
GYARMATI GYÖRGY

VÁMUNIÓ, FÖDERÁCIÓ – ÚJ NAGYHATALOM?
DUNA MENTI KISÁLLAMOK KÜLÖNBÉKE-VÍZIÓI A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ UTÁN

„A legkisebb áldozattal elérhetõ legnagyobb szabadság.”

A mottóul választott becslést Jászi Oszkár 1918 októberében vetette papírra, az
Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának havában. Ismert munkája – A mo-
narchia jövõje1 – éppúgy lehetne az elsõ világháború utáni „békecsinálók könyve”,
mint ahogy ezzel a fantáziacímmel vált közismertté Bibó István negyedszázaddal
késõbbi esszéje a második világháború utáni kiútkeresésrõl.2 (A két munka re-
cepciója is közös annyiban, hogy a maga idején egyiknek sem volt befolyása a
politikai realitássá lett békekonstrukcióra.)

Jászi könyve – Kossuth Lajos fél évszázaddal korábbi föderációs tervére is
visszautalva – arról igyekezett meggyõzni kortársait, hogy a felgyûlt nemzeti sé-
relmek és nacionalista elfogultságok érvényesítésével körvonalazódó háború utá-
ni status quo csak új szerkezetben éltetné tovább azt, amit megoldani próbált. Eh-
hez képest vélelmezte, hogy a megváltozott erõviszonyok és akaratérvényesítések
közepette továbbörökített ellenségeskedésnek van – elvileg belátható – alterna-
tívája. Kategorikus imperatívuszként állította az érdekelt nemzetek elé a „nagy
érdekszolidaritáson” alapuló dunai szövetség létesítését a bomlóban lévõ monar-
chia helyén. De ennél többet is remélt, midõn a tervet azonnal kontinentális,
összeurópai viszonyrendszerbe helyezte. Szerinte ez a térségi integráció biztosít-
hatja „a dunai népeknek a legkisebb ál-
dozattal elérhetõ legnagyobb szabadsá-
gát, a legmegfelelõbb átmeneti típust a
teljes európai integráció felé”, majd –
folytatta – ez az új konstrukció tágabb
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1 Jászi (1918). Lásd még a témához Irinyi

(1973); Hanák (1985); Litván–Szarka szerk.

(1991); Litván (1999).

2 Bibó (1986).
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horizontba illeszkedne, mert nemkülönben szükséges „az európai kultúra egész
területének összefoglalása egy közös nemzetközi szervezetben”. Így a könyv al-
címében is megjelenõ Dunai Egyesült Államok az – ez idõ tájt mások által is ja-
vallott – Európai Egyesült Államok egyik alkotóeleme lehetne.

Nem folytatom ezt a gondolatsort. A Kossuthra való visszautalás éppúgy té-
mánk felvezetésére szolgált, mint Jászi Oszkár megidézése. Villanásnyi emlékez-
tetõ arra, hogy a második világháború alatt és után a térség politikai közgondol-
kodásában búvópatakként elõ-elõbukkanó évszázados tematika jelent meg újra.3

Az ókori bölcs szerint nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. Noha a nagy-
hatalmak élethalálharcának katonai-diplomáciai mellékfrontjain mind a két vi-
lágégés idején vitézül vívták egymás ellen a maguk külön csatáit a térség kisál-
lamai is, nemcsak avítt bölcselkedés alapján lenne leegyszerûsítés ugyanazon
regionális képletrõl beszélni. A két háború és az utánuk következõ béketeremté-
sek nagyhatalmi premisszái éppúgy különböztek, mint a kisnemzeti ambíciók és
mozgásterek. Kérdés, hogy az újra nyilvánosságra került integrációs (föderációs,
vámuniós) kezdeményezések mennyiben igazodtak a második világháború végi
„Stunde Null” körülményeihez, illetve milyen új jellemzõk tûntek fel bennük a
korábbiakhoz képest.

Magyarország háború utáni demokratikus átalakulása nem kevésbé volt
sokkomponensû nemzetközi tematika része, mint bármifajta vámunió vagy föde-
ráció tervezése. Komolyabb kihívást jelentett társulásra hajlandóságot mutató
partnerállamokra lelni, mintsem abból kiindulni, hogy ezzel lenne orvosolható
azon milliók számkivetettsége, akik öt szomszédos államban tekintették magu-
kat a magyar nemzet közösségéhez tartozónak. Meghatározó mozzanat volt, hogy
Magyarország világháború utáni nemzetközi státusát tekintve egy szuverenitását
nélkülözõ, mellék-vesztes állam volt. További sorsa erõsen függött az európai bé-
kerendszer nagyhatalmi konstruktõreinek alkuképességtõl vagy intranzigenciájá-
tól. Az államnemzet–kultúrnemzet dimenziók egymásnak feszülése miatt a konti-
nentális és a regionális békemû harmóniája lett volna kívánatos, a világpolitikai
planéták és a regionális szatellitek optimális csillagállása azonban igencsak rit-
kán volt megfigyelhetõ a Magyarország feletti égbolton. Most vizsgált idõszakunk-
ban sem. Ez viszont nem jelenti azt, hogy – Bibó István fordulatát kölcsönözve –
ne beszélhetnénk a „próbálkozó demokráciáról”, avagy a Duna menti népek kon-

szenzuskeresésérõl. A demokrácia remé-
nyérõl és – Jászi nyomán – a legkisebb
áldozattal elérhetõ legnagyobb szabad-
ságról. Csak a közvetlen magyar érde-
keltségû mozzanatokra koncentrálva – a
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3 Mitteleuropa-konzeptionen (1995); Mittel-

europa. Idee… (1997); Hungarian Reconcilia-

tion Efforts… (1997); Romsics szerk. (1997);

