
A. SAJTI ENIKŐ

ÖTVENHATOS MENEKÜLTEK JUGOSZLÁVIÁBAN 
A magyar–jugoszláv hazatelepítési bizottságok 
tevékenysége 1956–1957-ben

Az 1956–57-ben Jugoszláviába menekült, illetve a Jugoszlávián át menekü-
lő magyarok története sajátos vonásokat mutat. Egyrészt mert a jugoszláv
határt átlépő első menekülthullámmal (1956. november–december) érke-
zők nem mind a szovjet megszállás és a kommunista rezsim restaurációja
elől menekültek; az első, mintegy százfős csoportban szép számmal akadtak
a Rákosi-rendszer összeomlása miatt védelmet kérők is. Másrészt Jugoszlávia
a forradalom leverése után kényszerűségből vált menekültútvonallá – az 1957
tavaszára csaknem húszezresre duzzadó menekülttömeg a magyar–osztrák
határ lezárása miatt volt kénytelen dél felé elhagyni az országot, és rekedt
hónapokra Jugoszláviában.

Az önmagát és rendszerét már hosszú évek óta Moszkvával szemben
meghatározó jugoszláv politikai elit magyar forradalomhoz való viszonya
nem volt változatlan, mégis lehetővé tette, hogy a Kádár-kormány mindvégig
hivatalos, legális formában kísérje figyelemmel a menekültek sorsát, és – jugo-
szláv közreműködéssel – aktív hazatérési propagandát folytasson a csaknem
húszezer menekült között, illetve a befogadó országgal kétoldalú tárgyalá-
sokat kezdeményezzen hazatérésükről. 

A menekültkérdés azonban – egyrészt a nemzetközi körülmények, más-
részt a menekültek létszámának 1957. január–februári drasztikus megemel-
kedése miatt (az emelkedés januárban kétszáz százalékos volt, februárban
viszont januárhoz képest csaknem tízszeresére emelkedett a menekültek
száma!1) – csakhamar szétfeszítette az addig mindkét fél számára megfele-
lőnek, sőt kényelmesnek tűnő kereteket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tossága már közvetlenül a forradalom leverése után felajánlotta segítségét
a jugoszláv kormánynak. Belgrád csak hosszas hezitálás után fogadta el az
ajánlatot, 1957 januárjától azonban a Főbiztosság más nemzetközi humani-
tárius szervezetekkel közösen – egé-
szen a menekültek nyugat-európai és

201

1 Kovačević (2003) 100. p.

012sajtiEjo:terv.qxd 2007.11.12. 18:34 Oldal 201



tengerentúli országokban való elhelyezésének befejezéséig – aktív szerepet
játszott a jugoszlávok számára egyre kényelmetlenebb ügy lezárásában.2

Mint tanulmányom címe is jelzi, az ötvenhatos menekültek jugoszláviai
históriájából csupán egy kérdést emelek ki: a hazatérési bizottságok
1956–57-es tevékenységének rekonstrukciójára és értelmezésére teszek kí-
sérletet a magyar külügyi levéltári források segítségével. Más fontos kérdé-
sekre – mint például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának tevékenysé-
ge, a menekültek átvételére vonatkozó tárgyalások, a táborok belső élete és
rendje, az egyedül érkezett fiatalkorúak és gyermekek problémája, a táborok
meglehetősen viharos vitákat kiváltó finanszírozása – most nem térek ki. 

Szükséges, hogy a Jugoszláviába menekült magyarok létszámának ala-
kulására, társadalmi és korösszetételére, illetve családi helyzetére vonatkozóan
néhány jellemző adatot már elöljáróban felvázoljak. 

Az 1957. december 4-i jugoszláv belügyi adatok szerint 19851 fő mene-
kült az országba, tehát az 1956 után emigrált magyarok (számukat a szak-
irodalom ma 211 ezerre teszi) csaknem 10 (pontosan 9,4) százaléka.3 A Ju -
goszláviába menekültek mintegy 12 százaléka (2327 fő) visszatért Magyar -
országra, döntő többségük azonban, 74 százalékuk (14 667 fő) külföldre
távozott, töredékük pedig (620 fő) – a jugoszláv belügyminisztérium kora-
beli kifejezésével élve – „integrálódott”, azaz Jugoszláviában telepedett le.

