
A. Sajti Enikő: Délvidék 19 4 1 - 1 9 4 4

A magyar kormányok délszláv politikája

Ha vannak -  és vannak! a második (világháború évei Magyarországa tör
ténelmének sokat emlegetett, nemzeti önvádat és nemzeti lelkiismeret-vizsgá- 
latot eredményező tragikus eseményei, akkor azok között is az első helyek 
egyikére kívánkozik az újvidéki „hideg napok” története. Az 1942 januárjá
ban Újvidéken és környékén lezajlott razzia „eredményei” már akkor meg
rázták és foglalkoztatták a magyar közvéleményt, a Délvidék pedig sokáig 
egyet jelentett Újvidékkel.

A második világháború után felnövekedett nemzedékek tagjai Cseres Tibor 
Hideg napok című könyvéből és a belőle készült Kovács András-filmből kap
tak híradást egy soha nem múló, mindig önmarcangolásra késztető tragédiá
ról. A  razzia megközelítőleg háromezer -  többségében ártatlan -  szerb, zsidó, 
magyar és német áldozatának emléke örökké kísért a magyar történelemben. 
Hogy miért kellett meghalniuk, ma sem tudjuk pontosan. Hogy voltak köz
tük partizánok, szabotőrök -  bizonyosan - ,  hogy működik a visszacsatolt te
rületeken a jugoszláv ellenállás, arról megcsonkított magyar katonák és csend
őrök holtteste tanúskodott. Hogy háborúban, háborús körülmények között min
den hadsereg megtorol minden ellene irányuló támadást -  tény. Ez történt a 
Délvidéken is, máig szóló tanulságként.

A Délvidék és az ott 1941 és 1944 között lejátszódó események azonban 
nemcsak Újvidéket, a razziákat jelentették. Hogy mi minden történt ezen a 
rendkívüli tarka nemzetiségi képet mutató területen a második világháború 
éveiben, miként módosult a magyar kormányoknak a Délvidékkel kapcso
latos politikája, arról most olvashatunk először igényes, alapos történészi fel
dolgozást, A. Sajti Enikő tollából.

A szerző korábbi írásaiból is kitűnt már, hogy a Délvidék, a magyar-dél- 
szláv kapcsolatok -  különösen a második világháború alatti időszak -  törté
netének kitűnő ismerője. A téma iránti érzékenysége, felkészültsége szinte 
„kényszerítette”  a munka megírására.

A kötet alcíméből arra következtethetünk, hogy a magyar kormányok dél
szláv politikájának történetével, változásaival ismerkedhetünk meg a vissza
csatolástól a terület ismételt elvesztéséig. A könyvet végigolvasva viszont azt 
tapasztalhatjuk, hogy többet kapunk, mint amit az alcím sejtetett. Gyakorla
tilag feltárul előttünk a Délvidék 1941 és 1944 közötti részletes története. 
Megismerkedhetünk a terület nemzetiségi és gazdasági viszonyaival, az ott 
élő népek egymás iránt érzett érzelmeivel, az évszázados együttélés gondjai
val, bajaival, eredményeivel.
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Ismeretes, hogy a  trianoni békediktátum után létrejött szomszédos államok 
közül Magyarország viszonya -  a kezdeti mélypont után -  a délszláv király
sággal, Jugoszláviával vált a legrendezettebbé. Horthy Miklós kormányzó 
már 1926-ban, híres mohácsi beszédében felvetette a magyar-délszláv köze
ledés lehetőségét és fontosságát. A  magyar kormányok politikája — melyben 
nemegyszer hivatkoztak az évszázados magyar- horvát együttélésre, a közös 
magyar-szerb küzdelmekre stb. -  1940-ben érte el a  csúcspontját Jugoszlávia 
esetében. Megkötötték a magyar-jugoszláv „örök barátsági szerződést” . A  két 
állam közötti barátságot, megegyezést dokumentáló okmány azonban nem volt 
sokáig érvényben. Magyarország 1941. április 11-én -  hivatkozva Jugoszlávia 
állami létének megszűntére -  megindította csapatait a Délvidék visszafogla
lására.