Gyarmati (1997d).
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szélesebb horizontú forgatókönyveket, illetve a nemzetközi fejleményeket most
minimálisra redukálva4 – vesszük sorra vázlatosan a háború utáni térségi integ-
rációs törekvéseket.

A még Debrecenben mûködõ Ideiglenes Nemzeti Kormány alig két héttel
Petru Groza 1945. március 6-i miniszterelnöki kinevezése után kormányküldöt-
tet menesztett Bukarestbe. Réczei László feladata az volt, hogy az új helyzetben
tájékozódjon a két ország közötti kapcsolatok helyreállításának módozatairól.
Az újdonsült román miniszterelnök viszont – túltéve magát a küldött státusán és
felhatalmazásán – azonnal offenzív, koncepcionális javaslattal állt elõ. „Groza sze-
me elõtt egy a Lajtától a Fekete-tengerig terjedõ egységes blokk terve lebeg – ír-
ta beszámolójában Réczei –, melynek magját a magyar–román államszövetség
képezné, ahol is eltûnnének a vámhatárok, egységes valuta, s a legteljesebb po-
litikai együttmûködés alakulna ki.”5 A magyar delegátus logikusan vetette fel,
hogy egy ilyen horderejû kezdeményezéshez – figyelembe véve az országok mel-
lék-vesztes státusát – aligha nélkülözhe-
tõ a szövetséges nagyhatalmak hozzájá-
rulása, illetve a már mindkét országban
mûködõ Szövetséges Ellenõrzõ Bizottság
(SZEB) reagálása. Petru Groza azzal
replikázott, hogy „õ ebben az ügyben
elõzetesen tárgyalt Visinszkij szovjet
külügyi népbiztossal és Szuszejkov ve-
zérezredessel, és mindketten azon az ál-
lásponton voltak, hogy szívesen látnák a
közvetlen tárgyalások megindulását”.6

Magyar részrõl meglehetõs késede-
lemmel, fél év múlva reagáltak erre, s
akkor is csak áttételesen. 1945 szeptem-
berében immár Budapesten ült össze az
Ideiglenes Nemzetgyûlés, ahol meghall-
gatták a kormány beszámolóját a meg-
alakulása óta végzett munkáról. A szám-
adás külpolitikai részére reagálva hatal-
mazták fel a képviselõk a Nemzetgyûlés
elnökét, hogy mind Tito marsallt, mind
pedig Groza miniszterelnököt táviratilag
üdvözölje azokért „a nagy jelentõségû és
a legszebb reményekre jogosító kezde-
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4 Az európai integrációs eszmekörnek a

második világháború környéki idõszakára

lásd Lipgens szerk. (1968), uõ (1977); Vom

Krieg… (1985); Bóka (2001, 2004).

5 Réczei László miniszteri tanácsos jelen-

tése Gyöngyösi János magyar külügyminisz-

ternek Petru Grozával Bukarestben, 1945

márciusában folytatott megbeszéléseirõl. In

Lipcsey (1984) 620–624. p.; továbbá Groza

Péter… (1984) 72–74. p.

6 Uo. Groza egy késõbbi, 1945 októberé-

ben napvilágot látott interjúban is utalt arra,

hogy felvetését egyeztette a környezõ álla-

mok más vezetõivel is. „Elmondhatom, hogy

legutóbb Moszkvában részletesen beszámol-

tam mindenrõl Sztálin generalisszimusznak,

és õ az egész magyar komplexumban osztja

az álláspontomat. Ezenkívül Tito ugyanezt

az utat kívánja követni, amelyre én léptem,

és talán részem van abban, hogy Jugoszlá-

viának Magyarországgal szemben ugyanolyan

baráti céljai és törekvései vannak, mint Ro-

mániának és nekem.” Paál (1946) 13. p.
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ményezésekért”, amelyek immár az érintett népek baráti együttélésének pers-
pektívájával kecsegtetnek.7

Közvetlenül ezt megelõzõen, 1945 augusztusában a békeszerzõdéseket
nagyhatalmi szinten elõkészítõ munkálatok egyik aktusaként szólította fel a Szö-
vetséges Ellenõrzõ Bizottság a magyar kormányt, hogy terjessze elõ ezzel kapcso-
latos állásfoglalását, és térjen ki a környezõ országokkal való kapcsolatok rende-
zésére is. A Külügyminisztériumban készült, de a kormány által véglegesített
jegyzék terjengõsen fejtegette az együttmûködés szükségszerûségét. Az indok-
lásban egymás után sorakoztak a történeti, etnográfiai érvek és a gazdasági egy-
másrautaltság hangsúlyozása. 