Az l957 végén még táborokban lévő
1694 személy szinte kivétel nélkül
Nyugatra kívánt menni.4 A nyugati
országok által Jugoszláviából befoga-
dott magyar menekültek területi és
számszerű megoszlása 1958. január
végén, amikor a jugoszláv kormány és
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága
már „megoldottnak” tekintette a kér-
dést, a következő volt: az európai or -
szágok közül Fran ciaország fogadta be
a legtöbb menekültet (2445), utána
Belgium (2376), Svédország (1295)
Nyugat-Németország (1131) és Svájc
(744) következett. Ausztria 381, Nor-
végia 344 főt fogadott be, Nagy-Bri-
tanniában 282, Dániában 212, Ola-
szországban 170, s végül Hollandiá-
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2 Az ENSZ Menekültügyi Fő biz tos sá gá -

nak szerepéről bővebben lásd az 1956-

os magyar menekültek történetét jugo-

szláv források segítségével feldolgozó

tanulmányokat: Kova čević (2003) 111–

117. p.; valamint kötetünkben uő: A

menekültkérdés Jugoszláviában.

3 Ettől a számtól csekély mértékben el-

térő adatokkal is találkozhatunk az

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága,

illetve a fő biztos jelentéseiben. 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/

vtx/admin/ opendoc.htm?tbl= ADMIN&

id =3ae68fc310;61c, valamint

http://www.hungarian-history.hu/lib/

unreport.pdf. A letöltés ideje: 2006. 05.
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ban 80 menekült kezdhetett új életet. Az USA-ba mintegy két és fél ezren
távozhattak, Kanadában 1765-en, Ausztráliában pedig másfélezren tele-
pedhettek le. A befogadást mindenütt szigorú egészségügyi feltételekhez
kötötték, a skandináv országok viszont mintegy kétszáz tuberkulózisban
szenvedő betegnek is menedéket nyújtottak. 

A menekültek nagy hányada, 24,4 százaléka egyedülálló férfi volt, mint-
egy nyolc százalékuk pedig egyedülálló nő. A felnőttek között a 18–25 éves
korosztályhoz tartozók voltak a legtöbben (30,6 százalék), a 45 év felettiek
a legkevesebben. A menekültek között kimagaslóan sok volt a 18 éves kor
alatti gyermek és a fiatal (az összes menekült 25,6 százaléka), 15 százalékuk
egész családdal, 5,6 százalékuk egy szülővel érkezett. A korosztályon belül
a 14–18 éves korúak részaránya 33,2 százalék volt, a 14 éven aluli gyerme-
kek 18,5 százaléka, vagyis 101 gyermek szülők nélkül szökött át a határon,
a 14 és 18 év közötti fiatalok 67,3 százaléka pedig egyedül vágott neki a ha-
tárnak.5 Az ő sorsukat, táborbeli életüket, átvételüket-átadásukat külön
tanulmányban szeretném elemezni. Most csak arra utalnék, hogy „a szülői
kíséret nélküli” gyermekek repatriálásának kérdése az ENSZ menekültügyi
főbiztosa, August Lindt 1957. május eleji jugoszláviai útja után mozdult ki
a holtpontról, és e munkában a belgrádi magyar követség mellett komoly
szerepet játszott a magyar és a jugoszláv Vöröskereszt is.6

Egy 1957 márciusából rendelkezésünkre álló, 15 689 fő foglakozási ada-
tait tartalmazó összeírás szerint a felnőtt korú emigránsok között 56,4 szá-
zalék volt a „munkások, a szakmun-
kások és a magasan kvalifikált szak-
munkások”, valamint a bányászok
aránya. A menekültek mindössze öt
százaléka volt értelmiségi (tanár, or-
vos, író, újságíró stb.), és ugyancsak
alacsony, hat százalék volt a mezőgaz-
dasági dolgozók aránya is.7 Tanulónak
és diáknak a menekültek 14,4 száza -
léka vallotta ma gát. Ezek az adatok
nagyjából meg felelnek az országos át-
lagnak.

A magyar–jugoszláv menekültügyi
tárgyalások csaknem egy esztendeig,
1956 novembere és 1957 szeptembe-
re között, több szakaszban zajlottak.
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4 Közülük mindössze ketten szán dé koz -

tak hazatérni, hatan pedig Ju go sz lá -

viában kívántak maradni. Magyar Or-

szágos Levéltár (MOL) XIX-J-1-j-Ju -

goszlávia KÜM TÜK 20/f-001/22-195.

26. d.

