt a kiskorú, ám a teljes létszám tekin-
tetében a gyermekek és a 18 évet be nem töltött fiatalok szá-
ma 1545-re tehető. E magyar népességgel kapcsolatban egy 
külön probléma jelentkezett.98  

A Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövetsége a Ju-
goszláv Külügyminisztériummal 1957. május 4-én közli: „A 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 24. 
számú törvényerejű rendelete, a határ illegális átlépése mi-
att büntetlenséget biztosít mindazoknak, akik 1956. október 
23-a és 1957. április 1-je között hagyták el az ország területét, 
és visszatérésükig nem töltik be a 18. életévüket.”99 

Pierre Brémont belgrádi menekültügyi megbízott és S. 
Stefanović jugoszláv belügyminiszter 1957. május 7-i meg-
beszélésén is szó volt a gyermek-menekültek kérdéséről. 
„Bremont tiltakozott a 44 magyar gyermek május 9-re kitű-
zött repatriálása ellen. Kérte, hogy a visszahonosítást halasz-
szák el mindaddig, amíg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsá-
ga a gyermekekről és kiskorúakról a Magyar Vöröskereszttel 
nem kötnek megállapodást. Brémont kijelentette, hogy a 

97    A-SMIP/PA, 1956, 410539.
98    A-SMIP/PA, 1958, F-149, UN-594 3719. szám, idézi Kovačević im. 

109. 
99    A-SMIP/PA, 1956, 1957., F-58., Mađ. 84., 411111. S-1 (magyar száma: 

73/1957.)
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Magyar Vöröskereszt nem tekinthető illetékesnek, és a szülők 
gyermekeik visszatéréséről szóló nyilatkozataik nem tekint-
hetők érvényesnek. Bremont elmondta, abban az esetben, ha 
a repatriálást elvégezzük, az a világ nyilvánosságában hatal-
mas méretű visszhangja talál, és óriási károkat okoz.”

Az azonnali jugoszláv válaszban megfogalmazódik, hogy 
a Főbiztosi Hivatalt 1957. március 15-én értesíttették a jugo-
szláv állásfoglalásról a gyermekek repatriálását illetően. Erről 
értesítést küldtek a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának, 
amelynek egyúttal megküldték a nyilvántartásba felvett gyer-
mekek névsorát, hogy a Magyar Vöröskereszt felvehesse a gyer-
mekek szüleivel a kapcsolatot, és megkaphassa tőlük a szük-
séges nyilatkozatokat. „Nem lehet minket hibáztatni azért, 
amiért a Nemzetközi Bizottság nem működött együtt és nem 
küldte el megbízottját, hogy a visszatelepítésen részt vegyen. 
Brémonttal közöltük, hogy a gyermekek repatriálásakor sok-
kal szigorúbb álláspontot képviselünk, mint amilyent Lindt az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa az UNREF Vég-
rehajtó Bizottsága, január 31-i ülésén e kérdésben hangozta-
tott, s amelynek másolatát személyesen átadott nekünk.”

A jugoszláv hatóság ismertette a továbbiakban, hogy a 
Jugoszláv Vöröskereszt humanitárius elvek alapján valósítja 
meg a szétszakadt családegyesítést. Nem engedhető meg szá-
mukra, hogy a gyermekek visszatelepítés során a probléma 
másként, politikai érdekek szempontjából kerüljön megköze-
lítésre, ugyanis ők nem menekültekként kezelendők.

„Brémont kijelentette, hogy Budapesten a Nemzetközi 
Vöröskereszt Bizottsága és a magyar hatóságok között épp a 
napokban megbeszéléseket tartanak arról, hogy Magyaror-
szágra visszaszállítsák mindazon szülők gyermekeit, akik az 
országban (Jugoszláviában – a szerző megjegyzése) tartózkod-
nak azzal a feltétellel, hogy a magyar kormány engedje meg 
azon gyermekek más országba távozását, akiknek szüleik el-
hagyták hazájukat.”

Mivel a gyermekek többsége 14 év alatti, 86-ra tehető 
a számuk azoknak, akik Jugoszláviában tartózkodnak, míg 
osztrák területen nincsenek ilyenek, illetve csak néhányan, 
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ezért a Magyarországgal lefolytatandó megbeszélés tárgyát a 
Jugoszláviában tartózkodó gyermekek kell, hogy képezzék. 
„A főbiztos idegessége abból a félelemből ered, hogy a gyer-
mekek visszatelepítésére a megelőző alkudozások be nem fe-
jezése előtt ne történhessen meg.”

Lindt személyesen lépett közbe –  
A megváltozott jugoszláv álláspont

A jugoszlávok megengedték Brémontnak, amennyiben 
kéri, a visszahonosítandó gyermekek összes dokumentuma-
iba a betekintést, egyúttal, hogy részt vehessen azok repatriá-
lásán, annak ellenére hogy ezen gyermekek nem tekinthetőek 
menekülteknek, mivel a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottsága 
elutasította képviselőjének a küldését.

Brémont válaszában közölte, hogy a Főbiztosságtól tele-
fonon azonnali instrukciókat kér.

Brémont 18.30-kor jelentette: Lindt megmarad a koráb-
bi álláspontján. Mivel nagyon komoly problémáról van szó, 
holnap személyesen Belgrádba utazik.

Reggel Brémont jelentette, hogy Lindt a délutáni órák-
ban repülőgéppel érkezik, és kéri, hogy még a mai nap során 
fogadja őt Stefanović belügyminiszter, azaz május 8-án.

Lindt S. Stefanović folytatott megbeszélése során elér-
te, hogy Jugoszlávia megváltoztatta álláspontját. Lindt eme 
alkalommal egyet nem értését fejezte ki, a szülői felügyelet 
nélküli gyermekek visszatelepítésével kapcsolatban, ugyanis 
visszahonosításukkor nem tették lehetővé a Nemzetközi Vö-
röskereszt jelenlétét. 1957. májusától Jugoszlávia és az Ideig-
lenes Hivatal között az együttműködés nagyobb feszültségek 
nélkül mégis tovább folyt.100

Vlahov berni jugoszláv nagykövet május 7-én jelenti: 
„Lindt aggódik amiatt, hogy május 19-én 33 14 év alat-
ti gyermek repatriálására kerül sor, anélkül hogy belgrádi 
megbizottját erről értesítették volna. Ugyanez vonatkozik a 

100    Kovačević 2008. 110.
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42 főből álló 14 és 18 év közötti fiatalokra is. Az utóbbiak 
között van Stepankovics Károly, akinek apját deportálták, 
anyja meg Svájcban tartózkodik. Azt mondja, amennyiben 
ez a valóságnak megfelel, akkor kínos helyzet állhat elő.

Ezekben a napokban kezdődik az 5000 magyar menekült 
Ausztriába szállítása.”101   

Vlahov berni, május 15-i távirata Lindt elért sikereiről 
szól: „Lindt nagyon elégedett belgrádi útjával. Tájékoztatott 
az alapvető kérdéseket illetően. A neki Belgrádban átadott 
memorandummal kapcsolatban az 5000 menekült Ausztriá-
ba történő szállításával kapcsolatos időpontról szóló értesítés-
ről lenne észrevétele. A Hoveyda és Brémont közötti megál-
lapodásról Read április 30-án értesített engem. Én még aznap 
Bernen keresztül táviratot küldtem erről.

Tegnap kapta meg a holland kormány igazolását, hogy 
beleegyeznek a Jugoszláviának nyújtandó támogatás egy ösz-
szegben történő kifizetésébe. A következő lépést nekünk kell 
megtennünk a dokumentáció mielőbbi átadásával, s ő azt 
megkapva, számunka a pénzt azonnal a rendelkezésünkre 
bocsátja”.102   

Vejvoda jugoszláv nagykövet 1957. május 13-án jelen-
ti: „A vezető angol lapok a magyar gyermekek repatriációját 
Jugoszláviának az ENSZ-szel szembeni, a magyar menekült 
misszió iránti tisztességtelen lépéseként mutatták be. Nem 
vonták kétségbe azonban a gyermekek jugoszláviai jó bánás-
módját, valamint azon kérésüket, hogy hazatérhessenek, de 
éltek azzal a gyanúval és bizalmatlansággal, miszerint a szülői 
kérelmeket önként és nyomás nélkül tették meg. A lapok a 
politikai háttér kérdését is felvetették. Manchester Guardian 
arról írt, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt képviselői Lindt úr 
kérése alapján a szülők által benyújtott kérelmek autentikus 
voltát ellenőrizzék. Ennek során a Daily Telegraph szerkesz-
tőségéhez levelet intéztünk, amelyben kritizáltuk az ügy ten-
denciózus beállítását és az elkövetett inszinuációt.”103   

101    A-SMIP/PA, 1956, szám 157.
102    A-SMIP/PA, 1956, 1957., F-58., 174. számú távirat, 410964, S-2.
103    A-SMIP/PA, 1956, 1958., F-58., 342 táv. szám, 410553 szám, S-4.
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August Lindt ENSZ főbiztos energikus lépései  
a menekültügy végleges megoldására

Hayman, belgrádi brit nagykövet május 11-én felkeres-
te Makiedot, a jugoszláv külügyminisztérium munkatársát, 
s közölte, hogy országa sajtójában megjelent hírek szerint a 
jugoszlávok elutasították az osztrák ajánlatot a Jugoszláviá-
ban tartózkodó magyar menekültek befogadását illetően, és 
a Foreign Office erről információkat kér, egyúttal a magyar 
szülőknek gyermekeik Magyarországra történő visszaszállítá-
sáról is.

Makiedo válasza kissé meglepte, mivel ő sajnálatát fejezte 
ki amiatt, hogy némely ország a jugoszláviai menekültekkel 
kapcsolatosan diszkriminatív módon jár el, többek között 
Anglia egyetlen egyet sem fogadott be közülük”, közli a bé-
csi jugoszláv nagykövetséggel Iveković.104 Sergije Makiedo, 
a belgrádi Nemzetközi Szervezetek Osztályának vezetője és 
Hayman közötti megbeszélésről készített feljegyzésben olvas-
ható, hogy a brit diplomata arra hivatkozott: „azt állította, 
hogy már a kezdetekkor nagyszámú menekültet fogadtak be 
Ausztriából, s ezért magyar menekülteket már sehonnan sem 
fogadnak be”.105 

Lindt a menekültügy megoldása tekintetében hathatós 
lépéseket tett több ország vezetőjénél. „Ma, május 7-én Lindt 
17.30-kor magához hivatott és arról értesített, hogy Fran-
ciaország június 15-ig elfogadta az 5000 magyar menekült 
befogadását”,106 jelenti Vlahov a belgrádi külügyminisztéri-
umnak. Szólt arról a Bremonttól kapott értesítésről is, hogy a 
jugoszlávok elutasították az 5000 menekült Ausztriába szál-
lítását, amiről Uvalić nagykövet május 7-én értesítette Leo-
pold Figl ausztriai külügyminisztert.

„Lindt minden tekintélyét latba vetette, amikor már 
minden lehetőség sorra kudarcba fulladt. A helyzet nagyon 
súlyos. Elmondja, hogy a gyermekek visszatelepítéséről nem 
folynak tárgyalások. Úgy véli, hogy a velünk való viszony fo-

104    A-SMIP/PA, 1956, 1968 F-68., 410583, S-7.
105    A-SMIP/PA, 1956, 1958., F-58., 410583., S-8.
106    A-SMIP/PA, 1956, szám 159.
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kozatosan rosszabbodik, és kész azonnal Belgrádba utazni, 
valamint arra kér, hogy ezt azonnal jelentsem önöknek”.107

Iveković a genfi ENSZ Európai Hivatal Jugoszláviai Ál-
landó Bizottságának május 13-án az alábbi tájékoztatást kül-
di: „A főbiztos a JSZNK-ba utazott, hogy közbelépjen a 14 
év alatti gyermekek repatriálása elhalasztása ügyében. Kere-
setét elutasítottuk, mivel a Vöröskereszt a jugoszláv előírások 
és az ECOSOC határozatának megfelelően járt el. A jövőt il-
letően ígéretet tettünk arra, hogy ezen gyermekek névjegyzé-
két megküldjük neki, hogy ajánlásokat tehessen a gyermekek 
érdekében, habár őket nem lehet menekülteknek tekinteni.