A dokumentum lényegében az egykori Monarchia területével számoló –
„Passautól Poláig és Predeálig terjedõ” – térség legszorosabb együttmûködését ja-
vasolta (természetesen Habsburgok nélkül). Jelezte viszont, hogy már az indulás-
hoz üdvös lenne, ha „a dunai térség területi újjárendezését intézõ hatalmak állást
foglalnának a tekintetben, hogy gyakorlatilag milyen módon szándékoznak intéz-
ményesen biztosítani a dunai államok hatékony gazdasági együttmûködését. […]
A békeszerzõdésben tehát mindenekelõtt intézményesen kellene gondoskodni ar-
ról, hogy a természetes adottságok folytán egymást kiegészítõ és egymásra utalt
Duna melléki kis államok ne a gazdasági elzárkózás, hanem a legszorosabb gaz-
dasági együttmûködés politikáját folytassák. Egy szoros gazdasági együttmûködés
a politikai ellentéteket és súrlódásokat is jelentékenyen csökkentené, s egyben
az egész világgazdaságnak is hasznára volna, mert a dunai térség gazdasági fel-
lendülése annak mint fogyasztópiacnak a jelentõségét nagymértékben növelné.”8

Miközben a magyar kormány jegy-
zéke egyelõre meglehetõsen óvatos tapo-
gatódzást tükröz, a Magyar Kommunista
Párt (MKP) tíz nappal késõbb – 1945.
szeptember 23-án – közzétett választási
programja már jócskán túllép az idézett
gazdaságcentrikus fejtegetéseken: „a ma-
gyar külpolitika legfõbb célja: a dunai
népek békéjének és egyetértésének biz-
tosítása, a kossuthi ideál, a Duna-föderá-
ció útjának egyengetése. Ennek elõmoz-
dítására törekedni kell a kereskedelmi
forgalom minél intenzívebb kiépítésén
túl a román–jugoszláv–magyar vámunió
megvalósítására.”9
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7 Az Ideiglenes Nemzetgyûlés …(1946) 38. p.

A szlovákiai magyarság helyzetére vonatko-

zóan ugyanakkor csak azt konstatálhatták,

hogy „sajnos az a hivatalos állásfoglalás,

amely a csehszlovák kormány részérõl ren-

deletileg is kifejezést nyert, s amely a szlová-

kiai magyarokat állampolgárságuktól meg-

fosztotta azzal a szándékkal, hogy eltávolítsa

õket Csehszlovákia területérõl, a két ország

közötti jó viszony kiépítését […] megnehezí-

ti.” Uo. 39. p.

8 A jegyzék teljes terjedelmében olvasható:

Kertész (1995) 535–545. p.

9 Szabad Nép, 1945. szeptember 23. A Ma-
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Kezdetben tehát úgy tûnt, hogy a háború utáni újrakezdés módot nyújthat
annak meghaladására – legalábbis a környezõ országok egy részével –, amit a
diplomáciai zsargon (sok mindent homályban hagyva) „korrekt államközi kap-
csolatoknak” titulál. 

Az elkötelezõ nyilatkozatokon túl viszont 1946 elsõ felében nem találko-
zunk érdemi elõrehaladást mutató tudósítással. A visszafogottság éppúgy írható
a párizsi béke-elõkészítõ értekezletre való felkészülés számlájára, mint azokra a
diplomáciai jelzésekére, amelyek a határok megvonásánál a számunkra kedve-
zõtlen véglegesítést prognosztizálták. Arról nem is szólva, hogy mindeközben
egyre sokasodtak a környezõ országokban maradt magyarok helyzetének sanya-
rúságát – esetenként kilátástalanságát – konstatáló híradások. 

Publicitás híján csak a beavatott kevesek tudhattak arról, hogy a Külügy-
minisztérium Kertész István vezette béke-elõkészítõ osztályán – illetve az osz-
tály koordinálásával – nagyon is intenzív háttérmunkálatok kezdõdtek egy Duna
menti vámunió elõkészítésére. Egyfelõl a német fogságból hajlott kora ellenére
is élve hazakerült Gratz Gusztáv, másfelõl a Magyar Gazdaságkutató Intézet és
a Magyar Nemzeti Bank állított össze különbözõ háttértanulmányokat, melyek
zöméhez imponálóan részletes gazdaságstatisztikai dokumentációt is csatoltak.10