5 Számításaimat jugoszláv belügyi sta-

tisztikák (MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia

KÜM  TÜK 20/f-001707/7-1957 26.

d.), valamint Kovačević (2003) 121–

124. oldalán található statisztikai táblá-

zatok alapján végeztem. 

6 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/f- 001707/7-1957. 26. d.
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Forrásaink azt bizonyítják, hogy bár a menekültkérdés megoldásában fel-
adatot vállaló vegyes bizottság személyi összetétele időről időre változott,
a munkában mindvégig kiemelkedő szerepet játszott a magyar Külügymi-
nisztérium és a belgrádi magyar követség. A Magyar Vöröskereszt a kisko-
rúak repatriálásában végzett fontos munkát, amelynek bemutatása szintén
külön elemzést érdemel. Jugoszláv oldalon a menekültkérdést mindvégig
szorosan a szövetségi belügyminisztérium felügyelte. Talán itt érdemes
megjegyeznünk: az ötvenhatos nagy menekülthullám döntő szerepet játszott
abban, hogy 1957 elején a magyar Külügyminisztériumban a politikai osz-
tály részeként létrehozták a Külföldi Magyarok Önálló Referatúráját,
amelyet bizonyos értelemben az 1947-re elsorvasztott, majd feloszlatott,
a két világháború között a magyar külpolitikában fontos szerepet játszó
Kisebbségi Osztály gyenge utódának nevezhetünk. (A Kisebb ségi Osztály a
miniszte r elnökségen belül működött.) 

Az október 23-i budapesti tüntetés hírére a magyar és a jugoszláv határ-
őrség igyekezett hermetikusan lezárni a határt, a vonatok sem közlekedtek.
A jugoszláv belügyminisztérium feljegyzései szerint az október 23-át köve-
tő napokban a déli határ közelében fekvő falvak lakói egészen a határig le-
mentek, és fegyvert kértek a jugoszláv határőröktől. A jugoszláv határőrök
az első határátlépőket – ha fegyvert találtak náluk – azonnal letartóztatták,
vagy rövid úton visszaadták a magyar határőrségnek. Ez történt azzal a húsz
magyar menekülttel is, akiket a jugoszlávok november 10. és 15. között ad-
tak át „rövid úton”, minden jegyzőkönyv nélkül. Az átadott személyeket a
magyar határőrök általában kihallgatták, de közvetlenül ezután szabadon
engedték, még a katonai ügyészségnek átadott szökött katonákat sem ítél-
ték el ekkor, hanem szabadlábra helyezték őket.8 A szegedi ÁVH 17 tagja
azonban, akik családjukkal együtt október 30-ról 31-re virradóan Horgos-
nál lépték át a határt, miután átadták fegyvereiket, menedékjogot kaptak Ju-
goszláviában. Nem ez volt az egyetlen eset; ez történt a nagykanizsai határ-
őrségnél is, ahol 14 tiszt és családja kért menedéket Jugoszláviában. Nagy -
kanizsa és Letenye párvezetői is átmenekültek.9 A menekültek első, novem-

ber 4-e előtti hullámát az ÁVH-hoz
tartozó határőrség tisztjei, katonái és
családtagjaik, illetve volt pártfunkcio-
náriusok képezték; számuk 178 fő volt.10

Közvetlenül november 4-e után, ami-
kor a magyar menekültek tömeges
áramlása megkezdődött Ausztria felé,
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9 Kovačević (2003) 98. p.

10 Ilyen történetet dolgoz fel Vicsek Ká-
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a jugoszlávok válogatás nélkül visszafordították vagy átadták a magyar ha-
tóságoknak a hozzájuk menekülőket. Mindez – a korabeli nyugati sajtó ré-
vén – nyílt titok volt. A jugoszláv szövetségi belügyminisztérium eleinte arról
is értesítette a magyar felet, melyek a határsértések szempontjából legveszé-
lyesebb határszakaszok.11

A menekültek száma november második felében, majd különösen az
osztrák határ lezárása után egyre nőtt; ez, valamint az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosságának követelése végül arra késztette a jugoszláv kormányt, hogy
változtasson addigi politikáján. Jugoszlávia álláspontja az volt, hogy a me-
nekültkérdés Jugoszlávia belügye, és kétoldalú tárgyalásokkal, azaz harmadik
fél bevonása nélkül is megoldható. A kényes kérdések kétoldalú, „négy-
szemközti” megoldásának igénye és gyakorlata korántsem volt új elem az
ország külpolitikájában, előzményei egészen a királyi Jugoszlávia korszakáig
nyúlnak vissza. 