A 14 és 18 közötti kiskorúak repatriálásával kapcsolatban 
ismét ígéretet tettünk, hogy az általa megbízott képviselőnek 
lehetővé tesszük a gyámügyi szerveinkkel az együttműködést, 
a főbiztos megfigyelője pedig részt vesz a repatriálás végre-
hajtásán.”

August Lindt ENSZ főbiztos különösen kitartott az 
5000 menekült Ausztriába történő átszállítása mellett, és er-
ről jegyzéket adott át. „Mi alapjában véve kitartottunk állás-
pontunk mellett – az okokat ismerik –, kivéve azt az esetet, 
hogy ne szűnjön meg a diszkrimináció a magyar menekültek 
Jugoszláviából történő átszállítása tekintetében, további erő-
feszítéseink és a főbiztos erőfeszítései mellett beleegyeznénk 
az Ausztriába történő elmenetelükbe, a menekültek azon ka-
tegóriáját értve alattuk, akik Jugoszláviából nem emigrálhat-
nak az USA-ba, de Ausztriából erre lehetőségük adódna.”

„Lindt arról értesített, hogy az első holland hozzájárulási 
előleg kifizetése során csak 200 ezer dollárt kapunk és nem 
500 ezret, amiről önöket értesítette. Közli, hogy a holland 
kormány így rendelkezett. A fennmaradó 300 dollárnyi hoz-
zájárulást a holland parlament beleegyezését követően kapjuk 
meg.”

107    Uo.
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Az USA, Franciaország és Kanada segítségnyújtása

„Lindt főbiztos az amerikai menekültek ellátására szánt 
counterpart alapok felhasználását megkaptuk, de elfogadtuk 
a költségek megtérítését az amerikai mezőgazdasági alapok-
ból, azzal a kitétellel, hogy az semmiképpen ne csökkentse 
azt, amit rendszeresen kapunk, és azzal a feltétellel, hogy ez a 
kiegészítő segély nem tartalmaz gabonát és zsiradékot.

A főbiztos az amerikaiaknak azt javasolta, hogy a jóvá-
hagyott mezőgazdasági feleslegek összege 300 ezer dollárt te-
gyen ki, s azt a magyar menekültek által elszállásolt szállodák 
felújítására használják fel.”108 

A jugoszláv külügyminisztérium a jugoszláviai magyar 
menekülteket látogatásával kapcsolatos vízumkiadás tekin-
tetében azt a határozatot hozta meg, hogy a belügyminisz-
térium útlevélosztálya közvetlenül küldje meg a táviratot, 
amennyiben nem diplomáciai vízumokról van kizárólag szó, 
és arról egy időben értesítse a külügyminisztérium útlevélosz-
tályát. Ugyanis Hummel Walter május 7-én az útlevélosztály-
hoz benyújtott vízumkérelmével kapcsolatban az ENSZ Me-
nekültügyi Főbiztosa már május 9-én érdeklődött a jugoszláv 
belügyminiszternél. Svetislav Stefanović belügyminiszter a 
vízumkiadást azonnal jóváhagyta, és a jugoszláv képvisele-
teknek elküldte az erről szóló értesítést.109 Hummel Walter a 
trieszti amerikai konzulátus képviselője többszöri alkalomra 
3 hónapos lejáratú vízumot kért, amelyhez a Jugoszláv Kül-
ügyminisztérium IV. számú Főosztálya előzetesen a jugoszláv 
UDBA (jugoszláv titkos rendőrség – a szerző megjegyzése) 
véleményét kérte ki. A belgrádi amerikai követség szintén 
értesítette a külügyminisztérium útlevélosztályát a vízum 
Hummel Walter részére a vízumkiadásáról, ugyanis az a ma-
gyar menekültekkel való ügyének rendezését illetően kívánt 
Jugoszláviába menni. Az útlevélosztály nehezményezte, hogy 
még az UDBA jóváhagyása előtt került sor a vízum kiadásra a 
Nemzetközi Szervezetek Osztályán keresztül.110 Diplomáciai 

108    A-SMIP/PA, 1956, szám 410520.
109    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 411078., S-7.
110    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 411078., S-6.
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képviselők számára a vízumkiadás május 20-tól kezdődően 
egyszerűsödött.    

Malicsenko a belgrádi francia követség másodtitkára 
1957. május 13-én felkereste a belgrádi külügyminisztériu-
mot, „ahol a megbeszélés során közölte, hogy Franciaország-
nak június 15-ig 1500 magyar menekültet kell befogadnia 
Jugoszlávia területéről. A menekültügy megoldására a francia 
kormány újabb négy munkatársat küld Belgrádba, hogy a 
munkákban segédkezzenek. A csoport két tagja a belügymi-
nisztérium munkatársai adják, ketten a Munkaügyi Minisz-
térium képviseletében érkeznének, akiknek a beutazási enge-
délyét a legrövidebb időn – másnapi határidővel – belül kérte 
a francia követség munkatársa.”111

Vilović május 16-án jelenti: „Monad a belügyminisztéri-
um konzuli osztály vezetője a magyar menekültekkel kapcso-
latban közölte Milunovićtyal, hogy megalakult a bizottság, 
amely ellátogat Jugoszláviába, ahol személyesen felmérést vé-
gez 1700 menekült között, akik Franciaországot célországnak 
tekintik, ugyanis nem kívánnak olyan menekülteket fogadni, 
akik Franciaországot tranzit-országként használnák. Batot, a 
bizottság vezetője, a jugoszláviai műszaki bizottság volt ve-
zetője, elmondta, hogy a bizottságot belügyminisztériumi 
és három külügyi munkatárs képezi. Június 15-én indulnak 
Jugoszláviáb, és 15 napig  maradnak ott. Jugoszláviából ösz-
szesen 2000 menekültet fogadnak (jelenleg Franciaországban 
10 000-en vannak, ebből 350-en Jugoszláviából érkeztek). A 
beszélgetés további részében elmondta, hogy más országok 
bizottságainak vezetőivel állandó kapcsolatot tart, valamint 
Kanada befogadja az összes visszamaradt testileg egészséges 
menekültet. Májusban 1500 olaszországi magyar menekült 
indul Kanadába, és az olaszok ezt követően azonnal 1500 ju-
goszláviai magyar menekültet készek befogadni, akik Kana-
dába kívánnak távozni.”112   

111    A-SMIP/PA, 1956, 410402. szám
112    A-SMIP/PA, 1958., F-58., 324 táv. szám 410849., S-5.
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Ki viselje a menekültek ellátási költségeit? – 
Jugoszlávia és az ICEM együttműködése

Az amerikai nagykövetség munkatársai, Larson, a gaz-
dasági segítségnyújtás igazgatója, Weber közgazdász 1957. 
március 25-én folytatott megbeszélést V. Milovanović, S. 
Marković és M. Kandijaš a jugoszláv külügyminisztérium 
munkatársaival. „Larson kifejti, hogy Lindt úr Menekültügyi 
Főbiztos meglátogatta Riddleberger nagykövetet, és megbe-
szélést folytattak a magyar menekültek ellátási költségei fede-
zéséről. Ez alkalommal Lindt elmondta, hogy találkozott a 
köztársasági elnök elvtárssal (Titóval – a szerző megjegyzése), 
és az elnök kifejezte azon óhaját, hogy ezen költségek fedezé-
sére mennyiben használhatók fel az amerikai segítségnyújtási 
kontrapart dinár alapok.”113 

A jugoszláv válaszban megfogalmazódik, hogy a kontra-
part alapokat már előre beszámították bizonyos objektumok 
építésére. Stefanović belügyminiszter, aki részt vett Tito és 
Lindt megbeszélésen, arról tájékoztatta a jugoszláv külügy-
minisztériumot, hogy „nem tekinthető pontosnak, hogy ré-
szünkről azt javasoltuk volna, hogy a dinár összegek a magyar 
menekültek költségei fedezésére használhatók fel, a főbiztos 
közölte az elnök elvtárssal, hogy Riddleberger nagykövetnek 
volt ez a javaslata.”114 

A fentiekkel kapcsolatban a külügyminisztérium IV. Fő-
osztálya az alábbi véleményt fogalmazta meg: „Amennyiben 
fennáll a reális lehetősége annak, hogy a magyar menekültek 
költségeinek a fedezésére külföldről valutát kapjunk, nem kel-
lene a már meglévő dinár összegek felhasználását elfogadni. 
Azonban, amennyiben ilyen lehetőségek nem állnak fenn, az 
amerikaiak beleegyezését kellene kérni, hogy a dinár összege-
ket, amelyek az USA kormányának tulajdonát képezik, és azt 
ők használhatják fel, és nem pedig a kontrapart alapokat, ame-
lyek a jugoszláv gazdaság fejlesztésére használhatók fel. Az USA 
kormányának tulajdonát képező dinár összegek felhasználásá-
val csökkentenék jövőbeli adósságunkat külföld felé.”115 

113    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 411279., S-1.
114    Uo.
115    Uo.
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„Sekricki – Barjstiv Velebit elvtárssal megállapodott, 
hogy az amerikainak mindaddig ne adjanak választ, míg nem 
érkezik meg az adott európai országok reagálása, amelyek e 
probléma iránt érdeklődést kezdenek tanúsítani.”116 

A jugoszláv kormány szükség esetén beleegyezését adta 
a különböző humanitárius szervezeteknek a belgrádi Ideig-
lenes Hivatallal való együttműködésre. Ily módon sor került 
az ICEM (Európai Migrációs Nemzetközi Bizottság) 1957 
áprilisában felvette a kapcsolatot az Ideiglenes Hivatallal. A 
főbiztos még 1957 januárjában értesítette az ICEM igazga-
tóját, hogy a jugoszláv kormány azt szeretné, ha egyik képvi-
selőjük Belgrádba érkezne, és felmérné a menekültügy hely-
zetet. Az ICEM képviselője február 13–27-ig tartózkodott 
Belgrádban. Jelentése alapján nevezett szervezet a jugoszláviai 
magyar menekültek ügyébe teljes betekintést nyert.117 

A menekültügy megoldása tekintetében további lépések 
szorgalmazására hamarosan sor került. Iveković a genfi jugo-
szláv állandó ENSZ Európai Hivatalának tagjait április 4-én 
az alábbiakról tájékoztatta: „Lindt azon fáradozott, hogy 
engedjük meg az ICEM 70 fős küldöttségének Jugoszláviá-
ba való jövetelét, hogy a kivándorláson tevékenykedjenek, s 
hogy szereljünk fel egy 1800 fő befogadására alkalmas tábort, 
ahol a munkát el tudnák végezni. A válaszadást április 8-ig, 
az ICEM Tanácsának ülése kezdetéig kérte.” 

Garanciák

„Válaszunkban közöltük, hogy a kérdés megvitatását és a 
döntés meghozatalát csak akkor tudjuk megtenni, ha már szi-
lárd garanciákkal rendelkezünk a menekültek létszámáról, ame-
lyeket átvesznek, s azt az időpontot, amennyiben átveszik őket.

Amennyiben a kapott garanciákkal elégedettek leszünk, 
lehetővé tesszük az ICEM tevékenységét azzal a feltétellel, ha 
biztosítják számunkra a befogadó tábor létrehozására az esz-
közöket, ahol a küldöttség működne.