Az elaborátumok országonkénti bontásban vették számba a magyar–jugoszláv,
a magyar–román, a magyar–csehszlovák és a magyar–osztrák vámunió lehetõsé-
geit, illetve az iparban, a mezõgazdaságban és a szolgáltatási szférában várható
következményeit. Az elemzések elõzetes hatástanulmány-felméréseknek is te-
kinthetõk, mivel rendre kitértek a Magyarország számára elõnyös, illetve hátrá-
nyos következményekre. Ezután „szigorúan bizalmas” további tanulmányban
összegezték egy átfogó „délkelet-európai vámunió” létrejöttének peremfeltételeit
és prognosztizálható következményeit. A
tanulmányok elsõdlegesen szakanyagok,
tartózkodnak a direkt politikai felhan-
goktól, illetve csak ritkán sugalmaznak
politikai megfontolásokat. Olyanokat
például, hogy Magyarország és Ausztria
fúziója kölcsönös vonzalmon alapuló, is-
tenáldotta frigy lenne; hogy Románia és
Jugoszlávia vonatkozásában is nagyon
vonzónak tûnik a közös nászágy, de kér-
déses, hogy nem partnerünk kerül-e a
domináns hím szerepébe. Egyedül a cseh-
szlovákokkal való szorosabb sorsközös-

33

gyar Szociáldemokrata Párt (SZDP) 1945.

évi 34. kongresszusán elfogadott program

külpolitikára vonatkozó tervezetében is ál-

lást foglalt egy feljegyzés a „Duna-konföde-

ráció” létesítése mellett, amit azonban a

megjelentetett programból ekkor kihagytak.

Balogh (1975) 23. p. Ez azonban – mint lát-

ni fogjuk – nem jelentette azt, hogy a szoci-

áldemokratákat ne foglalkoztatta volna to-

vábbra is a föderációs eszme.

10 Gratz Gusztáv e tárgyú tevékenységérõl

lásd Gyarmati (1995).
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ség latolgatásánál foglalnak nyíltabban állást: csak Magyarország húzhatja a rövi-
debbet. Legjobb lenne úgy intézni, hogy Prága ne is akarjon társulni a regionális
unióhoz.11

Az említett anyagok belsõ hasznosításra készültek. De 1946 nyarán már
fölösen kárpótolták a közvéleményt is az elõzõ fél év – tárgykörünket érintõ –
hírszegénységéért. A vámunió, illetve föderáció pártoló fórumaként jelentkezett
a Dunai Munkaközösség és ennek orgánuma, a Köztársaság címen megjelenõ
hetilap. Az 1946 nyarán induló újság mindenekelõtt a negyedszázados emigrá-
ciójából ez idõ tájt hazatérõ Károlyi Mihály föderációs elképzeléseit népszerû-
sítette. Beköszöntõ-programadó írásában maga Károlyi érvelt Kossuth, a látnok
címmel a föderációs eszme aktualitása mellett. Szerinte „a szomszéd államokhoz
való gazdasági közösség elsõ állomása a vámunió. A vámunió akár egyetlen ál-
lammal is megoldaná a gazdasági stabilizációt. […] Természetesen a vámuniót
követnie kell a kulturális és politikai közeledésnek. Vámunióval a szomszédos
államok magyarsága nem lenne már elszigetelt, teljesen magára hagyott. És las-
san a határok is fokozatosan elmosódnának. Az ilyen föderációnak azonban elõ-
feltétele az, hogy ne irányuljon Szovjet-Oroszország ellen. Ellenkezõleg, hatal-
mas szomszédunk bizalmát kell élveznünk. Ha egy ilyen ötven–nyolcvan milliós
blokk létesült, csak akkor léphetnénk fel mint komoly tárgyaló felek, és akkor
tölthetnénk be azt a szerepet, hogy Kelet és Nyugat összekapcsolói legyünk.”12

Két héttel késõbb Bölöni György
fõszerkesztõ a Dunai Munkaközösség ne-
vében már egy Duna-minisztérium felál-
lítását szorgalmazta a lapjában. Ennek
feladata lenne a szorosabb kapcsolat
intézményes kiépítése a szomszédos ál-
lamokkal, hogy „egyengesse a vámunió
útját. […] El kell kezdeni a munkát Kos-
suth nyomdokain, az egykori hatalmas
konföderációs terv szellemében.”13 Az
írás tulajdonképpen Károlyi Mihály né-
hány nappal korábbi, Szakasits Árpád-
hoz és Rákosi Mátyáshoz írt leveleinek
kiszivárogtatása volt. Az egykori köztár-
sasági elnök – akinek negyedszázados
emigrációja után az akkori politikai ve-
zetés igencsak nehezen talált presztízsét
megilletõ köztisztséget – egy ilyen intéz-

34

11 A hivatkozott anyagokat keletkezésük

rendjének megfelelõen õrzi a Magyar Orszá-

gos Levéltár ezen korszakra vonatkozó kül-

ügyminisztériumi fondja (XIX-J-1-a), de egy

összegyûjtött másodpéldány-sorozat megtalál-

ható az Országos Széchényi Könyvtárban is. 

12 Köztársaság, 1946. június 13. A lapot ki-

adó Dunai Munkaközösség önmagát s egyben

programját is a következõképpen jellemezte:

„Az itt élõ népek és társadalmak megbékélé-

se, politikai kiengesztelõdése, gazdasági és

szellemi összefogása érdekében létrehívott

szellemi mozgalom.” Fõszerkesztõként Bölö-

ni György jegyezte a lapot, aki már a két vi-

lágháború közötti emigrációjuktól kezdõdõen

szoros kapcsolatban volt Károlyi Mihállyal.