A magyar–jugoszláv vegyes bizottság 1956. november 22-én Zágrábban
kezdődő tárgyalásai még ezeket a hagyományos külpolitikai reflexeket tük-
rözték. A csakhamar sikerrel záruló tárgyalások jegyzőkönyvét november
29-én Belgrádban a két küldöttség vezetője, Mányik Pál követségi tanácsos
(nem sokkal később a Külügyminisztérium politikai osztályának vezetője)
és az ügyben mindvégig kulcsszerepet játszó Slobodan Šakota, a jugoszláv
belügyi titkárság tanácsosa írta alá. A
megállapodás intézkedett az addig Ju-
goszláviába érkezett mintegy négy-
száz menekült sorsáról: szabályozta a
141 hazatérni kívánó (35,2 százalék),
zömmel honvéd- és volt ávós tiszt és
az általuk átvitt honvédségi fegyverek
átadásnak módját, és rögzítette a töb-
biek továbbutazási szándékát.12 A tár-
gyalások során a jugoszlávok „nem
hivatalosan” ígéretet tettek rá, hogy
betekintést engednek az emigrációt
választó menekültek névsorába. Meg-
ígérték azt is, ha a magyar fél konkrét
bűncselekmény alapján, a nemzetközi
szokásoknak megfelelően valakinek a
kiadását kéri, ez elől sem fognak el-
zárkózni.13 Tekintettel Magyarország
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12 Egy részüket december 7-én a Hor-

gos–Röszke, más részüket pedig de -
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„jelenlegi” helyzetére, a „legmes szeb b -
menő segítség” kifejezéseként a jugo-
szláv fél magára vállalta mind a repat-
riálók, mind pedig a fegyverek haza-
szállításának költségeit. 

A maradás mellett döntők, Má-
nyik tárgyalásokról írott beszámolója
szerint, kivétel nélkül polgári szemé-
lyek voltak. Mint írta: akadnak köztük
„reakciósok és fasiszta beállítottságú
egyének, kalandvágyók”, jó részük
azonban „munkás, sok bányász, illet-
ve diák, túlnyomóan fiatalok. Sokan
közülük mint nemzetőrök is részt vet-
tek a forradalmi eseményekben, és

ezért félnek a felelősségre vonástól.”14 A bizottság közvetlenül is találkozott
a menekültekkel, és büntetlenséget ígérve igyekezett rábírni őket a hazaté-
résre. A gyenge eredményt Mányik azzal magyarázta, hogy az emberek nem
bíznak az „ismertetett biztosítékokban”, félnek attól, hogy a Szovjetunióba
fogják őket deportálni, de „nagy izgalmat okozott körükben a Nagy Imre-
ügy” is, mert „megerősítette deportálástól való félelmüket”. „A közfelfogás
szerint – folytatódik Mányik Pál jelentése – Magyarországon a forradalmat
leverték, az ország szovjet megszállás alatt van, a Kádár-kormány a nép aka-
ratával szemben ténykedik, és nem nevezhető független kormánynak.”15

A magyar delegáció a táborok ellátottságát jónak minősítette, a mene-
kültek például rendszeresen hallgathatták a jugoszláviai magyar adásokat,
és olvashatták az ottani magyar sajtót is. A jugoszláv hatóságok ekkor még
zömmel nyári fürdőhelyeken és üdülőkben alakítottak ki számukra szállá-
sokat. A táborokról, az ott folyó életről most nem kívánok részletesen szól-
ni, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy a menekülteket – társadalmi
helyzetüktől függően – eltérő színvonalú táborokban helyezték el, és külön
táborba gyűjtötték a szülői kíséret nélkül átszökött gyermekeket, fiatalokat
is. Egy 1957 márciusában keltezett jugoszláv belügyi forrás már negyven, az
ország különböző pontjain szétszórtan, Horvátországban, Mace dóniában,
Szerbiában, ezen belül is főként a Vajdaságban, valamint Szlo véniában el-
helyezkedő tábort nevez meg. A többi köztársaságban, tehát Crna Gorában
és Bosznia-Herceg ovinában, valamint Koszovóban nem létesítettek me-
nekülttáborokat.16
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azért tartottam fontosnak megjegyezni,

mert találkoztam olyan legendával is,

hogy a jugoszlávok a magyarok erre

vonatkozó kérését soha nem teljesítet-

ték. MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM

TÜK 20/f- 007959-1956. 26. d. 