Az évszázados együttélés, a korábbi közös harcok -  de egyben ellentétek - , 
a mindkét oldalon számos esetben hangoztatott kölcsönös megbecsülés ellené
re a visszatért Délvidék nem lett a megbékélés szigete. A  Trianon utáni vélt 
és valós sérelmek, telepítések és kitelepítések, a bevonuló katonákra orvul 
leadott lövések súlyos következménnyel jártak. A  katonai vezetés a legkemé
nyebb szigor alkalmazását írta elő, amelyre az adott körülmények között szük
ség volt és szinte mindig egyéni elbírálás eredménye volt, hogy a  parancsno
kok éltek, avagy visszaéltek vele. Úgy érzem, ezekről a kérdésekről a szerző
nek talán részletesebben, néha árnyaltabban is lehetett volna írnia. Utalhatott 
volna arra, hogy a bevonuló magyar csapatoknak nem a kiprovokált harc volt 
a feladatuk, a délvidéki viszonyokat még korábbi katonai pályafutásuk során 
megismert parancsnokok egy része a megbékélés híve volt és meg is tett azért 
mindent, például Stomm Marcel tábornok, a 14. gyalogdandár parancsnoka.

Ugyanakkor meg kell értenünk azokat is, akik szülőföldjükért, hazájuk vé
delmében ragadtak fegyvert és nem válogattak az eszközökben, nem törődtek 
a következményekkel.

A  harcok -  amelyek gyakorlatilag elszórt lövöldözéseket jelentettek -  el
ülte után, ha lassan is, de megindult a „békés” polgári élet. Ez a  „békés pol
gári élet” azonban sokak számára a terület elhagyását jelentette, a magyar 
kormány ugyanis a nem őslakosokat, az 1918 után betelepített délszlávokat 
igyekezett kitelepíteni és visszatoloncolni Szerbiába, Horvátországba. Ezek 
a lépések nem segítették elő a megbékélést, még akkor sem, ha például a ma- 
gyar-horvát viszonyban ez kisebb tehertételt jelentett, mint magyar-szerb vo
natkozásban. A  magyar-horvát viszonyt sokkal inkább megterhelte a Mura
köz hovatartozásának kérdése, a soha le nem zárt vita.

Az emigráns jugoszláv kormánnyal -  a „hideg napok”  ellenére is -  viszony
lag jó kapcsolatot épített ki a magyar kormány 1943-1944-ben. Különösen az 
emigráns kormány irányította ellenállási mozgalom, illetve a németek irányí
tása alatt álló Szerbia bábkormányával alakult ki szorosabb kapcsolat, amely 
fegyverek, lőszer és gabona szállításában is realizálódott.

Visszatérve a korábban röviden érintett telepítések, kitelepítések kérdésére, 
szólni kell a  könyv azon részéről is, amely a bukovinai székelyek és a boszniai 
magyarok Délvidékre történő telepítésével foglalkozik. A  trianoni szerződés 
után a jugoszláv kormány igyekezett a Délvidék nemzeti-nemzetiségi viszo
nyait telepítésiekkel megváltoztatni. Ezeket a telepeseket a magyar kormá
nyok 1941 után igyekeztek az anyaországba „irányítani” . A  felszabadult te
rületekre Bukovinából és Boszniából telepítettek be székelyeket, magyarokat,
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kiemelve ezzel őket a hosszabb távon beolvadás veszélyével fenyegető román, 
délszláv környezetből. Ezek a telepítések azonban nem csökkentették, de nö
velték az ellentéteket a Délvidéken és a későbbi visszavágások alapját ké- 
pezték/képezhették.