13 Köztársaság, 1946. június 27.
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mény létesítéséhez kötötte rendkívüli követté való kinevezésének elfogadását.
„Ez a hivatal alá volna rendelve a Külügyminisztériumnak, de az én vezetésem
alatt állna, és az lenne a feladata, hogy elõkészítse a szomszéd államokkal való
kapcsolatok kiépítését. […] Mindenesetre az együttmûködést azonnal komoly ala-
pokra kellene helyezni. Tervszerûen meg kellene állapítani, hogy az egyes orszá-
gok milyen ipart fejleszthetnének, mert ezzel azonnal megnyitnák az utat a vám-
unió felé, ami végképpen biztosítaná a magyar gazdasági élet stabilizációját.”14

Ugyanezen lapszámban jelent meg a szociológusprofesszor Szalai Sándor
cikke A magyar béke és a világbéke címmel. A szerzõ – ekkor a Szociáldemok-
rata Párt (SZDP) nemzetközi kapcsolatok osztályát is vezette – némi mértékté-
vesztéssel „világpolitikai jelentõségûnek” tartotta Szakasits Árpád ez idõ tájt tett
egyik bejelentését, mely szerint tervbe vették a Duna-völgyi államok gazdasági
kerekasztal-konferenciájának összehívását. „Ez lesz a »béke-utókészítés« elsõ
lépése.”15 A szófordulat a párizsi tárgyalásokon ekkoriban zajló béke-elõkészí-
tésre utalt, amelyet az SZDP a régió testvérpártjainak multilaterális konzultáció-
jával vélt elõmozdíthatónak.

A Köztársaság amellett, hogy a vizsgált kérdésre vonatkozó magyar állás-
pontnak helyt adott, a szeizmográf érzékenységével követte a határon túli magyar
kisebbségek sorsának alakulását, s nagy teret szentelt a Duna menti államok
együttmûködésével kapcsolatos külföldi állásfoglalások ismertetésének is. A fö-
derációs gondolat népszerûsítését célzó offenzívának tekinthetõ az a négy héten
át publikált tervezet-, interjú- és proklamációdömping, amelyet a lap A Dunai
Szövetséges Köztársaság címen július közepén indított. A nyitányt Pavle Rucinski
jugoszláv író-publicista – a Magyar–Jugoszláv és a Magyar–Román Társaság
együttes rendezvényén tartott – elõadásának közreadása jelentette. Rucinski
kellõ öntudattal igazította el hallgatóságát, arról értekezve, hogy Belgrád csillaga
zenitjén van, a régióban errefelé érdemes tájékozódni. „A Duna-völgyben csu-
pán az egyetlen Jugoszlávia számít gyõztes hatalomnak. Ki kell várni tehát azt
az idõt, amikor a hadviselõk békét kötnek, mely mindenesetre kedvezõbb körül-
mények között zajlik le, ha a Duna-völgy többi államai kijelentik, hogy saját
érdekükben lévõnek tartják az egymás
közötti legszorosabb kollaborációt és a
Jugoszláviával való együttmûködést.”
Az „új dunai program” elõfeltétele a gaz-
dasági tevékenység fokozatos össze-
hangolása, majd valutareform (egységes
pénznem), a vámtarifák egyeztetése,
idõvel a vámhatárok leépítése, illetve a
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14 Jemnitz (1965) 163. p.; Hajdu (1978)

503. p. Kisebb változtatásokkal ugyanez az

érvelés olvasható Károlyi Mihály Rákosi

Mátyáshoz intézett 1946. július 20-i levelé-

ben. Károlyi Mihály levelezése… (2003)

286. p.

15 Köztársaság, 1946. június 27. 
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tervgazdálkodás harmonizálása egy szupranacionális koordinációs tanács útján.
Ezenközben folynának a „politikai program” elõkészítõ munkálatai: a demokra-
tikus erõk egységfrontjának megszervezése minden országban; a nemzeti kisebb-
ségek problémáinak rendezése; a közigazgatás racionalizálása, „népi alapon való
újjászervezése”; majd – mindezek záróaktusaként – „baráti egyezmények alap-
ján a […] politikai egység fokozatos kiépítése”.

Mindezek alapján tûnt ütemezhetõnek Rucinski számára egy regionális
konföderáció is. „Tudom, hogy ezek a gondolatok a dunai haladó szellemiség lel-
kében mindenfelé megfogantak már. Bizonyára innen ered a progresszív román
körök igyekezete is a Magyarországgal való közös vámterület irányában, mely
egy csapásra megoldaná az egész erdélyi problémát.16 El lehet képzelni egy
olyan megoldást is, amely szerint Magyarország elõször Romániával alkotna kö-
zös vámterületet, a másik oldalon pedig Bulgária lépne szövetségi viszonyba a
jugoszláv föderációval, végül a két szövetség – úgyszólván a Duna jobb és bal
partja – lépne vám- és politikai közösségre.”17