116    Uo.
117    Kovačević 2003. 113.
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A főbiztos belgrádi képviselője közülte, hogy a magyar 
menekültekkel kapcsolatban Genfben valamiféle kijelentést 
tettek, amely kormányunk álláspontjával ellentétes. Kérem, 
tájékoztassanak az ügyről.”118 

Vlahov április 7-i jelentése: „Lindt Hollandiától közel 2 
700 000 dollárt kapott. Read közölte, hogy az adott pénz egy 
részét a régi menekültek, egy részét az ausztriai és egy részét 
a jugoszláviai magyar menekültek megsegítésére folyósítják. 
Az összeg pontos felosztása még nincs meghatározva, azt a 
szükségek szerint a főbiztos teszi meg. Read úgy véli, hogy a 
befogadó táborra közel 500 ezer dollárt fordítanak. De erről 
Lindt tud többet, aki április 8-án érkezik. Azonnali találkozó 
megtartását kérem tőle.”119 

„Ma bizonyossá vált, hogy Ausztrália 2000 főt, Kanada 
1000 főt tud befogadni, amihez megadták a szükséges ga-
ranciákat,”120 közli Vlahov a kapott belgrádi utasításra, majd 
így folytatja: „A belga kormánynak tegnap kellett dönteni az 
1500 magyar menekült fogadásáról. Read nem rendelkezik 
a döntés eredményeivel. Read úgy véli, hogy Jugoszláviából 
összesen 7000 menekült fog eltávozni. Ausztrália csak az új 
pénzügyi év megkezdésével, azaz 1957. július 1-jével tud me-
nekülteket fogadni, de azok ellenőrzése és válogatása termé-
szetesen korábban kezdődik. Kanada korábban fogadna, de 
azt az ICEM-en keresztül bonyolítja le. Közli, hogy a belg-
rádi kanadai nagykövettel valamiféle félreértés volt, mivel 
az akciót egyedül kívánta végrehajtani. Kanada mindig is az 
ICEM-em keresztül működött, jelen esetben is mielőtt még 
kijelentette, hogy 1000 menekült befogadására kész, kihang-
súlyozta, hogy az ICEM-en keresztül bonyolítja le. Read úgy 
véli, hogy a 70 fős ICEM személyzet túlméretezett. Kezdet-
kor az ICEM 10 fős csoportját kellene fogadni. Úgy véleke-
dik, hogy a befogadó-központ számára az eszközök biztosítva 
lesznek, de előbb Lindt megérkezését várja.

Az önök észrevételei, a magyar menekültekkel kapcsola-
tos állítólagos nyilatkozatról szólva, amely ellentétes a kor-

118    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 411279, S-1.
119    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 106. számú távirat, 411279, S-6.
120    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 105. számú távirat, 411279, S-4.
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mányunk állásfoglalásával, nem világos, mire is vonatkozik. 
Kijelenthetem, hogy sem a hivatalos kapcsolatok, sem a ma-
gán megbeszéléseim során semmi olyant nem jelentettem ki, 
amely nem lenne összhangban az önök március 4., 6. és 8. 
távirataival, Stefanović vagy Drašković heti nyilatkozataival.

Egy, ami nem világos, az az, hogy konzulátusunk és a 
belgrádi konzulátusi osztály telefonos beszélgetése alapján 
(Kolmannal és Cicmillel) és a Borisavljević berni a vízumki-
adási igazolással kapcsolatban arról kaptunk értesítést, hogy 
azok szükséges kiadatásukat mi határozzuk meg. Valamint, 
hogy Readnak jelentették, hogy vízumkérés esetén erről en-
gem is értesítsen, ne csak a konzulátust. A vízum kiadásának 
tiltásáról szóló utólagos táviratról, amely nem adható ki Bel-
grád jóváhagyása nélkül, Readnak a tudomására hoztuk első 
újabb vízumkérése alkalmával, amikor is közöltük vele, hogy 
Belgrádnak jelenteni fogjuk azt. Meg van az okom arra, hogy 
ő mind ezeket jelentette Bremontnak.” 

A gyűjtőtáborok finanszírozása

„Amennyiben nem merül fel a vízum-kérdés, akkor 
mindez Brémont részéről, enyhén szólva nem más, mint ta-
pogatózó lépés. Ez immár a harmadik eset, amikor telefonon 
történik meg az utasítás adása, amelyet aztán táviratban meg-
cáfolnak. Megegyeztünk abban, hogy az elkövetkezőkben – 
csak kivételes esetben – fogadunk el telefonos utasításokat, 
amelyeket utólagosan táviratban igazolnak. Meglepődünk 
azon, hogy Myrdalt telefonos utasítás alapján jugoszláviai lá-
togatásra hívtak, amelyet táviratban nem erősítettek meg.”121 
Ezzel kapcsolatos a kézzel írt válasz: „Az első táviratot tévesen 
New Yorkba címeztük.”122 

Fejić április 9-én Hágából értesíti a Jugoszláv Szövetségi 
Külügyminisztériumot, hogy a holland kormány a magyar 
menekültek gondozására, a főbiztos rendelkezésére 10 millió 
guldent hagyott jóvá, amelyből kétmilliót Jugoszlávia részé-
re folyósítanak. „Tekintettel arra, hogy költségvetési kereten 

121    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 105. számú távirat, 411279, S-4, S-5.
122    Uo.
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kívüli juttatásról van szó, ezért szükséges a parlament jóvá-
hagyása, amely előreláthatóan néhány hónapon belül bekö-
vetkezik. Azonban, pár hét múlva előleg címén kifizetik az 
összeg felét, amelyből egy milliót Jugoszláviának”.123  

Vlahov genfi jugoszláv ENSZ megbízott árpilis 8-i táv-
iratából: „Ma beszéltem Lindttel. Belgrádból való távozása 
előtt ismertették vele, hogy az amerikaiakkal eléggé pozitív-
nak tekinthető megbeszélések folytak, s hogy ők részt vesznek 
a gyűjtőtábor finanszírozásában. Nem rendelkezik közelebbi 
adatokkal arról, hogy jelenleg a megbeszélések milyen stádi-
umban vannak. Amennyiben a megbeszélések sikertelennek 
bizonyulnának, erre a célra hollandiai 500 000 dollárt hasz-
nál fel, az amerikaiakkal folytatott sikeres tárgyalás esetén azt 
a pénzt Jugoszlávia más célokra használhatja fel, és nem a 
gyűjtőtábor költségeire. A holland hozzájárulás felhasználá-
sára széles meghatalmazással bír, és szabadon rendelkezik ve-
lük. Még nem kapta meg azt, ehhez a Parlament határozata 
szükséges, de egy hónap leforgása alatt biztosan megkapja. A 
hozzájárulás 50 százalékát azonban még a parlament hatá-
rozathozatala előtt felhasználhatja. Amennyiben nyomásnak 
vagyunk kitéve, akkor a banktól kész kölcsönt is felvenni a 
hozzájárulás terhére. Garanciát adhat az 1000 fő Kanadába 
május közepén irányuló első szállításra, 2000 Ausztráliába, 
akiknek a kiválogatásuk azonnal kezdetét veheti, míg szállítá-
sukra júniusban kerül sor. A szállítások elkezdésével kapcso-
latosan közli, minden nagyon gyorsan fog megtörténni. Read 
utólag jelezte, hogy Belgium 1500 főt fogad be, az első cso-
port 500 fős lenne. A szállítás költségeivel azonban még meg 
nem oldott problémák vannak. Ezenkívül még 500 személyt 
fogad Brazília, Svédország és Mexikó, ez utóbbi véglegesen 
nem erősítette meg azt. Úgy vélik, hogy Svájc is kész össze-
sen 125 családot befogadni, azaz közel 500 főt, Franciaország 
400-at, de többre is számítanak. Brémont rendelkezik a név-
sorral. Összesen 7625 fő.

Ma jelentik be az ICEM ülésén, hogy megtörtént a hoz-
zájárulás az ICEM a főbiztos védelme alatti munkájához, és 

123    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 189. számú titkos távirat, 411279, S-9.
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első lépésként 10 képviselőt küld Jugoszláviába. Lindt össze-
sen 75 képviselőről szól, de ők nem mind az ICEM alkalma-
zottai, más szervezetek képviselői is vannak köztük, beleértve 
a jugoszlávokat, főként a technikai személyzetet.

Kissé nyugtalan, utólag tudta meg, hogy a menekül-
tek között lelkipásztorok is vannak, akiknek nem engedik 
az istentiszteletek megtartását. Erről Bremont folytat majd 
Stefanovićcsal megbeszélést.

Lindt jugoszláviai látogatásával nagyon elégedett, holnap 
Ausztriába utazik.”124 

Iveković április 13-án arról értesíti az ENSZ jugoszláv 
küldöttséget, hogy értesítették az amerikaiakat, hogy a 
counter-part alapokból történő gyűjtőtábor építésében nem 
érdekeltek, mivel a dinár-alapok Jugoszlávia gazdasági meg-
segítését célozzák. 

A jugoszlávok a turista szezon kezdetére  
fel kívánták újítani a szállodákat

A magyar menekültek részére szánt ilyen alapok semmi-
képpen sem jelentik Jugoszláviának a menekültek fenntartása 
költségeinek csökkentését. „Értesítsék erről Lindtet, és kö-
zöljék vele, hogy érdekelve vagyunk a holland hozzájárulás, 
azaz a 200 000 dollár, a gyűjtőtáborok kiszélesítésére való fel-
használására és 500 000 dollár a szállodák felújítására, ame-
lyeket el kell hagyni (a menekülteknek). Ez nagyon sürgős, 
mivel 5000 menekültnek el kell hagyniuk a hoteleket, és nem 
tudjuk őket hol elhelyezni. Ezért úgy véljük, hogy Lindtnek 
erre a célra, a hozzájárulás terhére, a banktól kölcsönt kellene 
felvennie. Amennyiben a táborok kapacitásának kiszélesíté-
sére sürgősen nem kapjuk meg a pénzt, kénytelenek leszünk 
néhány ezer menekültet az adriai lakatlan szigeteken elhe-
lyezni. A szállodák felújítására és a gyűjtőtáborok kapacitá-
sának kiszélesítésére, a költségek felmérését átadtuk Lindnek, 
látogatása alkalmával.

124    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 109. számú távirat, 411279, S-7, S-8.
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Úgy véljük, hogy ezenkívül még kiadásaink egy részé-
nek fedezését is figyelembe kell venni. Habár a hozzájáru-
lás Ausztria számára is lett szánva, úgy véljük, hogy annak 
szétosztásakor figyelembe kellene venni Jugoszlávia érdekeit, 
hogy első ízben nagyobb segítséget kapjon, mivel Ausztria a 
korábbi hozzájárulások során az összegeket megkapta.”125   

Vlahov berni nagykövet áprilisi rejtjeles táviratának szö-
vege: „Ma, hétfőn, meglátogattam Lindtet az önök utasítása-
inak megfelelően. Lindt kihangsúlyozta, hogy Jugoszlávia ba-
rátja, s többször aláhúzta, hogy teljesen nyíltan beszél velem. 
Immár hosszabb ideje jól ismerem Lindtet, és elmondhatom 
róla, hogy szokatlanul izgatott és ideges volt. A counter-part 
alapokkal kapcsolatban elmondja, hogy azok Jugoszlávia 
ügyét képezik, hogy hasonlóképpen járt el Ausztria is, de ru-
galmasabban, mivel ezekből az alapokból 500 000 dollár ösz-
szeget elfogadott. Úgy véli, habár mindezek nem saját ügyé-
nek tekinthetőek, amiatt, hogy értesült ezekről az alapokról, 
amelyek nagysága milliárdos összegeket érnek el, hogy e 
tekintetben lehetett volna valamit tenni, és ezért tette meg 
azon javaslatát, ám most nem kíván a múlttal foglalkozni, 
azon lesz, hogy mit lehet mindennek érdekében megtenni.

Jelenleg 50 000 dollár fölötti összeggel rendelkezik, ame-
lyet azonnal kormányunk rendelkezésére bocsáthat, hogy a 
befogadó állomások kapacitása lehetőségét és mennyiségét 
kiszélesítse. Jelenlétemben telefonon Hágával megbeszélést 
folytatott, és arról kapott visszajelzést, hogy a hollandiai hozzá-
járulás 48%-át május 1-jéig rendelkezésére bocsátják. Ebből az 
összegből 500 000 dollárt azonnal a rendelkezésünkre bocsát a 
gyűjtőállomásokon végzett munkálatok befejezésére, és az ösz-
szegből visszamaradt részt pedig a hotelek felújítására fordítan-
dóan. Elmondja, hogy az elnöknél Stefanović miniszter jelen-
létében tett látogatása során közölték vele, hogy a hotelekből a 
kiköltöztetés határideje április 15-ig meghosszabbítódik. Arról 
kapott értesítést, hogy ez korábban történt, és a menekülteket 
a meglévő táborokba áthelyezik, ámde némelykor hárman is 
egy ágyat kapnak. Hogy nagyszámú embereket zárva tarta-

125    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 411279., S-10
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nak szobáikban, hogy a lelkipásztoroknak nem engedik meg 
a szolgálatot, valamint hasonlóak történnek. Lindt főbiztos a 
magyar menekültek USA-ba történő szállításával kapcsolatban 
1957. május 17-én fontosnak tartotta a jugoszláv kormánnyal 
közölni, miért szükséges az 5000 menekültet előbb Ausztriába 
szállítani. A május 10-én a jugoszlávoknak átadott jegyzékben 
az alábbiak szerepelnek: „... időközben az USA adminisztráci-
ója magyar menekülteket kizárólag Ausztriából és a menedéket 
adó második országból fogad, akiknek közeli hozzátartozói 
vannak az EÁ-ban, illetve akikkel szemben megértést kívánnak 
tanúsítani. A főbiztos különleges erőfeszítései ellenére az USA 
adminisztratív utasításaiban Jugoszláviáról ezen menekültek 
tekintetében nem szerepel mint a mostani lakóhely szerinti 
ország. A menekültek ezen kategóriába tartozók átszállítása le-
hetővé tenné számukra, hogy a kívánt országba távozzanak, azt 
a lehetőséget, amellyel most nem rendelkeznek”.