Az utóbbiak azok a  dolgok, amelyekről általában alig olvashatunk hazai 
munkákban, pedig múltunk kendőzetlen feltárásához hozzátartozik a bennün
ket ért sérelmek bemutatása i s. Egykoron úgy v éltük, hogy nemzeti múltunk 
valós feltárása másokat is arra ösztönözhet Kelet-Közép-Európában, hogy 
ugyanezt tegyék saját történelmükkel. Példánk sajnos nem lett „ragadós” . 
Mindenki örömmel és dicsérettel szólt törekvéseinkről és hasznosan építette 
be „bűneinket”  saját történelmi érvrendszerébe, de nem vette senki sem a fá
radságot, hogy megírja saját „újvidékét” . Ezekről az eseményekről mi leg
feljebb egy-egy hazai munka lábjegyzetében olvashatunk, pedig a mi halot- 
taink is me gérdemelnék, hogy elsirassuk őket.

Visszatérve A. Sajti Enikő tanulságos, mindenki számára jó szívvel ajánl- 
ható munkájára, utalnom kell röviden egy szinte minden, Magyarország má
sodik világháború történetét érintő munkában felfedezhető problémára. Ez 
pedig a kor katonai-hadtörténelmi eseményeinek, hivataltörténetének, katonai 
hierarchiájának a hiányos ismerete. Úgy vélem, ezért fordulhatott elő ebben 
a munkában is nem létezett katonai beosztások említése, pontatlan nevek, 
rendfokozatok, összekevert alá- és fölérendeltségi viszonyok stb. használata. 
Ügy vélem, ,ha a szerző ezekre az apróságokra is olyan történészi alaposság
gal ifigyeit volna, mint tette azt a politika, külpolitikai vonatkozások eseté
ben, akkor még sikeresebb munkáról mondhatná a recenzens: érdemes volt 
megírni, érdemes volt elolvasni! (Kossuth)

Korom Mihály: A magyar fegyverszünet 19 4 5

A Palócföld 1986. évi 4. számában Izsák Lajos A Kereszténydemokrata Nép
párt és a Demokrata Néppárt 1944-1949 című kötetének az ismertetése so
rán azt írtam, hogy a Kossuth Kiadó  Négy évtized címet viselő könyvsoro
zatában közreadott munkák mindenki számára ajánlhatóak, sikeres és hasz
nos vállalkozás volt a sorozat életre keltése. A leírtak ellenére sem gondol
tam azonban akkor azt, hogy alig valamivel több mint másfél év múlva is
mét -  az 1944. december 21-22-ével kezdődő új magyar történelem érdekes, 
de talán kevésbé ismert eseményeiről történészi igényességgel szóló -  sorozat 
újabb kötetének ismertetésére vállalkozom.

Alig két évvel ezelőtt a sorozat szerkesztői még csak az ötödik-hatodik kö
tetet tehették le az olvasók asztalára, napjainkban pedig már a tizenötödik
nél tartanak. E  szépen gyarapodó sorozat tizenharmadik köteteként látott 
napvilágot Korom Mihály A  magyar fegyverszünet 1945 című munkája.

Úgy vélem az olvasók előtt nem ismeretlen a szerző és eddigi munkássága 
sem, hiszen már több mint negyedszázada, hogy rendszeresen publikál köny
veket, tanulmányokat, cikkeket a  népi demokratikus Magyarország történe
téből. Különös előszeretettel vizsgálja Korom Mihály az 1944-1945-ös eszten
dők eseményeit, legyenek azok politika-, társadalom- avagy éppenséggel had
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történeti megközelítést igénylőek. Eddigi munkái -  amelyek az 1944 októbere 
és 1945 áprilisa között eltelt hónapok eseményeit dolgozták fel -  szinte ki
vétel nélkül foglalkoztak a magyar fegyverszüneti tárgyalások eseményeivel. 
Jelen kötete most egyedül ennek az egy kérdésnek a bemutatására vállal
kozott.