A következõ hetekben a Köztársaság számos gazdasági, közéleti személyi-
séget szólaltatott meg a Rucinski által vázolt elképzelésekkel kapcsolatban.18 Töb-
bek között Kodály Zoltánt, a Magyar–Román Társaság, Moór Gyula jogtudóst, a
Magyar–Jugoszláv Baráti Társaság elnökét. Az említett szervezetek nevében
mindketten „melegen üdvözölték” a felvetett gondolatot. Ez követte a Köztársa-
ság 1946. augusztus 15-i számában megjelent Duna-völgyi Békét! A Dunai
Munkaközösség felhívása a szomszéd nemzetekhez címû egész oldalas kiáltvány.
A megelõzõ hetekben végzett intenzív munka betetõzéseként ezzel a politikai
manifesztummal kívántak további támogatást szerezni a föderáció gondolatá-
nak. „Mi, dunai népek a magunk portáján és magunk között is meg tudnók olda-
ni saját kérdéseinket – jelentik ki a szerzõk. – De ahhoz, hogy ezt a szándékot,

ezt a tiszta törekvést, mely néhány ezer
uszítóval szemben negyvenötmillió dunai
fogyasztó legbensõbb kívánsága, politi-
kai és gazdasági tekintetben tudomásul
vegyék a világbéke biztonságának meg-
teremtésén fáradozó, s az európai táj e
viharsarkára amúgy is joggal neheztelõ
fõhatalmak, ahhoz bizonyosságot kell
tennünk mindannyiunknak erkölcsi és
politikai érettségünk azon fokáról, ame-
lyen a dunai közeledés és együttmûkö-
dés munkája egyáltalán elindulhat.”19
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16 Erdély második világháború utáni státu-

sának újragondolásáról – mind nagyhatalmi

szinten, mind pedig az érdekeltek tekinteté-

ben – számos munka tudósít. Kertész István

és Fülöp Mihály más összefüggésben is idé-

zett könyvén túl lásd még Romsics (1992);

Iszlamov (1994); Vincze (1997); Gyarmati

(1997a, b); Fülöp–Vincze (1998).

17 Köztársaság, 1946. július 18.

18 Uo. 1946. július 25., augusztus 1., 8.

19 Uo. 1946. augusztus 15.
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A patetikus hangvétel azonban aligha zökkentette ki a magyar közvéle-
ményt a Párizsból ekkoriban befutó hírek gerjesztette borúlátásból: Trianont is-
métlõ béke várható. E téren bármifajta kedvezményezettség elérésének reménye
illúziókergetésnek bizonyult.20 1946 õszi hónapjai – tárgykörünket illetõen – a
megelõlegezett verbális kárenyhítéssel teltek. Ide sorolható Bibó István egyik
mérleget vonó írása, melyben amellett érvel, hogy „a békeszerzõdés minden ke-
ménysége sem lehet ok arra, hogy az ország feladja az európai emberség, a de-
mokrácia, a szomszédokkal való megértés és a kelet-európai népek politikai és
kulturális közösségébe való beilleszkedés politikáját”.21 Rákosi Mátyás pedig az
MKP 1946. szeptember végi III. kongresszusán beszámolójába illesztette – mint-
egy kompenzációs ígérvényként – a regionális integráció témáját. „Mi egy de-
mokratikus dunai föderációt nemcsak lehetségesnek, de kívánatosnak is tartunk.
[…] Egy ilyen demokratikus szövetség létrejötte, vele kapcsolatban a vámhatá-
rok leépítése természetesen sokat enyhítene azon a keserûségen, amelyet népünk
a most készülõ békével kapcsolatban érez.”22

Összegezve a vizsgált kérdés 1946. évi fejleményeit – és pillantást vetve
térségünk egészére is –, az integrációs eszmekör két típusa körvonalazódott. Ma-
gyarországon és Romániában – azaz a szuverenitásukkal még nem rendelkezõ
egykori német-csatlós államokban – a föderációs eszme XIX–XX. századi elõfu-
tárainak historizáló formaváltozatai éledtek újjá. Ezeket aktualizálták a politikai
tervezetek, a megvalósítás startját a békeszerzõdések életbe lépését követõ idõ-
szakra programozva. A háború végén mellék-gyõztes státust élvezõ egyes álla-
mok viszont már ekkor megtették-megtehették az integrációhoz vezetõ út elsõ
szervezeti lépéseit is. Ismert, hogy Bulgária és Jugoszlávia már 1944 õszén kez-
deményezett hasonlót, de a nagyhatalmak Bulgária akkori szuverenitáshiányára
hivatkozva kontrázták meg az érdemi tárgyalások folytatását. Ezzel egyidejûleg
vetõdött fel Albánia bevonása a tervezett szövetségbe. Miután Jugoszlávia és Al-
bánia között már a németellenes felszabadító harcok idején s azt követõen is –
1948-ig – olyan volt a kapcsolat, mint „az idõsebb testvér és a fiatalabb testvér
között”, nem látszott akadálya a föderációt célzó párbeszédnek sem. Az 1946 jú-
liusában aláírt albán–jugoszláv barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerzõdés,
s még inkább a novemberben kötött gazdasági megállapodás révén – melyben
valutaegyeztetésrõl, közös vállalatok létesítésérõl, a népgazdasági tervek össze-
hangolásáról és vámunióról is megálla-
podtak – már az integrációhoz vezetõ út
szervezeti lépéseit is rögzítették.23

Az 1946-ot jellemzõ regionális kü-
lönbség a következõ évben is megma-
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20 Lásd Kertész (1995); Fülöp (1994).