Az USA-ba történő beutazáshoz a „rokonok” 
élveztek elsőbbséget – Nyugat-német, svéd,  

osztrák lépések

A jugoszláv válaszjegyzéket másnap, május 11-én átadták: 
„A Jugoszláv SZNK kormánya saját részéről kész az USA kor-
mányánál lépéseket tenni, hogy azon jugoszláviai magyar me-
nekültek esetenkénti emigráció tekintetében, akiknek közeli 
rokonaik vannak és megszánni való eseteknek számítanak”.

Javasoljuk, hogy mind Belgrádban, mind pedig washing-
toni nagykövetségünk útján e tekintetben tegyék meg a szük-
séges lépéseket”,126 tartalmazza a május 17-i feljegyzés. 

Mates jugoszláv diplomata május 13-i táviratából megtud-
juk: „Besterman, a képviselőház igazságügyi bizottságának fő-
jogásza, egy vacsorán közölte Vodušekkal, hogy a Kongresszus 
illetékesei, beleértve Waltert is, Lindt a menekültek elszállítá-
sáról tett jelentése lenyűgözte őket. Besterman elmondja, hogy 
késznek mutatkozik Lindttel együtt hamarosan eljönni hoz-

126    A-SMIP/PA, 1958., F-58., 410853. a fejlécen kézzel írott szöveg: 
Kacijan = 339. 
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zánk, és azon fáradoznak, hogy júniusban mindkét párt vezetői 
Walter és Celler (demokraták), Keating és Hillings (republi-
kánusok) a bizottság vezető tagjai ellátogassanak hozzánk, a 
jugoszláv hatóságokkal és a menekültekkel való beszélgetés 
céljából, ami Beszterman véleménye szerint legjobb eszköznek 
tekintendő a menekültek az USA-ba történő beutazásának jó-
váhagyása szempontjából. Útjuk elsősorban attól függ, hogy 
elhagyhatják-e Washingtont, tekintettel a Kongresszusban a 
költségvetés, az állampolgári jogok, segítségnyújtás stb. megho-
zandó akcióikat illetően. Besterman elmondja, hogy elsőként 
azok a menekültek érkezhetnek ide, akiknek rokonaik vannak 
az USA-ban, később a többiek is, mindannyian az általános 
»parole« (becsületszó, ünnepélyes ígéret – a szerző megjegyzése) 
eljárás alapján. Úgy vélem, amennyiben vízumot kérnek, azt ki 
kell adni számukra”.127     

Kveder bonni jugoszláv nagykövet 1957. május 17-én 
jelenti: „A magyar menekültekkel kapcsolatban a német 
belügyminisztérium beleegyezett abba, hogy eltekint a ki-
meneteli és bemeneteli vízumok kérésétől, kivéve azokat az 
eseteket, amikor olyan személyekről van szó, akikről megál-
lapítható, hogy Németországban nincsenek családjaik, a nem 
kívánatos személyeket, amelyek alatt bűnözök és az állam-
biztonsági szervek (ÁVH) értendők, beleértve az ügynököket 
(vagy a volt pártvezetőket), akik várhatóan Németországban 
aktivizálódni fognak. Ezen kérésüket a Német Szövetségi 
Köztársaság Belügyminisztérium és Landov közötti viszony-
nyal magyarázzák és a bejövetellel szemben eléggé nagy ellen-
állást tanúsítanak, és bizonyos garanciákat kérnek.

Amennyiben a német kérés számunkra nem fogadható el, 
és a saját kérelmünkön inzisztálunk, úgy vélem, hogy a legfel-
sőbb szinten kellene közbelépni. Közölték, hogy ma megkapták 
az engedélyt Gerovoból, heti több mint 50 VD elindítását, nem 
úgy, ahogy ez eddig volt. Közöljék, hogy egyetértenek-e ezzel.”128

Baće, a stockholmi jugoszláv nagykövetség ..... 1957. 
május 17-én jelenti belgrádi feletteseinek: „G. Beer a Vörös-

127    A-SMIP/PA, 1957., F- 58., 468. számú távirat, 410963, S-1, Mađ. 82.
128    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 235 számú távirat, 411079., S-5.
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kereszt főtitkára közölte, hogy a jugoszláviai magyar mene-
kültek költségeinek fedezésére még egymillió korona átadá-
sáról döntöttek. Jelenleg még nem határoztak, hogy újabb 
menekülteket befogadnak-e, és ő személy szerint úgy véli, 
hogy Erlander elnök látgatásakor erről is megbeszélést kelle-
ne folytatni. Nem hivatalosan beavatott abba, hogy a ható-
ságok vagy a Vöröskereszt, amennyiben a menekültek között 
akut tuberkulózisos megbetegedést találnak, akik ellátásra 
szorulnak, hogy az adott személyek esetében Svédországhoz 
lehetne fordulni segítségért, s ő hisz abban, hogy a gyógyin-
tézetekben itt helyet biztosítanának számukra.”129  

Az 5000 magyar menekült Ausztriába történő átszál-
lításáról szóló jugoszláviai sajtó írása 1957. május 6-án H. 
Lippet, a belgrádi osztrák nagykövetség másodtitkárát megle-
petésként érte. „A nagykövetségen erről semmilyen értesítést 
nem kaptak, és erről nem tudnak semmit. Reméli, hogy rövid 
időn belül erről részletes értesítést kap”, olvasható Krešimir 
Horvat jugoszláviai attasé feljegyzésében.130 

A menekültügy végleges rendezésébe más országok, 
sőt még városok is besegítettek 

M. Venisnik, a belgrádi II: Ügyosztály vezetője és Mül-
ler Rosch, a Nyugat-Német Nagykövetség tanácsosa 1956. 
december 31-i megbeszéléséről készített feljegyzése: „A Né-
met Szövetségi Köztársaság Ausztriából már több mint 10 
000 menekültet befogadott. Nem tudnak többet fogadni, 
mert a Kelet-Németországból érkező saját menekültjeinek 
állandó problémáját is meg kell oldaniuk. Ez az oka, hogy 
nem tudnak még jugoszláviai magyar menekülteket fogad-
ni. Egy adott esetben mégis kivételt tesznek, azok esetében 
akiknek rokonaik vannak Németországban. Amennyiben 
mindkét menekült csoport be nem fogadása esetén az ne-
gatív kihatással lenne kapcsolatainkra, a követség az illetékes 
német szervektől kérni fogja azok fogadását. Véleményem 
szerint csak 15 személyről van szó, azaz két csoportról. Mül-

129    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 120. számú távirat, 410965., S-4.
130    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 87. titkos szám, 411201, S-5.
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ler Kolmannak telefonál, aki közli, hogy vannak még olyan 
menekültek, akik Németországba kívánnak távozni.”131

Prica Hart a kanadai követség ügyvezetőjével november 
13-án tartott megbeszéléséről az alábbi feljegyzést készíti: „A 
magyar menekültekkel kapcsolatban átadja az aide-memoiret, 
amelyben kiemeli, hogy a bécsi kanadai Bevándorlási Hivatal 
azoknak a menekülteknek (Ausztriában lévőknek – a szerző 
megjegyzése) biztosít elsőbbséget, beleértve a Jugoszláviában 
tartózkodókat is. E célból Jugoszláviába kívánnának küldeni 
egy kivándorlással foglalkozó alkalmazottaik csoportját, és 
érdeklődik, hogy a mi szerveink jóváhagyják-e országunkba 
érkezésüket. Megismétlem neki a magyar menekültek kérdé-
sében elfoglalt álláspontunkat, közlöm, hogy úgy tűnik szá-
momra egy ilyen csoport befogadása nem jöhet számításba.”132

A Buenos Airesben lévő jugoszláv nagykövetségnek 
Iveković 1957. VI. 28-án az alábbi utasítást küldi: „Az ar-
gentínai hatalmi szerveket tegyék érdekeltté a Jugoszláviában 
lévő magyar menekültek országukba történő áttelepítésében. 
Jugoszláviában a latin-amerikai országokba irányuló magyar 
menekültek kiválogatásában érdekelt USEP és az ICEM kül-
döttségek már megkezdték munkájukat. Amennyiben az ot-
taniak (argentinok – a szerző megjegyzése) kifogásolják, hogy 
egy különálló küldöttség kiküldése sokba kerül, közöljék ve-
lük, hogy elegendő egy maghatalmazott kiküldése, aki a válo-
gatáskor a végső döntést meghozza. Amennyiben érdeklődés-
re számíthatunk, megküldjük azon menekültek számát, akik 
Argentínába történő távozás mellett döntöttek. Az előzetes 
felmérés során több százan döntöttek Argentína mellett.”133 

Srđa Prica jugoszláv külügyminiszter-helyettes Balene 
francia nagykövettel 1956. november 13-án folytatott meg-
beszélése feljegyzéséből: „a szegedi egyetemről 150 hallgató 
érkezett (Jugoszláviába – a szerző megjegyzése), akikről kije-
lenti, hogy tanulmányaik folytatására Franciaországban fel-
veszik őket, s biztosítsuk Franciaroszágba távozásukat.”134

131    A-SMIP/PA  1957., D1 4119 sz.
132    A-SMIP/PA, 1957., D-121., 419304 sz.
133    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 414485., S-10. 
134    A-SMIP/PA, 1957., D-12 419304 sz.
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London város elnöke a Vöröskeresztnek a jugoszláviai 
magyar menekültek megsegítésére 100 000 fontot adomá-
nyozott „a rendkívüli magyar alapból”, jelenti Vejvoda 1957 
VI. 28-án.135  

Az UNREF Végrehajtó Bizottságának június 
30-i előkészítése Jugoszlávia a menekültekkel 

kapcsolatos költségei  – Célországok

„Az UNREF Végrehajtó Bizottságának június 30-i ülésé-
vel kapcsolatban Lindt a magyar menekültügy megoldása te-
kintetében jelentős határozatok meghozatalát várja” – jelenti 
Vlahov Bernből 1957. május 20-án. „Jelenleg Jugoszláviából 
összesen 7000, míg Ausztriából még 5000 menekült elszállí-
tása biztosítva van. Ő felvetette a kérdést, mi lesz a többiek 
elszállításával. Az ülés jelentőségére és országunk érdekeltsé-
gére az ügy mielőbbi és sikeres megoldása tekintetében kívá-
natos lenne részünkről, hogy a küldöttséget kellően magas 
rangú személy vezesse. Orientációként hadd szolgáljon, hogy 
a hasonló tanácskozásokra Ausztria együttesen miniszterét, 
illetve miniszter-helyettesét küldte. Kérem, gondolkozzanak 
el, lehetséges hogy Brilej vagy valaki más, aki beosztását te-
kintve közel áll hozzá, de mellette engem is jelentsenek be. 
Természetesen el kell jönniük azoknak az elvtársaknak is, 
akik a kérdést kezelik. Az elvi beszédet Belgrádban kell elké-
szíteni. Amennyiben a képviselő nem eléggé képzett, nehezen 
képzelhető el, hogy az újságok megfelelő publicitást szentel-
nek az ügynek, emellett más országok képviselőivel való kap-
csolatok és nehézkessé válhatnak.