14 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/f- 007863-1956. 26. d.

15 Uo.

16 Rossz körülményeiről leginkább a Ri-

jekától mintegy 50 kilométerre fekvő

egyik legnagyobb befogadóképességű

gerovói tábor híresült el. A gyermeke-

ket és a fiatalokat viszonylag jó körül-
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Tekintettel arra, hogy 1956 őszén
a repatriálók zöme valamelyik fegyve-
res testület tagja volt, hazatérésüket
Münnich Ferenc miniszterelnök-he-
lyettes, a fegyveres erők és a közbiz-
tonsági ügyek felelőse felügyelte. Se-
bes István külügyminiszter-helyettes
a tárgyalások jegyzőkönyvének meg-
küldésekor fontosnak tartotta felhív-
ni Münnich figyelmét: a „vegyes bi-
zottság magyar tagozata biztosította a
kimenekült katonai személyeket arról,
hogy a hazatérőket úgy fogják tekin-
teni, mint akik eleget tettek Minisz-
terelnök-helyettes Elvtárs jelentke-
zésre felszólító parancsának, tehát fe-
lelősségre vonni őket nem fogják”.
Münnichet egyébként már a tárgyalá-
sok megkezdése előtt felkereste a budapesti jugoszláv követség titkára, és
biztosította a jugoszláv fél jóindulatáról.17

A menekültkérdésben kialakult magyar–jugoszláv együttműködés azon-
ban a vegyes bizottság tevékenységének lezárulta után sem ért véget. A kö-
rülmények hatására, elsősorban a menekültek számának januári ugrásszerű
emelkedése után, kihasználva a még érvényben lévő amnesztiarendeletet, a
két ország tárgyalásai 1957 januárjában ismét intenzívebbé váltak. A magyar
kormány február elején óvatosan felvetette Belgrádnak, hogy Jugoszlávia
zárja le határait a menekülők elől, ezt azonban a jugoszláv fél a kérdés nem-
zetközi összefüggéseire hivatkozva nem tartotta lehetségesnek, és a hazaté-
rési propaganda fokozására buzdította Budapestet. Horváth Imre külügy-
miniszter 1957 januárjában hazatelepítési bizottságot nevezett ki, amelynek
vezetőjévé a szerb-horvátul (korabeli kifejezés) kiválóan beszélő Barity Mik -
lóst, a belgrádi magyar követség titkárát nevezték ki. A bizottság tagjai
közül ketten, Hegedűs Mihály és Ördög László a Belügy-, Peják Zsiva és
Szapora Sándor pedig a Külügyminisztériumot képviselte.18 Mivel a mene-
kültkérdés megoldásába ekkor már az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is
aktívan bekapcsolódott, képviselői Barityék tevékenységét mindvégig fi-
gyelemmel kísérték, illetve megkezdődtek az ENSZ és Jugoszlávia, valamint
az egyes országok közötti, a menekültek átvételére irányuló tárgyalások is.19
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mények között, a bánáti Fehértemp-

lomban (Bela Crkva) őrizték. Az értel-

miséget külön táborba, a kies fekvésű

szerbiai üdülőhelyre, Mataruška-Banjára

vitték. Közülük főként a műszaki vég-

zettségűeket próbálták meg konkrét ál-

lásajánlatokkal maradásra bírni, valamint

néhány Nagy Imre hívévé sze gő dött új-

ságírót. Köztük volt például a neves új-

ságíró, politológus Kende Péter is. MOL

XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK 20/f-

001707/12-1957.; 001707/1-1957.; vala-

mint 001/2-1957. 26. d. 

17 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/f.-007863-1956. 26. d.

18 Uo. 001/4-1957. 26. d.

19 A Központi Statisztikai Hivatal „illegá-
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A tárgyalásoknak ebben a szakaszában
a jugoszláv belügyi titkárság részéről
továbbra is Slobodan Šakota, a külü -
gyi államtitkárságtól pedig Anton Ka-
cian foglalkozott a menekültügyekkel.
Kacian egyben a jugoszláv kormány
és az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
sága, illetve az ENSZ Menekültügyi
Alapja közötti kapcsolattartásért is fe-
lelős volt. 