21 Bibó (1946) 58–59. p.

22 A népi demokrácia útja… (1946) 68. p.

23 Krisztov (1972) 54–66. p.
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radt, de a törésvonal már korántsem a historizálás és az aktuálpolitika határ-
mezsgyéjén húzódott. A békeszerzõdések aláírása, s fõként ratifikálása nyomán
érzékelhetõ Magyarország, Románia és Bulgária diplomáciai aktivizálódása.
Ebben szuverenitásuk (de jure!) visszanyerése éppúgy közrejátszott, mint a nem-
zetközi helyzet alapvetõ megváltozása, nevezetesen a szuperhatalmak közötti
kapcsolatok egyre nyilvánvalóbb megromlása. Ennek szimptómái, csak felsoro-
lásszerûen: a Truman-doktrína meghirdetése, mely szerint az Egyesült Államok
„saját biztonsága érdekében” a jövõben támogatást nyújt a kommunizmus ellen
küzdõ erõknek, különösen azokban az államokban, amelyek a Szovjetunió köze-
lében találhatók; a kommunista pártok kiszorítása a kormányzati hatalomból
Olaszországban és Franciaországban 1947 májusában; a polgári parlamentáris
politikai irányzat reprezentánsainak láncreakciószerû kikerülése a hatalomból
emigráció vagy letartóztatás útján a Szovjetunióval szomszédos „népi demokrá-
ciákban” (Magyarországon Nagy Ferenc miniszterelnök, Bulgáriában N. Petkov,
a Földmûves Szövetség vezetõje, Romániában J. Maniu, a Parasztpárt vezetõje,
Lengyelországban S. Mikolajczyk miniszterelnök-helyettes); ugyanezen orszá-
gok, valamint Csehszlovákia távolmaradása a Marshall-segélyként közismert eu-
rópai helyreállítási programtól; s végül, de nem utolsósorban ugyancsak nemzet-
közi horderejû volt a Kommunista- és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának
(Kominform) megalakulása ez év szeptemberében. Az új szervezet deklarációja
– mely Zsdanov, az SZKP egyik titkárának határozattá emelt elõadói beszédén
alapult – kimondta, hogy a világ két részre szakadt, a haladás és a reakció tábo-
rára, mely utóbbin az Egyesült Államok által vezetett tõkés országokat, illetve a
nem kommunista politikai mozgalmakat értette. 

A Tájékoztató Iroda helyzetértékelése szerint a kommunista pártok feladata
a hatalom átvétele országaikban, kapcsolataik szorosabbra fûzése és külpolitikai
lépéseik összehangolása.

A hidegháborúba merevedés közepette a közép- és délkelet-európai térség
államainak egymás között megélénkülõ diplomáciai forgalma szintén más politi-
kai mozgástérbe került, és kihatott az általunk vizsgált kérdéskörre is. A válto-
zás elsõ jelei az integrációs törekvések különbözõ formáira vonatkozó nyilatko-
zatok relativizálódásában váltak érzékelhetõvé. Ebbe a sorba illett a Petru Groza
vezette román kormánydelegáció 1947. májusi magyarországi látogatása során
napvilágot látott reflexiók kétarcúsága. A különbözõ politikai fórumokon több
mint két éve visszatérõen kinyilvánított szándékoktól eltérõen a vámuniót elõké-
szítõ lépések – eredetileg tervezett – nyilvános bejelentése végül is elmaradt.
Ez tükrözõdik a vámunió ügyét korábban többször is pártolóan taglaló Közgazda-
ság címû hetilap reagálásában is. A címoldalon harsogó köszöntõ szerint „Groza
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Péterben azt az államférfit üdvözöljük, aki elsõnek hangoztatta Romániában és
azóta sem szûnt meg a magyar–román vámunió fontosságát kiemelni”.24 A lap
egy belsõ elemzése viszont – a folyamatban lévõ tárgyalásokra is utalva – úgy
foglal állást, hogy „nem szabad túl gyors eredményeket várnunk, és inkább a lé-
pésrõl lépésre haladás útját lehet és kell választanunk”. Továbbmenve, a forgalom-
ban lévõ elképzeléseket két csoportba sorolja: „Elsõ a kölcsönös álomszövögetés
olyan tervekrõl, föderációkról, uniókról, melyek úgyis beköszöntenek, amint
azokat nem nyilatkozatokkal, hanem alapvetõ kérdések rendezésével megalapoz-
zuk. […] Másik út a két ország népének kölcsönös megismerése kultúrcserék
révén”, illetve Románia és Magyarország kereskedelmi, gazdasági kapcsolatainak
fokozatos szorosabbra fûzése. „Innen vezethet az út a szorosabb – föderációs,
uniós – rendezés felé.”25