Lindt határozottan követelte, hogy a Bécsben megjelent 
a jugoszláviai 5000 menekülttel kapcsolatos kommünikét 
megváltoztassák, ugyanis annak tartalma bizonyára nincs 
összhangban a bécsi egyezséggel.”136

Dobrivoje Vidić jugoszláv külügyminiszter-helyettes 
1957. június 28-án a New Yorki ENSZ jugoszláv küldöttség-

135    A-SMIP/PA, 1957, F-58., 414685 S-2, 470. sz. távirat
136    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 187. számú távirat, 411166., S-3.
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nek, a genfi ENSZ Európai Hivatala állandó jugoszláv küldött-
ségnek: „Értesítjük Önöket, hogy a JSZNK 18 menekült-tá-
borában június 25-én összesen 9930 magyar menekült tartóz-
kodott. Eddig más országba távozott 6505 személy: Hollandi-
ába 15-en, Ausztriába 287-en, Irakba 1, Belgiumba 1513-an, 
Olaszországba 170-en, Kubába 4-en, Nagy-Britanniába 36-an, 
Norvégiába 299-en, Franciaországba 1154-en, Nyugat-Né-
metországba 932-en, Finnországba 1, USA 10-en, Svédország-
ba 594-en, Urugvayba 1, Svájcba 504-en, Törökországba 2-en.

A JSZNK-ban a svájci, norvég, svéd menekültügyi misszi-
ók befejezték tevékenységüket, és átvették az összes kiválasztott 
menekült áttelepítését. Úgyszintén a francia, belga, nyugat-né-
met, kanadai küldöttség is munkáját befejezte, de még nem 
vették át a kiválasztott áttelepítendő menekülteket. Az auszt-
ráliai misszió július elején kezdi meg a munkáját és mintegy 
2000 menekültet átvesz. A felsorolt országokba mintegy 4200 
menekült távozik, és várhatóan szeptember végére még mindig 
mintegy 6000 menekült tartózkodik a JSZNK területén.

1957. július 1-ig a menekültek ellátására fordított költsé-
gek elérik az 5 756 763 dollárt, a július 1-től december 31-ig a 
költségek előreláthatóan még 1 929 925 dollárt tesznek ki, míg 
az integrációs költségek előreláthatóan 633 950 dollár összegű-
ek, azaz összesen 8 320 638 dollár. Ruhaneműben, élelmisze-
rekben és más egyebekben július 1-ig 1 125 000 dollár segítség 
érkezett, a Főbiztostól 622 320 dollár térítés érkezett. A fentiek 
értelmében költségeink 7,4% térült meg ez idáig.”137 

Pontot kívántak tenni a menekültügy végére

1957. november 28-án  készült feljegyzés: „Pierre 
Brémont úr az ENSZ menekültügyi főbiztosának képviselője 
Lindt főbiztossal Genfben 1957. november 20-án megbeszé-
lést tartott.

Brémont úr belgrádi visszatérését követően meglátogatta 
a Magyar Menekültügyi Hivatalt és szigorúan bizalmasan az 
alábbiakat közölte:

137    A-SMIP/PA, 1957., F-58., 414478., Mađ., 96., S-8.
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1) A főbiztos az EÁ-ból Európába távozása előtt elláto-
gatott Dulles amerikai külügyminiszterhez. Lindt közölte 
Brémonttal, Dulles megértette, hogy már nem halogathatják 
a magyar menekültek költségeivel kapcsolatos Jugoszláviának 
nyújtandó kártérítés rendezését, és határozat született az EÁ-
kat illető rész kifizetését illetően. A szóban forgó összeg nem 
lesz 3 000 000 dollárnál kevesebb. (...)

2) Brémont a menekültek távozása tekintetében úgy 
vélekedik, hogy a probléma gyakorlatilag megoldottnak te-
kinthető, és reménykedhetünk abban, hogy év végéig az ösz-
szes menekült eltávozik Jugoszláviából. Lindt főbiztos Agda 
Roussel, a svéd Bevándorlási Hivatal igazgatónőjével is tár-
gyalt, aki ígéretet tett arra, hogy december végén egy küldött-
séget küld ki a visszamaradt menekültek összegyűjtésére. Ily 
módon a probléma teljes egészében megoldást nyerne, amely 
még egyetlen ország esetében sem fordult elő. (...)

3) A bizottság feltette Brémontnak a kérdést, milyenek 
a kilátások a főbiztos tartalékainak, Jugoszláviának nyújtan-
dó egymillió dollár összegű holland hozzájárulás kifizetésére. 
Brémont válaszában közli, hogy Hollandia a pénzt még nem 
utalta át, azonban a hollandokra biztosan lehet számítani.

4) Brémont a megbeszélés végén javasolta, tekintettel a 
jugoszláviai magyar menekültek problémáinak sikeres meg-
oldására, Lindt főbiztost december közepén hívjuk meg Ju-
goszláviába. Brémont úgy véli, hogy Lindt örömmel tenne 
eleget a meghívásnak.

Úgy véljük, Lindtet az alábbi indokok alapján kellene 
meghívni: 

a) Lindt nagy erőfeszítéseket tett a jugoszláviai magyar 
menekültek kérdésének megoldására és jelentős sikereket ért 
el. Komoly kilátások vannak a nálunk visszamaradt 1970 
magyar menekült Jugoszláviából történő távozására;

b) Lindt az ENSZ-ben, egyúttal az egyes kormányoknál 
határozottan járt el, hogy azok a menekültek gondozási költ-
ségeit megtérítsék. (Keresletünk még mintegy 7 millió dol-
lárt tesz ki.) Látogatása esetén megbeszélést folytathatnánk 
keresletünk visszamaradt összegének realizálásáról.”    
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A ENSZ Menekültügyi Főbiztosság belgrádi Ideiglenes 
Hivatala 1957. december 31-ig tartó működéséhez James J. 
Read főbiztos-helyettes november 4-én kér engedélyt. A levél 
egyebek mellett a jugoszláv költségek megtérítésére is utal: 
„a főbiztos megkért, hogy közöljem önökkel, szívén viseli az 
ügyet. A jugoszláv kormány biztos lehet afelől, hogy ő a to-
vábbiakban is a legnagyobb erőfeszítéseket teszi a probléma 
rendezése érdekében.” (...)

„Engedje meg ... hogy a főbiztos nevében kifejezzem elé-
gedettségünket,  a jugoszláv kormány és az ideiglenes Főbiz-
tosság közötti szoros együttműködéséért, és remélem, hogy 
eme együttműködés, a benne érdekelt összes szervezet közös 
erőfeszítése következtében, sikeresen befejeződik a Jugoszlá-
viába átszökött magyar menekültek végleges áthelyezése...” 

Lindt menekültügyi főbiztos 1957. december 18–22-e 
között Jugoszláviában tartózkodott, ahol Svetislav Stefanović 
belügyminiszterrel tárgyalt, „és örömmel állapítják meg, 
hogy a jugoszláviai menekültügy gyakorlatilag megoldottnak 
tekintendő, s a visszamaradt menekültek, kivéve a 620 sze-
mélyt, akik a jugoszláv társadalomba integrálódtak, eltávozik 
az országból.”

1957 nyarán a menekülteket nagy számban más országba 
szállítják. Az európai országok közül a legtöbb menekültet 
befogadó országok: Franciaország (2455), Belgium (2376), 
Svédország (1295) és Nyugat-Németország (1131). Európán 
kívüli országok: Amerikai Egyesült Államok (2509), Kanada 
(1765) valamint Ausztrália (1500).

Számháború

Az ENSZ főbiztosának belgrádi Ideiglenes Hivatala még 
egy rövid ideig fennállt, ugyanis mintegy 300 menekült ma-
radt vissza. A Jugoszláviából még távozni kívánó 31 mene-
kültet 1958. január 13-án Svédország befogadta.

A menekültek gondozási költségeivel kapcsolatosan 
Lindt főbiztos 1957. december 18–22-i belgrádi útja során 
közölte a jugoszláv vezetéssel, hogy „az ENSZ tagállamainál 
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mindent elkövetett, hogy hozzájárulásukkal könnyítsenek 
Jugoszlávia terhein, valamint hogy nemzetközi szolidaritá-
sukat egyazon módon fejezzék ki, mint tették Ausztria ese-
tében. Lindt úr közölte, hogy emiatt felkereste Dullest, aki 
az EÁ részét képező pénzügyi segítségét ígérte a jugoszláviai 
magyar menekülteknek nyújtott ellátásáért. Elmondja, hogy 
határozottabban semmit sem közölhet, ám közli, hogy a vá-
laszt december 20-ra ígérték. Washingtoni táviratra vár.

Lindt úr zágrábi elutazása előtt közölte, hogy megkapta 
a táviratot, amelyben értesítették, hogy tíz nap múlva az ügy 
rendezést nyer, s a jövő év elején kifizetik az összeget.”       

Iveković, magas rangú jugoszláv diplomata, november 
22-i táviratában megfogalmazottak szerint: „A költségeket 
az ENSZ-nek kell viselnie. Ezért e célból az amerikaiaknál 
közvetlenül nem tettünk lépéseket, kizárólag a Menekült-
ügyi Főbiztosságnál. ... Mivel nagyok a költségeink, negatív 
egyenlegünk mintegy 7 millió dollárt tesz ki: Ismertessék ve-
lük, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy az ENSZ minél 
előbb térítse meg költségeinket.”

A jugoszláv kormány, a magyar menekültekkel kapcso-
latos költségeit, 6 600 000 dollárra becsülte. A Főbiztosság 
által nyújtott nemzetközi pénzügyi segítség 1 050 248 dol-
lárt tett ki, amelyhez hozzájárult a Nemzetközi Vöröskereszt 
1 530 000 dolláros megsegítése. Az ICEM, a menekültek 
szállítására fordított költsége, elérte az 1 700 000 dollárt, 
úgyhogy az összes költség több mint 12 000 000 dollárt tett 
ki, beleértve a Főbiztosság adminisztratív költségeit és a vele 
együttműködő szervezetek költségeit is.

Jugoszlávia elégedetlen volt az amerikai 3 000 000 dol-
lárt kitevő anyagi segítségnyújtás módjával. A Főbiztosság 
útján keményvalutában számolt. Végezetül kénytelen volt 
a felajánlott feltételek mellett a térítést elfogadni. Amikor 
szóba került a visszamaradt 3 600 000 dollár megtérítése, 
Lindt közölte, hogy az nagyon nehezen lesz megvalósítha-
tó, ám ő mindent megtesz, hogy Jugoszlávia összes költsége 
megtérüljön. Svájc a Jugoszláv Vöröskereszt útján 300 000 
frankot fizetett be, amely csak kisebb mértékben enyhítette 
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a teljes tartozást. Lindttel Genfben történő megbeszélést kö-
vetően, 1958 júliusában Kacijan arról értesítette a jugoszláv 
kormányt, hogy mezőgazdasági feleslegeiből kompenzálja a 
költségek nagyobbik részét. Lindt szeptemberi jugoszlávi-
ai magánlátogatásakor kiemelte, hogy a jugoszláv költségek 
megtérítése keményvalutában lehetetlen, mivel az alapok ki-
merültek. Ez alkalommal felvetette, hogy a Német Szövetsé-
gi Köztársaság orvosi eszközöket ajánl fel megsegítés címén, 
azonban Jugoszlávia továbbra is kitartott költségei kemény 
valutában történő megtérítésében. A kanadai, közel egymilli-
ós segítségnyújtást, végül is 1958-ban elfogadta.

1957 nyarán a menekülteket nagy számban más országba 
szállítják. Az európai országok közül a legtöbb menekültet 
befogadó országok: Franciaország (2455), Belgium (2376), 
Svédország (1295) és Nyugat-Németország (1131). Európán 
kívüli országok: Amerikai Egyesült Államok (2509), Kanada 
(1765) valamint Ausztrália (1500).

A legtöbb menekült (1735) Gerovo (Horvátország) és 
Eszéken (1107) (Horvátország) nyert elhelyezést. Az megma-
radt, utolsóként 31 menekültet Svédország fogadta be 1958. 
január 13-án.