A bizottság január elején kezdte és
március 31-én fejezte be munkáját. S

ez nem volt véletlen. Időközben megváltoztak a hazatérés körülményei:
február elejétől az ország elhagyása ismét tiltott határátlépésnek, bün -
tetendő cselekménynek számított. Az Elnöki Tanács 1957. évi 24. számú
tör vényerejű rendelete a határ illegális átlépése miatt már csak azoknak
biztosított büntetlenséget, akik 1956. október 23. és 1957. március 31. kö-
zött hagyták el az országot, és hazatérésükig nem töltötték be 18. életé -
vüket. A belgrádi magyar követség azonban a rendelet végrehajtási utasítása
szerint közvetlen mentességet adhatott a büntetőeljárás alól a kiskorúakkal
együtt hazatérő szülőknek és nagyszülőknek, a terhes anyáknak és házas-
társaiknak is, anélkül, hogy a kérelmeket a belügyhöz felterjesztette volna.20

A bizottság tagjai – a jugoszláv belügyi és külügyi titkársággal egyeztetve,
a jugoszláv belügyi szervek és az ENSZ nemzetközi felügyelete mellett –
három héten át látogatták az egyre szaporodó menekülttáborokat. Látoga-
tásuk fő célja, mint már utaltam rá, hogy hazatérésre buzdítsák az ekkortól
már „szökevénynek”, majd „disszidensnek” nevezett menekülteket. Úgy tű-
nik, a bizottság tagjai nem ringatták magukat illúziókban. Kuti Jenő, a bel -
grádi magyar követség ideiglenes ügyvivője már az első, január elején le-
zajlott táborlátogatások után lakonikusan így fogalmazott: „tömeges hazaté-
rési jelentkezések nem lesznek”.21 A hazatérési propaganda csődje azonban
még őket is meglepte, ráadásul a sikertelenséget a jugoszlávok minduntalan
a szemükre vetették, bár minden alkalommal igyekeztek hangsúlyozni, hogy
a magyar bizottság munkájával „minden tekintetben” meg vannak elégedve. 

Amikor a magyar küldöttség és a jugoszláv belügyminiszter kiértékelte
a bizottság munkáját, Stefanović a hazatérési propaganda kudarcának okát
abban látta, hogy a magyar bizottság egyik ávós tagját felismerték egy tábor-
ban, és ez erősen rontotta szavahihetőségüket.22 Véleménye szerint az is za-
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lisan külföldre távozott személyekre”

vonatkozó, 1957 elején készült országos

összesítését a Regio című folyóirat 1991.

2. évfolyamának 4. száma közli. A me-

nekültkérdés irodalmából most csak két

frissebb munkára utalunk: Sós (2005);

Kanyó (2002). 

20 MOL XIX-J-4-a-Belgrád KÜM TÜK

73/1-1957. 25. d.

21 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/f-001/1- 1957. 26. d.
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varólag hatott, hogy a menekültek nem voltak tisztában az amnesztiaren-
delet érvényességével, és erőtlennek minősítette a bizottság propagandate-
vékenységét is. Erre a magyar küldöttség szóvá tette a táborokban, különö-
sen a fehértemplomi ifjúsági és gyermektáborban tapasztalt nem kívánatos
jelenségeket (például hogy a nagyobbak terrorizálják a kisebbeket, hogy a
kulturális programokban szerintük kormány- és szovjetellenes propaganda
nyilvánul meg, példaként egy Rajk-perről szóló jugoszláv színdarab bemu-
tatóját, illetve a menekültek által rendezett március 15-i ünnepségeket hoz-
va fel). A bírálat hallatán a jugoszláv belügyminiszter már csak rutinból is azt
vetette a magyarok szemére, hogy a mintegy ötven „legvéresebb szájú” ju-
goszláv emigráns jelentős funkciókhoz jutott a Kádár-kormány által létre-
hozott karhatalomban, és a két ország együttműködése ellenére a magyar
rendőrség beépített ügynököket dob át a határon, hogy rajtuk keresztül sze-
rezzen információkat a menekültekről. Ez nyilván csak a „helyi szervek”
kezdeményezése – tette hozzá Stefanović, mintegy szavait enyhítendő –, de
kénytelen arra gondolni, hogy a helyi szervek akcióit az azokban helyet fog-
laló és „jelentős funkcióval rendelkező jugoszláv emigránsok támogatják”.
Fejtegetését végül azzal zárta, hogy szíve szerint mit tenne ő ezekkel a sze-
mélyekkel: „25-öt húzatna rájuk és aztán visszadobná őket”.23