Úgy érzem, eléggé ismeretes az a tény, hogy a Debrecenben megalakult 
ideiglenes nemzetgyűlés által megválasztott ideiglenes nemzeti kormány 
egyik első feladatának tartotta a Szovjetunióval és a szövetséges hatalmak
kal megkötendő fegyverszüneti egyezmény mielőbbi aláírását. Ezért a kor
mány már a megalakulását követő napon -  1944. december 23. -  kérelem
mel fordult a Szovjetunióhoz, miszerint eltökélt szándéka, hogy fegyverszü
netet kössön a Szovjetunióval és a szövetséges hatalmakkal. A  fegyverszüneti 
kérelem őszinteségét és a szándék megerősítését (is) bizonyítandó az ideigle
nes nemzeti kormány 1944. december 28-án hadat üzent a hitleri Német
országnak. Ez a hadüzenet azonban c sak jelképes lehetett, hiszen Magyar- 
ország -  amelynek ekkor két kormánya volt -  még hadban állt a Szovjet
unióval és a szövetséges hatalmakkal. A  Horthy Miklós által Moszkvába kül
dött fegyverszüneti delegáció tagjai -  Faragho Gábor, gróf Teleki |Géza, 
Szentiványi Domokos -  hiába írták alá 1944. október 1 1 -én az előzetes fegy
verszüneti egyezményről szóló okmányt (ezt Korom Mihály nem „előzetes 
fegyverszüneti egyezmény” -nek, hanem „a tényleges fegyverszüneti tárgyalás 
megindításához szükséges előfeltétel” elfogadásának nevezi. Ha ez valóban 
így értelmezhető, akkor nem hibáztatható Horthy Miklós azért, mert 1944. ok
tóber 15-én elhangzott kormányzói proklamáció szövegében az „előzetes fegy- 
verszünetet kötünk” kifejezést használta), az a n yilas-hungarista hatalomát
vétel következtében gyakorlatilag érvényét veszítette.

A  sikertelen kiugrási kísérlet, amelynek főleg a későbbi eseményekre gya
korolt hatásáról ír a szerző, új feltételeket teremtett. A  németekkel szembe
fordulni nem tudó, nem akaró magyar politikai és katonai vezetés helyére, 
az ország németektől-nyilasoktól megtisztított részén létrejött ideiglenes nem
zeti kormány lépett.

Ennek a kormánynak a fegyverszünetre vonatkozó kérését a Szovjetunió 
és a szövetséges hatalmak pozitívan fogadták és lehetővé tették a magyar 
fegyverszüneti delegáció Moszkvába történő utazását.

Közben a magyar fél előtt -  azok részleteiről szinte semmit sem tudva -  
folytak a szövetséges hatalmak közötti tárgyalások a magyar fegyverszüneti 
feltételekről. Úgy tűnik, a szövetségesek között a feltételek pontos megfogal
mazásában több probléma merült fel, mint a későbbiek során a legyőzött Ma
gyarország és a szövetséges hatalmak képviselői között. Igaz az előbbihez 
hozzátartozik az a tény is, hogy a szövetségesek megbeszélései során egyen
rangú felek tárgyaltak, míg az utóbbi esetben egy legyőzött félnek diktáltak!