Az ENSZ Menekültügyi Főbizottsága belgrádi Ideiglenes 
Hivatala 1958 január folyamán szűnt meg, s Bremon február 
elején elhagyta el Belgrádot. A jugoszláv szervek és az Ideigle-
nes hivatal által kiadott közös nyilatkozat kiemeli, miszerint 
az utolsó menekült csoport is megkapta a vízumot, a jugo-
szláviai magyar menekültügy 1958. január 27-ig bezáróan 
megoldottnak tekintendő.

Mivel Jugoszláviának a teljes kompenzáció megtérítésére 
nem volt többé lehetősége, ezért 1959 novemberében vissza-
vonta költségtérítési igényét. Az elhatározást az ENSZ Mene-
kültügyi Főbiztossága örömmel üdvözölte, s ezáltal lezártnak 
tekintette a jugoszláviai magyar menekültügyet.  
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Lábadi Zsombor–Váci Dajana

Útleírás és történelmi 
emlékezet Garády Viktor 

írásaiban
Az útleírást átfogó személetű, összefüggő előadásmódja 

emeli ki az utazási irodalomból. Az útikönyvnél kevésbe rész-
letezőbb, oldottabb, de emellett számos olyan ismereteknek 
is a forrása, amelyek hozzájárulnak egy nagyobb vidék, táj-
egység árnyaltabb leírásához. Az útleírásoknál fokozottabban 
merül fel a hitelesség iránti igény, amit az elbeszélő idegen-
ben szerzett személyes benyomásai is közvetítenek. Friedrich 
Strengle a műfajnak irodalmi-esztétikai vonzerőt tulajdonít. 
A cselekmény iránti kíváncsiságot mindig az új, idegen tárgy 
iránti, ügyesen felkeltett és ébren tartott érdeklődés váltja fel. 
Emellett kifejlett érzékenységet és találékonyságot is igényel. 
Zlatko Katik is az állandó műfaji jegyek közül a hitelességet 
hangsúlyozza. Az útleírás hitelességét szerinte is az elbeszélő 
megbízható kijelentései, a dokumentálás szándéka alkotja. A 
mesélő személye a cselekmény során mindig azonos marad, 
ez jelenti a történet megbízhatóságát. Az útirajz olyan sajátos 
empirikus dokumentum, amely a szerzői jelenléttől függően 
egyszerre két tudósítói szerepnek is eleget tesz. Egyrészt ellát-
ja az olvasókat objektív információkkal a megismerni kívánt 
országokról, tájakról, népekről, azaz az őt körülvevő ismeret-
len világról, másrészt beszámol a szerző belső történéseiről. 
Érdekessége a műfaj dinamikájában rejlik: minden esemény 
megteremti a maga résztvevőit, akiknek magatartását a szer-
ző-elbeszélő hitelesen próbálja meg visszaadni. A leírás, a 
jellemzés általában úgy történik, hogy az idegen ország, az 
idegen táj a hazához viszonyítva jelenik meg, így még feltű-
nőbbek a különféle ellentétek, szokatlan dolgok. 
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Azok az útleírások, amelyekben a tér szolgál a leírás vagy 
a megfigyelés kiindulópontjaként, „deskriptív” vagy „pano-
rámás” jellegűek; amelyekben az emberek vagy az emberek 
közti kapcsolatok kerülnek a középpontba élmények, pár-
beszédek vagy szituációk formájában, inkább „narratív” for-
májúak. Zlatko Klatik szerint az útirajz tere „reális nagyság, 
amely objektíven létezik, és a szerző akaratától függetlenül 
adott”. Az útirajzban az emberek és a tér az objektív világ füg-
getlen, konkrét formáiként jelentkezik az útleírás szerzőjével 
szemben.  Az útirajznak két válfaja különíthető el, az egyik-
ben a tér dominál az emberek felett: az ország, a környezet; az 
anyagi kultúra annyira leköti a szerzőt, hogy az emberekkel 
való találkozásokra, eszmecserékre csak kevés figyelmet for-
dít. A másikban viszont a fabulázás szerepe nő meg, a cselek-
ményhez (narratíva) és a szereplők jelentőségéhez képest a tér 
funkcionalitása jelentősen visszaszorul.

A magyar irodalmi útleírások egy része tematikusan dol-
gozza fel a Tengermelléket, ezért érdemes közelebbről meg-
nézni, miért és milyen módon mutatják be az Adriát. 

A tenger óriási kultusza a századelőn is a magyarok és a 
horvátok közös múltjából táplálkozik. 

Számos híres magyar író járt az Adrián: Császár Fe-
renc, Herman Ottó, Pekár Gyula, Molnár Ferenc, Herczeg 
Ferenc, Cholnoky Viktor, Szini Gyula, Hunyady Sándor, 
Márai Sándor, Heltai Jenő, Kosztolányi Dezső. „Különféle 
szándékkal, különböző tengerparti helységekbe látogattak 
el a magyar írók”.1 Megfigyelhető, hogy indítékaik rend-
kívül változatosak voltak: az Adriára mentek nyaralni, ta-
nulmányaikat elvégezni, néhányan itt dolgoztak a tenger-
parti városokban. Ebből keletkeztek az útirajzok, novellák, 
esszék, amelyek részletesen bemutatták az Adriai-tengert 
és vidékét a 17. századtól kezdve egészen a 20. századig. 
A mediterrán világról több értékes útirajz, esszé született, 
amelyek lehetőséget adtak a történelmi tapasztalatok és a 
személyes benyomások összevetésére. Hamvas Béla, Fejtő 

1    L. erről még Ujvári Hedvig: Az útirajz műfaja. www.mediakutato.hu/
cikk/2004_03_osz/09_max_nordau/02.html /letöltés ideje: 2012.11.08.
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Ferenc és mások kötetei a Tengermellék megújuló szellemi 
hatásáról tanúskodnak.

Érdemes megfigyelni, miként fejti ki véleményét az Adri-
áról Márai Sándor a Dráma Voloscában című elbeszélésében: 
„Tavasszal lenn jártam az Adrián. Az emlék, mely makacsul 
kísért, mindig újra visszahúz ide. Számomra a tenger, Fiume 
és Abbázia között, még mindig a ’magyar tenger’, akkor is, ha 
tudom, hogy a történelem időközben odaadta az olaszoknak 
a Szentkorona Gyöngyét. De más a szárazföld és más a ten-
ger. Ez az öböl mélykék vizével az én külön, szerény és csön-
des irredentám. Az egész világból ez az öböl az a hely, ahol 
a magyarnak közvetlen köze volt a tengerhez”.2 Ebből az 
idézetből is kitűnik, hogy a magyar írók az Adriát sajátjuknak 
tekintették, akkor is, amikor egy része olasz megszállás alá 
került. Márai nosztalgiával mesél az Adriáról, sőt be is vallja, 
hogy életének meghatározó emlékei a történelmi magyar ten-
gerparthoz kapcsolódnak.

Történelmi séták: Fiumétól Salernóig

Az Adria egyik leghűségesebb századelőn élt krónikása 
Garády Viktor volt. Meglepő életrajzi tény, hogy Garády 
Nagyváradon született, messze a tengerparttól. Gyerekként 
költözött családjával Fiumébe (Rijekába). Akkoriban, az 
1870-es években, Fiume a Bach terror nyomása alatt állt. 
Elvégezve az olasz középiskolát Fiuméban, Garády visszatért 
Magyarországra, ahol tanulmányait a budapesti egyetemen 
folytatta. Nem mellékes körülmény, hogy a magyar nyelvet 
az egyetemi évei alatt tanulta meg. Ezután megint Fiumébe 
húzta a szíve, ahol 1903-ban megalapította a Fiumei Szemle 
c. heti-, 1907-ben a Fiumei Napló c. napilapot. Mák Ferenc 
is említi a Régi dicsőségünk a tengermelléken című kötetének 
utószavában, hogy „Garády Viktor az egyre gyarapodó, min-
den tekintetben szépülő, csodáit leplezetlenül fölfedő város-
ba tért meg”3. Itt dolgozott is, elsőként a biológiai állomás 

2    Márai Sándor: Dráma Voloscóban. In Magyar írók az Adrián. Palatinus, 
Budapest, 2007. 314.

3    Garády Viktor: Régi dicsőségünk a Tengermelléken. Pragma, Eszék, 2011. 45.
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igazgatói funkcióját töltötte be, a későbbiekben pedig a ten-
gerészeti akadémia tanára lett. Dékány András, a népszerű 
magyar író, Garády hallgatója volt a Fiumei Akadémián. Ta-
náráról kijelentette, hogy „ő volt az Adriai-tenger krónikása, 
a tengerparti élet megfigyelt jelenségeinek színes leírója”4. 

A fiumei évek után, megint Budapestre költözött, ahol 
a Pesti Hírlap szerkesztőségében kezdte írói pályáját. Már 
történeti művének címéből is, Régi dicsőségünk a tengermellé-
ken, látható, milyen nézetei voltak az Adriáról. Egyértelműen 
büszke a magyarság múltjára, mert ‚dicsőségesnek’ nevezi; 
továbbá finoman jelzi azt is, hogy a magyar történelem egy 
része a tengermelléken, az Adrián játszódott. Garády mind-
emellett fordítóként is sikeres volt: magyarról is fordított 
olaszra, így például a Bánk bán fordítását neki köszönhetjük.

„Garády Viktor Régi dicsőségünk a Tengermelléken című 
ifjúsági művében nemzeti történelmünk Adria-parti fejezeté-
nek legszebb történeteit írta meg” – vallotta róla Mák Ferenc 
az utószóban. Valóban, úgy tűnik, mintha Garády ebben a 
műben két műfajt párosított volna: az útirajz műfaját ösz-
szekeverte a történelmi tényekkel és eseményekkel. Erre utal 
az is, ahogy a mű elején leírja a magyar állam dilemmáját 
1097-ben. Kálmán királyt a történelem válaszút elé állította: 
a mediterrán világ melyik részével lépjen szövetségre. Persze, 
a hatalmasabbikhoz csatlakozott, mert tudta, hogy „csak ak-
kor vetheti meg erősen lábát a tengermelléken, csak akkor 
ejtheti hatalmába a dalmát tengerpart gazdag kikötő város-
ait…” (Garády Viktor 2011. 5.). Ebből az idézetből látha-
tó, hogy milyen nagy szerepet játszott az Adriai-tengerpart 
már 1097-ben magyar szempontból, gazdag és figyelemre 
méltó városainak köszönhetően. A krónikás elbeszélő rész-
letesen bemutatja az akkori társadalmat a tengerparti város-
ban: „Zára tart karokkal és nagy tisztelettel fogadta a királyt. 
A gazdag és művelt város kapui megnyíltak a magyar sereg 
előtt. A nemesség, a papság és a polgárság színe-java fényes 
ünnepi ruhában drága fegyverzettel, címeres zászlókkal járult 
a király színe elé. A király diadalmas bevonulását folytonos 

4    Uo. 43.
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harangzúgás és a nép örömujjongása kísérte. A hű záraiak a 
magyar királyt és főembereit dúsan megvendégelték, és drá-
ga ajándékokkal elhalmozták” (Garády Viktor 2011. 12.). A 
Krónikástól megtudhatjuk, hogy Zára igen vagyonos város 
volt, tehetős polgársága három rétegből állt, akik bőkezűen 
fogadták a magyar királyt. Ez a leírás sok érdekes részletet 
rejt: a záraiak ünnepi ruhában üdvözöltek a királyt, de fel 
voltak fegyverkezve. Arról is olvashatunk, hogy címeres zász-
lókkal rendelkeztek, és a hálájukat ajándékok formájában 
fejezték ki a magyar királynak. A megidézett epizód a ma-
gyarok és a horvátok közötti bensőséges viszonyról tudósít: 
hangsúlyozva annak kivételesen szívélyes voltát.