Cséby Lajos nagykövet, aki az események kellős közepén, 1957 márciu-
sában foglalta el belgrádi állomáshelyét, a hazatelepítés eddigi eredményeit
összegezve a következőképp számolt
be kormányának: „A jugoszláv ható-
ságok továbbra is segítették, támogat-
ták bizottságunk munkáját. Megfi-
gyelhető volt azonban az, hogy az
ENSZ Menekültügyi Főbiztosságá-
nak képviselőjével szemben nagyobb
figyelmet tanúsítottak. […] A jugo-
szláv hatóságok minden menekültről
10 éves koráig visszamenőleg részle-
tes kérdések alapján nacionálét készí-
tenek el. Ehhez fényképet csatolnak,
és ráhelyezik az illető személy ujjle-
nyomatát.”24 A nagykövet adatai sze-
rint 1957. április 6-ig 2124 fő települt
haza, azaz az összesen 2327 hazatele-
pülő döntő többsége. Április és szep -
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22 Egy táborlátogatás alkalmával Hegedűs

Mihályt a gerovói táborban többen fel-

ismerték mint ávóst, ezért a jugoszláv

belügyminiszter, Stefanović azt javasol-

ta, hogy „Hegedűs elvtárs többet ebbe

a táborba ne menjen”. Mint Cséby

Lajos nagykövet az ügy kapcsán egyik

jelentésében megjegyezte: „Mi ezt a ja-

vaslatot azonnal elfogadtuk, és Hegedűs

elvtársat a szerbiai és a vajdasági tábo-

rokba küldtük.” MOL XIX-J-4-a-Bel-

grád KÜM TÜK 67/2-1957. 25. d.

23 MOL XIX-J-4-a-Belgrád KÜM TÜK

67/2-1957. 25. d.

24 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/f-001707/1-1957. 26. d.
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tember között tehát már csak kétszázhárman tértek vissza Ma gyar or szág ra
Ju go szláviából. Vagyis az amnesztia leszűkítése a fiatalkorúakra a felnőttek
körében eddig végzett – mint láttuk, korántsem sikeres – hazatérési agitá-
ció teljes ellehetetlenülését eredményezte. Így a hazatelepítési bizottság te-
vékenysége szinte kizárólag a kiskorúak repatriálására korlátozódott. 

1957 augusztusában azonban történt még egy utolsó kísérlet. A mene-
kültkérdésben már komoly rutinra szert tett Barity Miklós vezetésével
újabb bizottság kezdte meg munkáját Belgrádban. Augusztus 26. és szep -
tember 14. között egy kivételével minden tábort meglátogatott. Feladata az
volt, hogy az Elnöki Tanács 1957. évi 24. rendelete alapján, de gyorsított el-
járással tegye lehetővé a jelentkezők hazatérését. Egy 1957. június 22-én
Horgoson történt megbeszélés alapján ugyanis a magyar fél eltekintett
a hazatérési kérelmek előzetes belügyminisztériumi felterjesztésétől és
egyéni elbírálásától, és a jugoszláv táborokban lévőknek lehetővé tette,
hogy a hazatelepítési bizottság előtt tett nyilatkozatuk után csoportosan
térjenek haza. A bizottság először a táborok parancsnokainál tájékozódott
a helyzetről, majd a „szökevények” választott bizottságait tájékoztatta a ha-
zatérés feltételeiről. Ezután „nyilvános gyűlésre” hívta a táborok lakóit,
a fogadóórákon pedig egyéni meghallgatásokra is sort kerített.

A menekültek azonban gyanakodva, sőt ellenségesen fogadták a sok he-
lyütt „Kádár-huszároknak” titulált bizottságot. Volt, ahol Kádár-pribékeknek
nevezték őket, másutt „lezsidózták” a küldötteket, autójukat leköpdösték,
megdobálták. Igaz, a hosszú várakozástól és bizonytalanságtól ekkor már
igencsak megviselt táborlakók a nyugati országok válogató bizottságairól
sem voltak mindig a legjobb véleménnyel. Mint Szatmári István, a bizott-
ság Vöröskereszt által delegált tagja írta: az egyik „szökött magyar” azt
mondta nekik, hogy „a belgák úgy bán tak a magyarokkal, mint a marhavá-
sáron az állatokkal”. A menekültek hangulatára azonban természetesen nem
a nyugati országokkal szembeni kritikus vélemény, hanem Szatmári szerint
is „a nyugatimádat és mélységes szovjet- és magyarellenesség [azaz a Ká-
dár-rendszer iránti ellenszenv] volt jellemző”. Sőt, mint írta: „Nagymérvű
revizionista megnyilvánulással találkoztunk. […] nem egy kifejtette, hogy
éppen ez az igazi kommunizmus, szocializmus, amit itt, Jugoszláviában épí-
tenek, mert itt nem szól bele a Szovjetunió abba, milyen úton fejlődje-
nek…”25 A bizottság munkájának „eredményességét” Szatmári e szavakkal

foglalta össze: „a hazatelepítési bi-
zottság munkája elsősorban erkölcsi
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25 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