Az antifasiszta koalíció vezető hatalmait a magyar fegyverszüneti egyez
mény megszövegezésekor már élő példák -  például szovjet-finn, szovjet-ro
mán, szovjet-bolgár fegyverszüneti szerződések -  „segítették” . Gyakorlatilag 
ezek alapján készült el a magyar fegyverszüneti egyezmény is. Sajnos nem 
tartalmazott azonban olyan kitételeket, miszerint Magyarországot a szövetsé
gesek elismernék hadviselő félnek, bár a lehetőséget -  alig több mint papí
ron -  megadták a fegyveres harcra, amikor nyolc, nehézfegyverekkel is fel
szerelt gyaloghadosztály felállítását engedélyezték/írták elő.
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Korom Mihály könyvében elsősorban a húsz pontot tartalmazó fegyverszü
neti egyezmény létrejöttének körülményeiről, a feltételek 1944. október 11-e 
előtti és 1944. október 15-e utáni módosulásairól ír és csak érinti a magyar 
elképzeléseket. Igaz a legjobb akarattal sem tehetett volna mást, hiszen ma
gyar elképzelések, főleg olyanok, amelyeknek realitása is lett volna, nem lé
teztek. Ezért is érzem kissé túlzónak azt a megállapítást, miszerint a magyar 
fegyverszüneti delegáció -  dr. Gyöngyösi János külügyminiszter, Vörös János 
vezérezredes honvédelmi miniszter és dr. Balogh István miniszterelnökségi ál
lamtitkár -  nem használta ki az esetleges lehetőségeket és nem tett meg min
dent egy kedvezőbbnek tűnő fegyverszüneti egyezmény érdekében. Ezt a szer
ző részben a delegáció összetételével, részben a körülményekkel magyarázza. 
Megítélésem szerint egy más összetételű delegáció -  például kommunista rész
vétellel (Rákosi Mátyásék nem „törték”  magukat, hogy a delegáció tagjai le
hessenek) sem ért volna el más eredményt 1945 januárjában. Úgy vélem, 
hogy az 1944. október 15—16-ai sikertelen kiugrási kísérlet csak megerősítette 
azt a szovjet véleményt Magyarországgal kapcsolatban, amelyet Molotov kül
ügyi népbiztos 1943-ban ekképp fogalmazott meg: „A  szovjet kormány úgy 
véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németország
nak nyújtott, valamint azokért a gyilkosságokért és erőszakos cselekménye
kért, fosztogatásokért és gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken 
követtek el, a felelősséget nem csak a magyar kormánynak kell viselnie, ha
nem nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is.

A  szovjet kormány . . . úgy véli, hogy a szövetségeseknek Magyarország
gal, valamint Németország és Olaszország más csatlósaival létesítendő kap
csolataiban az alábbi alapvető elveket kell lefektetni:

1. feltétel nélküli megadás;
2. az általuk megszállt terület visszaadása;
3. kártérítés az akozott háborús károkért;
4. a háborúért felelős személyek megbüntetése.”
Megítélésem szerint ezek az alapelvek -  ha bizonyos esetekben finomod

tak is -  érvényben voltak 1945 januárjában is. Ezek megléte mellett pedig 
jobb feltételek „kiharcolása” elképzelhetetlen volt.

Az előbbi alapállásból megfogalmazott feltételeket -  melyeket a szövetsé
ges hatalmak együtt dolgoztak ki -  1945. január 20-án írták alá Magyaror
szág nevében az ideiglenes nemzeti kormány képviselői, míg a szövetséges 
hatalmak részéről Vorosilov marsall látta el kézjegyével az okmányt. E  szer
ződés aláírása azt jelentette, hogy a Debrecenben létrejött új magyar állam 
megszűnt hadviselő fél lenni a szövetséges hatalmakkal szemben, de az ok
mány tanúsága szerint Csehszlovákia ellenében is!

Korom Mihály könyve úgy vélem, figyelemre méltó módon tárja fel és 
elemzi a magyar fegyverszüneti egyezmény történetét. A  sokoldalú megköze
lítést alkalmazó munka egyik fő érdeme a  komparatisztikai kísérlet a magyar 
és más „csatlós” államokkal kötött fegyverszüneti egyezmények egybevetésére.

A  dicsérő szavak mellett szólni kell azonban néhány apró hibáról is -  pél
dául Faragho Gábor közlekedésügyi miniszterként történő szerepeltetése köz- 
ellátásügyi miniszter helyett, a nagyköveti és követi rangok nem mindig he
lyes használata stb. - ,  amelyek kicsit nagyobb szerzői/szerkesztői odafigye
léssel elkerülhetők lettek volna.

SZ A K Á L Y  SÁNDOR
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