A mediterrán világgal létrejött és folytatott élénk kap-
csolatoknak ugyancsak korai történelmi epizódja a szicíliai 
szövetségkötés. Az adriai szigetet ragyogó tündérpalotaként 
lefestő jelenetbe simul bele a normann fejedelem udvara, 
amelyben a palermói narancsligetek említése teszi még eg-
zotikusabbá a történelmi időket. A pannon és a mediterrán 
kultúra találkozása Kálmán király és a normann uralkodó lá-
nyának, Buzillának frigyre lépésével teljesedik ki, amelynek 
jelképes helyszínéül a nevével is sokatmondó Tengerfehérvár 
(Biograd na moru) városát jelölték ki a magyarok. A kora-
beli szokásjognak megfelelő kölcsönös ajándékosztás után a 
két király népes kíséretére a házassági lakoma szabad ég alatt 
történő elfogyasztásával is utalás történik. Az adriai sziget-
világ felfedezésére a normann néppel létrejött szoros családi 
kötelék jóvoltából kerülhetett sor, miután a szicíliai hódítók a 
kora középkorban Dél-Európa egyik legjobb tengerésznépé-
nek számítottak. Könnyű és gyors hajóik voltak, amelyekkel 
a magyarok is könnyen eljuthattak a közeli Veglia, Ossero 
és Cherso szigeteire. A normann–magyar gályák csakhamar 
a dél-dalmáciai kikötőkbe is horgonyt vethettek, így a ró-
mai alapítású Spalatóban (Split), a horvátok egyházi székhe-
lyén is. A magyarokkal szembeni korai ellenkezés fokozatos 
megszűnését a krónikás elbeszélő azzal magyarázza, hogy a 
városlakók megértették, hogy a magyarok is keresztények 
voltak, akik jóindulatot fognak tanúsítani keresztény hittest-
véreik iránt. Esküjüket szerződéssel pecsételték meg, mellyel 
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a spalatóiak megerősítették, hogy a magyar királynak hűséges 
hívei maradnak. A királyi esküvő színpompás helyszínének, 
Tengerfehérvárnak jelentőségét a későbbiekben az is továb-
bi növelte, hogy a Kálmán sikeres hadjárataiban megszerzett 
tengerparti városok elöljárói a velencei veszély elhárítására a 
tengerparti kikötővárosba hívják a magyar királyt, hogy útját 
állják a köztársaság rohamainak. A végső csata Zára városáért 
folyt, amelyet a magyarok sikerrel vívtak meg. 

A VI. fejezetben Garády Zára (Zadar) fénykorát mutat-
ja be III. Béla királyunk korában. Ekkor Zára magyar uralom 
alatt volt, de a krónikás szerint a nép elégedett volt helyzetével, 
mert tudta, hogy így lehetősége lesz kereskedelmi érdekeinek 
valóra váltására. Garády részletesen leírja, hogyan erősítette 
meg Zárát Béla király: „A hatalmas király uralkodása alatt kis 
idő múlva nagy fontosságú kereskedelmi várossá fejlődik. A ke-
letről jövő hajók Zárát tekintik legfőbb állomásuknak, s a távol 
kelet árui Zárán át jutnak Magyarországba. A zárai kereskedők 
sűrűn járnak föl az anyaországba, és ami a magyarnak akkor 
hadi út volt a tengerparthoz, a zárainak kereskedelmi út lesz 
Zágráb, Fehérvár és Esztergom felé” (Garády Viktor 2011. 12–
13.). Ebből is kitűnik, hogy miért tekinthető Garády munkája 
történeti leírásnak. A források szerint III. Béla segített abban, 
hogy Zára jelentős kereskedelmi várossá fejlődjön. Ez elemi 
érdeke volt a magyar királynak is, mert a keletről érkező áruk 
Zárán keresztül jöhettek át Magyarországra. Nagyon lényeges, 
hogy maga az író tárja fel nekünk, hogy a magyarok mindent 
megtettek azért, hogy eljuthassanak a tengerpartig, hiszen fel-
ismerték a tengermelléki városok földrajzi értékét és rendkívüli 
kereskedelmi jelentőségét. E cél érdekében elfoglalták Zárát, 
amely a támogatásukkal művelt, szép és gazdag várossá vált. 
Mindkét fél – a magyar és a horvát is – nyert az összefogással. 
A magyarok megkapták a nagy tengermelléki várost, így biz-
tosítva hadi helyzetüket az Adrián. De ez nem jelentette azt, 
hogy uralkodtak volna a város fölött; ellenkezőleg, Zára szabad 
város maradt, ami hozzájárult páratlan gazdasági fejlődéséhez. 
Ennek köszönhetően Velencének az Adrián egyenrangú vetély-
társává vált. 
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Garády nemcsak a történelmi tényeket helyezi előtérbe, 
hanem a táj szépségeit is. A VII. fejezetben található termé-
szetrajz is ezt bizonyítja: „Oda vágtattak a dél bűvös-bájos tá-
jaira, ahol a tenger ragyogó tükre tárult elébük. Ott a köves, 
zordon sziklahegyek magas ormán pillantották meg először a 
határtalan, a végtelen tengert s rajta a büszke, fellobogózott gá-
lyákat, amiket a magyarok királya bérelt az Adria szabad város-
aitól és rendelt Spalato városának kikötőjébe” (Garády Viktor 
2011. 13.). Az idézetben számos stilisztikai eszköz található. 
Elsősorban ott, ahol a tengert a tükörrel összehasonlítja, vagy 
amikor akkor a tenger horizontjának tágassága egy metafora 
közvetítésével jelenik meg. A VIII. fejezet tovább retorikai 
mozzanatokat tartalmaz. Az író a perszonifikációt használja 
egy kis község leírására: „fekszik a fölötte magasan emelkedő 
kopár hegy tövében” (Garády Viktor 2011. 14.). Ezzel arra 
utal, hogy a község a hegy lábánál volt, aminek elérése érde-
kében emberi tulajdonságot használt. Jellemző a leírásra a dí-
szítő jelzők megléte, amelyek végigfutnak az egész szövegen: 
„sötétkék, csinos víz”, „sötét, viharos éjszaka”, „földönfutó, 
hazátlan király” (Garády Viktor 2011. 15.), „legderűsebb 
ég”, „legillatosabb, legmosolygóbb föld”, „legékesebb, legra-
gyogóbb virág” (Garády Viktor 2011. 27.).

Garády elbeszélője az érzéki hatáskeltést sokoldalúan ösz-
szekapcsolja a történeti hitelességgel. Endre király szentföldi 
hadjáratai előkészületeinek leírása során például az esemé-
nyek egyik szemtanújának, Tamás spalatói érseknek a szavait 
hívja segítségül: „A király atyja fogadalmát végre akarván haj-
tani, a Szentföld segítségére indult. Fegyvereit és az eleséget 
szekereken és teherhordó állatokon előre küldötte. Akkora 
nagy számban voltak, hogy ellepték a város egész területét. A 
király felszólítására a spalatóiak az egész külvárost átenged-
ték a zarándokoknak szállásul. Házaik csakhamar megteltek 
emberrel és jószággal, hogy alig lehetett ott járni-kelni. Bár-
mennyire szorongtak, nem fértek el a külváros házaiban, és 
a királyi udvar kíséretének java része sátrakban tanyázott a 
szabad mezőn. A polgárok részint félelemmel, részint pedig 
bámulattal nézték a szokatlan sokadalmat” (Garády Viktor 
2011. 13−14.). A király alattvalóihoz való közvetlen viszo-
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nyát jól mutatja, hogy az ünnepi körmenetet meglátva leszáll 
lováról, és a székesegyházba vezető utat a tömegben elvegyül-
ve gyalogosan teszi meg. Lovagiasságának nimbuszát azzal 
igyekszik még inkább megteremteni, hogy a város számára 
felajánlja a közeli Klissa (Klis) várát, viszonzásul a város lakói 
szeretettel látják vendégül, majd amikor Endre útra kel, két 
hajóval kísérik el Durazzóig. 

A XV. fejezet Nagy Lajos királyról közöl részleteket. Itt is, 
hasonlóan a zárai epizódhoz, az elbeszélő érzékletesen leírja, 
miként viselkedett a nép, amikor Erzsébet anyakirályné felke-
reste Zengg (Senj) városát. „Zengg ünnepi díszt öltött. A nyá-
ri hajnal bíborfényében úgy tűnt föl, mint valami napkeleti 
tündérváros. A házak, a templomok, a várfalak, a kikötőben 
horgonyzó gályák alig látszottak a tengernyi sok lobogótól, 
címeres zászlótól, zöld gallytól és virágtól. Ezernyi ezer ember 
tolongott az utcákon, a kikötőben s a város falain kívül eső 
sík területen. A férfiak díszes ünnepi ruhában, fényes fegyver-
zettel, a nők aranyhímzésű, drága selyemruhában jártak-kel-
tek az utcán, és türelmetlenül várták a ritka, nagy vendéget” 
(Garády Viktor 2011. 24.). Ebben a jelenetben is az akkori 
társadalom képét rajzolja meg: a várost gazdagnak ábrázolja, a 
férfiak és a nők drága anyagokban jelennek meg. Ugyanakkor 
ezzel párhuzamosan Garády útirajzi képet tár elénk, gondosan 
leírva, milyen évszak volt az események idején, és milyennek 
tűnt neki a város. Az elbeszélő összefonta a történelmet a sze-
mélyes gondolataival és asszociációival, amelyek felbukkantak 
benne a városról nyújtott kitekintése során. Nagy Lajos király 
uralkodása a magyar történelem régi dicsőségének egyik leg-
gyakoribb toposzát hívja elő az elbeszélőből, azonban jellem-
zése birodalomról, amelynek három tenger mosta a partját, 
inkább állandó irodalmi jelzőként, mint történelmi tényként 
szerepel. A történészek újabb kutatásai alapján is elmondható, 
hogy a magyar uralkodó egyedülállóan nagy birodalmat épí-
tett ki Közép-Európában. Megörökölte például a lengyel ko-
ronát, és a déli balkáni államok is elismerték a fennhatóságát, 
valamint a bolgár és a moldvai fejedelem is. Ennek ellenére 
nem terjedt ki a magyar királyság fennhatósága a Fekete-ten-
gerre és a Balti-tengerre, az Adrián viszont sokáig számottevő 
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befolyással bírt.5 A Lajos uralkodása idején viselt dél-itáliai 
hadjárat az egyik legérdekesebb adriai emléke a korszaknak. 
A király eljutott vitézeivel egészen Salerno városáig, amely a 
hagyomány szerint megnyitotta kapuit a magyarok előtt, és 
követeket küldött eléjük. A magyar uralkodó nagylelkűen 
bánt a salernóiakkal, és hogy a nagyobb bajnak elejét vegye, 
előírta, hogy katonái csak fegyvertelenül mehetnek be a város-
ba. Az elbeszélő a déli gazdagságot és előkelőséget a fény és a 
csillogás metaforájával írja le: „Innen aztán fényes menet in-
dult a király elé. Nemesek, papok, polgárok egyaránt, selyem-
ben, bársonyban, aranyos zászlókkal (…) Elöl ment a papság 
a sok drága szent ereklyével. Nagy Lajos illően megtisztelvén 
az ereklyéket, igen kegyesen bánt a nagyszámú küldöttség-
gel. Négy napig maradt a király a városban, ahol csakhamar 
megszerették a nagylelkű és bölcs fejedelmet.” (Garády Viktor 
2011. 28.) A magyar katonák jutalma a tengerre nyíló kilátás, 
amelyet a krónikás mesés képekkel és felfokozott érzéklettel 
visz színre: „Salerno! A magyarok Istene akkor szeretett bennün-
ket igazán, amikor Nagy Lajos királyunk tábort veretett győztes 
seregével (…) Ott, ahol a legszebb a tenger, legderűsebb az ég s 
legillatosabb, legmosolygóbb a föld, ott, a salernói narancsligetek-
ben nyílott hajdani dicsőségünk legékesebb, legragyogóbb virága.” 
A gondolatmenet itt még közvetlenebbé válik, megszólítottjai 
a magyar hősök, akik mindannyian a festői látvány hatására 
lélekben valósággal újjászületnek.

„Hej, Salerno! Micsoda öröm dagasztotta kebleteket, minő 
gyönyörűség szállotta meg lelketeket, daliás vitézek, amikor sze-
metekbe ötlött a legszebb tengeröböl ragyogó tükre! Olyan az 
csaknem mindig, mintha orgonavirágot hintettek volna a vi-
zére. Szép, lila színű, ameddig a szem ellát.” (Garády Viktor 
2011. 27.)