001707/12-1957. 26. d.
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eredménnyel [sic!] járt, és csak kevés volt a gyakorlati siker. (Kb. 30–35 fő
jelentkezett hazatérésre.)”26

A hazatérési hajlandóságot nyilván az sem fokozta, hogy a bizottság által
elsőként átadott csoport tagjait Kelebiánál a magyar határőrök és rendőrök
közvetlenül az átvétel után ütlegelni kezdték, s a hír gyorsan eljutott a tábo-
rokig.27 Szatmári egy másik jelentésében – nagyfokú eufemizmusról téve
tanúbizonyságot – a következőkben jelölte meg a bizottság munkájának si-
kertelenségét: a hazatérések után „megváltozott a szökevények összetétele”,
és „gátolta a hazatérést a különböző nyugati országok delegációinak tevé-
kenysége a táborokban”. Mint ismeretes, ekkor már megkezdődődött a for-
radalomban résztvevők letartóztatása és tevékenységük büntetőjogi felül-
vizsgálata. Ez közrejátszott abban, hogy a bizottság hazautazását megelőző
búcsúlátogatáson arra szerették volna rávenni Šakotát, hogy a jugoszláv
hatóságok adják át Magyarországnak „a nyugatra távozott szökevények na-
cionáléját és tartózkodási helyét”. Šakota azzal tért ki a konkrét válasz elől,
hogy „abban állást foglalni jelenleg nem tud, a kérésüket továbbítja felette-
seinek. Magánvéleményként közölte azt, hogy ha erre sor kerül, akkor azt
az év végén tehetik majd meg, de akkor sem hivatalos úton, hanem más for-
mában.”28 Mint korábban már utaltam rá, azt biztosan tudjuk, hogy egy
több száz fős lista átadására ennek ellenére sort került. 

1957 augusztusában Jugoszlávia végleg lezárta határait a menekülők elől.
Ettől kezdve nemcsak a határt illegálisan átlépőket adták vissza a magyar
határőröknek, hanem azokat a politikai menedékért folyamodókat is, akik
útlevéllel érkeztek. 29

A magyar Külügyminisztérium Kollégiuma 1957. december 6-án ele-
mezte az elmúlt esztendő magyar–jugoszláv kapcsolatainak alakulását. Má-
nyik Pál, az első hazatérési bizottság vezetője, aki ekkor már a Külügymi-
nisztérium politikai osztályának vezetője volt, az 1956. október 23. előtti
állapothoz képest „jelentős visszaesésről és hanyatlásról” számolt be. Ennek
okát nemcsak az 1956-os forradalomban, a jugoszlávok Nagy Imre-ügyben
játszott „súlyosan kompromittálódott”
szerepében, illetve az „ellenforrada-
lom” leverését követő események tá-
gabb politikai térben értelmezhető
következményeiben látta – kifejezet-
ten a kapcsolatok romlását előidéző
tényezők közé sorolta Jugoszlávia me -
nekültkérdésben játszott szerepét is.
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26 Uo.

27 MOL XIX-J-4-a-Belgrád KÜM TÜK

118/ 1957. 25. d.

28 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

20/ f-001707/11-1957. 26. d.

29 MOL XIX-J-1-j-Jugoszlávia KÜM TÜK

30/ b-004371/1957. 41. d.
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Mint ezzel kapcsolatos feljegyzésében olvashatjuk: „Jugoszlávia közel
20 000 disszidensnek, köztük számos ellenforradalmárnak, terroristának
adott menedéket. Ezt a barátságtalan gesztusukat nem csökkenthetik a kü-
lönböző nemzetközi fórumokon vállat kötelezettségeik sem, amiket a kér-
désnél általában érvként használnak.”30

A magyar külpolitika formálóinak szemében a néhány hónappal azelőtt
még „példásnak” minősített jugoszláv
magatartás így transzformálódott
1957 végére az államközi kapcsolato-
kat megrontó tényezővé. 
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