A tengermelléki történelmi idő mellett Garády az adriai 
szigetvilággal is behatóan foglalkozott. Így a XXII. fejezetben 
Veglia (Krk) szigetét említi meg: „Túl a fiumei öböl kék vi-
zén, Veglia szigete tűnik elő. A sziget keleti részén, zöldellő 
domb tetején Castel Muschio maroknyi házai hunyászkod-

5    L. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit. Animus Kiadó, Budapest, 2010. 51–52.
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nak sűrűn egymás mellett, és lenéznek a tenger sima tükrére, 
ahol vakítóan csillog a napfény. Valamikor erős vár volt, s 
magyar lobogó lengett a tornyain, amelynek középen Hollós 
Mátyás címere ékeskedett. Frangepán János volt akkor a szi-
get ura, aki hűtlenül elpártolt a királytól, s Vegliát átengedte 
a velencei köztársaságnak” (Garády Viktor 2011. 35.). Itt a 
mesélő a sziget földrajzi elhelyezkedéséről ír, miközben be-
tekintést nyújt a személyes benyomásaiba. Úgy véli, hogy a 
vár biztonságban volt, amíg még nem került a velencei ura-
lom alá. A sorok között is megtapasztalhatjuk Garády fejlett 
leíró készségét, amelyet a történelem és a táj egybefűzésével 
teremtett meg. Zengg kivételes szerepét az adja a horvát–ma-
gyar közös történelmi múltban, hogy a szikladombon emel-
kedő várszerű építménye a Frangepán család tulajdonába 
került. Ez a nemzetség pedig azon magyarországi főurak és 
fejedelmek egyik legismertebb szállásadója lett, akik az Adri-
ai-tenger másik partjára akartak átjutni. Ebben a kastélyban 
vendégeskedett Károly Róbert király fia, Endre és Erzsébet 
királyné, aki velencei gályán kelt át a tengeren.

Garády elbeszélései között különleges helyet foglalnak 
el a magyar uralkodónők tengerparti utazásai. Ezek közül is 
figyelemre méltó Mária királynő története, aki számos meg-
próbáltatás és családi tragédia után Zenggbe menekült, és ott, 
a Frangepánok ősi fészkében lelt menedékre. A krónikás az 
alkalomhoz illő emelkedett hangnemben számol be az előke-
lő vendég megérkezéséről, midőn a város is ünnepi külsőt öl-
tött magára: „Frangepán János a szó legnemesebb értelmében 
lovagiasan viselkedett az elárvult királynéval. Tengeri útját 
valóságos diadalmenetté varázsolta. A kikötővárosok ünnepi 
díszt öltöttek, és felékesített gályákkal siettek elébe, őszinte 
örömmel üdvözölve Máriát.” (Garády Viktor 2011. 33.)

A törökkel vívott harcok idején II. Ulászló magyar király 
felesége, a francia Candalei Anna is hosszú hajóútjáról Zengg 
városába érkezik meg. A királyné partra szállása, a fénykort 
idéző pompás díszletek között, a horvát bán és a magyar fű-
urak jelenlétében történik. Candelei Annát megint csakis a 
Frangepánok látják vendégül, majd a szokásjog szerint a vá-
rost elhagyva előbb Zágrábba, utána pedig Székesfehérvárra 
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kísérik. A női sorsokhoz való hűséges ragaszkodás ékes bizo-
nyítékaként a Frangepánok utolsó sarjának, Frangepán Fló-
rának az élettörténetét kíséri végig a könyv utolsó fejezete. A 
bécsi udvar megtorlása után árván maradt Frangepán leány 
a záró jelenetben éppen szülőhazájától búcsúzik el, a mesés 
mediterrán világtól, és útnak indul Budára, hogy a messzi 
északon találjon új otthonra: „Végső pillantást vetett a tenger-
re, aztán hátat fordított neki, kétségbeejtő sejtelmével annak, 
hogy soha többé nem látja viszont. És megeredt, gyors, szapora 
lépésekkel törve előre, mintha szörnyű látomás elől menekülne.” 
(Garády Viktor 2011. 40.)

Összefoglalva, a magyar írók több évszázadon keresztül 
tudósítottak a Tengermellék történetéről. Kalandjaikat, gon-
dolataikat és érzéseiket, amelyeket az Adria keltett bennük, 
megörökítették írásaikban is. Így nagy jelentőségű útirajzokat 
hoztak létre, amelyek nemcsak a történelmi ismeretek miatt 
figyelemre méltók, hanem egyedülálló földrajzi és tájleírásaik 
miatt is. Egyik legigazibb és leghűségesebb bizonyítékai ennek 
a Garády Viktor műveiben felbukkanó Adria-idézetek, ame-
lyek lehetővé teszik számunkra, hogy olvasás közben átlépjünk 
a XVI., a XVII. vagy akár a XVIII. századi tengermelléki élet-
be. Történelmi elbeszéléseinek élénk és érzékletes leírásai is jól 
mutatják, hogy sohasem tudott teljesen elvonatkoztatni a ten-
germelléki területek titokzatos világától.
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Suzana Režić

Önéletrajzi elemek  
Janus Pannonius  

Siratóének anyjának, 
Borbálának halálára  

című elégiájában
Janus Pannonius, aki Csezmiczei Jánosként (Ivan 

Česmički, 1434–1472) is ismert, a régi magyar és horvát 
irodalomtörténetben egyaránt fontos helyet foglal el. Nem 
bizonyított, de irodalmi alkotásai alapján feltételezhetjük, 
hogy Horvátország területén született, valahol a Dráva men-
tén; valószínűleg, hogy szülőhelye Csezmice (Čazma), míg 
egyes források szerint Novigrad Podravski. Janus Pannonius 
munkássága egybeesik Mátyás uralkodásával, és e korszakban 
a két nemzet – a magyar és a horvát – irodalmának és tör-
ténelmi eseményeinek közvetítőjévé válik. Humanista mű-
veltségre az itáliai iskolákban tett szert. Egyetemi évei után 
(kánonjogot tanult) Váradon szolgált kanonokként, később 
püspökként folytatta tevékenységét Pécsett. 

A Mátyás király elleni sikertelen összeesküvése után me-
nekülnie kellett, a Zágráb melletti Medvevárban halt meg, 
maradványait csak később vitték Pécsre.

Janus Pannonius irodalmi alkotásai közül legértékeseb-
bek az elégiák, amelyekben a kivételes tehetségű költő latin 
és görög irodalmi ismeretei is megmutatkoznak. Leghíresebb 
elégiái: Búcsú Váradtól, Siratóének anyjának, Borbálának halá-
lára, Károlyhoz, Perinushoz, Mikor a táborban megbetegedett, 
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak, Saját lelkéhez, Galeot-
tóhoz, Titus Strozza verseit dicséri stb.

A fogalomtár1 szerint az elégia olyan irodalmi műfaj, 
amely legelőször az ókori görög irodalomban jelenik meg. 

1    Milivoj Solar 2006.
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Elégiának neveztek minden olyan lírai alkotást, amelyet fu-
volával kísértek, többféle témában íródhatott, kötelező volt 
a disztichonos verselés. Később az elsősorban visszaemléke-
zésből fakadó, melankolikus hangulatú verseket nevezték 
elégiának, a reneszánsz korában a disztichon már nem volt 
kötelező eleme. Mivel az elégiák a szerzők önéletrajzi elemeit, 
vallomásait is tartalmazzák, hitelesnek tekinthetjük a versek-
ben felbukkanó életrajzi vonatkozásokat. 

Korábban próza formában íródnak a vallomások. Ezzel 
a témával foglalkozik Zlatar Andrea Önéletrajz Horvátor-
szágban2 című könyvében. Az irodalomtörténész és teore-
tikus azt írja, hogy Szent Ágoston Vallomások című műve 
kivételes, nem jellemző a korra, ezért is számít rendkívüli 
fontosságú műnek. Az önéletírásokkal foglalkozó irodalom-
történészek az ókori és középkori szövegekben nem találnak 
önéletrajzi vonatkozásokat tartalmazó műfajokat, ezért más 
műfajú szövegekben keresnek önéletrajzi elemeket.

Ovidius Tristia című önéletrajzi elégiáját tekinthetjük 
az elégiákban megjelenő önéletrajz archetípusának. Hang-
súlyozni kell azonban, hogy a prózai elbeszélés, folyamatos 
írás a szerző saját életének eseményeit követi, ellentétben a 
töredékes „elbeszéléssel”, amely lírai töredezettséget követ, és 
a költő különböző életszakaszaihoz kapcsolható.

Tematikusan Janus elégiáit több csoportba sorolhatjuk: a 
költőhöz közelálló (elhunyt) személyekhez írt elégiák, önma-
gáról mint szellemi lényről keletkezett elégiái, illetve a költé-
szetéről íródottak. 

A Siratóének anyjának, Borbálának halálára (De morte 
Barbarae, 1463) című elégiája a hozzá közelálló (elhunyt) sze-
mélyeknek szentelt elégiái közé tartozik, pontosabban anyjához 
írja. Az anya halála miatt érzett fájdalma, a haláltusában vívott 
kimondhatatlan fájdalom része a vallomásnak, amely önéletraj-
zi elemként is értelmezhető: a fiú fájdalma az anya elveszítése 
miatt. Életrajzából tudjuk, hogy a költő még fiatal, amikor el-
veszíti apját, akinek halála után anyja és nagybátyja nevelték.

2   Andrea Zlatar 1998. 34.
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Már az elégia elején Janus tanárának, Guarinónak halálát 
említi, amit önéletrajzi adatnak lehet tekinteni:

Hát nem volt-e elég elvenned jó Guarinómat?
Lám sebet ütsz ismét, új sebet ütsz szivemen!3

Ezt több önéletrajzi adat követi születéséről, élete folyásá-
ról, egészen anyja haláláig:

Én téged, mert hatvanon onnan esett a halálod
lelkem-anyám, emiatt tán ne sirassalak el?
Addig hordoztál méhedben magzatot, engem
míg tízszer nem járt körbe az egyhavi hold.4

Nagybátyja ösztönzésére és közbenjárására kerül a leghíre-
sebb itáliai iskolákba, ami kulcsfontosságú volt a költő életében:

Bátyád akkor Olaszba utaztat: e távoli földön
gyűjtsem a tudnivalót, - annyi az óhaja csak.
Költségén meglaktam sorra Velence vidékét,
épp tizenegy évkört járt be eközben a Nap.5

Tanulmányi után – amelyek nemcsak költővé, hanem 
egyházi személlyé is formálták – hazatérve, már püspökként 
szerez tudomást anyja haláláról. Átérezte anyja nehéz életét, 
aki Janus mellett még két gyermeket egyedül nevelt fel, ked-
vencét iskoláztatta, és hűséges özvegy maradt élete végéig. Ja-
nus tehetetlen dühöt érez életében elért sikerei miatt, amelye-
ket anyja áldozata révén tudott megvalósítani, az elismertség 
most fájdalommal, nem elégedettséggel párosul. 

Az elégia az utolsó ítélet napjának óhajtásával fejeződik 
be, amikor a költő, Janus Pannonius és mérhetetlenül imá-
dott anyja találkozni fognak.

Az elégia zárásának értelmezéséről az irodalomkritikus és 
történész, Birnbaum Marianna ír a Janus Pannonius – poet 
and politician című tanulmányában, és paradox állításnak 

3    http://mek.niif.hu/00600/00687/00687.htm#35
4    http://mek.niif.hu/00600/00687/00687.htm#35
5    http://mek.niif.hu/00600/00687/00687.htm#35
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tartja azt, mivel Janus irodalmi alkotásaiban nincsenek ke-
resztény elemek. Birnbaum ezt a következőképpen magya-
rázza: „a költő elégiáját keresztény képpel zárta, valószínű 
édesanyja iránti tiszteletből , és annak érzései miatt“.6

Másokról írva Janus Pannonius valójában önmagáról írt 
valaki fiaként, unokaöccsként, tanulóként, barátként, köl-
tőként. Költészetében, amelyet önéletrajzi elemekkel szőtt 
át, sajátos érzelmi viszonyulásokat fejez ki; olyan személyes, 
érzelmi kapcsolatokat, kapcsolatokat teremt, amelyek proto-
típusként szolgálhatnak a későbbi irodalomtörténeti korsza-
kokban. Ezáltal kijelenthetjük: költői nagysága és személyes 
életének nagysága egy tőről fakadnak.*
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