Egy héttel késõbb egy hosszú cikkben Markos György kommunista közgaz-
dász körvonalazta a lapban a vámunió peremfeltételeit: „Mi sem volna elhibá-
zottabb, mint máról holnapra valamilyen rendelettel vagy államközi szerzõdéssel
eltörölni a vámhatárokat. Egy ilyen lépéshez még igen sok elõkészítõ tárgya-
lásra, sõt mi több, fokozatosan kialakítandó többirányú együttmûködésre van
szükség. […] Két ország gazdasági életét összehangolni, megfelelõ, átgondolt
tervszerûség nélkül, megelõzõen szervezett gazdasági intézmények nélkül úgy-
szólván lehetetlenség. Ma egyetlen lehetõség a kompenzációs árucsere, majd a
klíring alapon lebonyolítandó külkereskedelem, ezután jöhetnek a gazdasági
megegyezések, amelyek kezdetben részterületeket ölelnek fel, hogy egyre fo-
kozatosabban kiteljesedjenek. A tervgazdálkodás […] mindkét részrõl és együt-
tesen a további közeledés elõfeltétele. Ezek között a fokozatosan elmélyülõ kap-
csolatok között lehet egy eszköz a vámunió. Hangsúlyozzuk, nem az elsõ és nem
az utolsó. […] 

Mindaz, amit magyar–román viszonylatban mondottunk, érvényes magyar–
jugoszláv viszonylatban is. A most folyó magyar–jugoszláv tárgyalások mutatják
a helyes utat. Az árucsere-forgalom fokozatos kiépítése, majd a gazdasági együtt-
mûködés alapjainak lefektetése, a három- és ötéves gazdasági tervek legnagyobb
mértékû összehangolása – ez a járható út. Ezt az utat kell követni magyar–román,
román–jugoszláv és bolgár–román stb. viszonylatban is. A vámhatárok eltörlése
csak kölcsönös lehet, és párhuzamosan haladhat az útlevélkényszer, tehát a poli-
tikai és a kulturális határ eltörlésével. […] Ha lépésrõl lépésre, szívós munkával
megerõsítjük gazdasági rendszerünket,
biztosítjuk gazdasági önállóságunkat és
politikai függetlenségünket, ha mind
gazdaságilag, mind politikailag megszi-
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24 Közgazdaság, 1947. május 4.

25 Nagy Kázmér: Küzdõporond vagy közös
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lárdítjuk a demokráciát, csak akkor lehet szó akár magyar–román, akár másmi-
lyen vámunióról, vagy ezen túlmenõleg Duna-konföderációról. Addig még rögös
és hosszú az út, de már elindultunk ezen az úton. Tehát: magyar–román vámunió
ma sok, és holnap – kevés.”26

Markos véleményével cseng össze a magyar kormány szociáldemokrata mi-
niszterelnök-helyettesének, Szakasits Árpádnak az a nyilatkozata is, amelyet a
közép- és kelet-európai szociáldemokrata pártok többnapos budapesti konferen-
ciájának befejezése után adott a román testvérlap munkatársának. Õ maga is azt
tartotta az értekezlet leglényegesebb mozzanatának, hogy elõsegítse a szorosabb
gazdasági együttmûködést a Duna-völgyi államok között, de hozzátette: „A ma-
gyar–román vámunió még nem idõszerû. Ha idõ elõtt beszélünk errõl a kérdés-
rõl, akkor többet ártunk, mint használunk ennek a szép elképzelésnek.”27 Sok-
kal kevésbé tûnt óvatoskodónak Károlyi Mihály. Igaz, nem nyilvánosan: Jászi
Oszkárnak írt a kérdésrõl ugyanezekben a napokban. Szerinte „még a csehektõl
kapott pofonokat is zsebre kell vágni”, hogy áldozatot hozva „tervünket megva-
lósítsuk, egy 60, 70, esetleg 80 milliós Duna-völgyi tömb[öt]. […] A dunai fede-
ráció gyors megteremtése, erélyes kiépítése a béke legfõbb érdeke. Ez volna az
a pontonhíd, amelyen Sztálin és Truman találkozhatnának és megegyezhetnének.
Egy új status quo létesülne, ami mindkét felet politikailag és gazdaságilag egy-
aránt kielégítené.”28

A vámunió, illetve föderáció tervezgetését markánsan opponáló nyilvános
álláspontot olvashatunk viszont ugyanekkor a Román Kommunista Párt (RKP)
egyik titkára, Vasile Luca tollából, aki pénzügyminiszter volt Groza kormányá-
ban. Luca a Duna menti kis államok integráció felé mutató együttmûködési törek-
véseit a világháború idején felmerült churchilli elképzelések egyenes ági leszár-
mazottjának tartotta, ami – úgymond – a Nyugat szovjetellenes machinációinak

egy rafináltan tovább éltetett változata.29

Kérdés, hogy a román kommunisták
egyik reprezentánsa vagy a román kor-
mányfõ jelenítette-e meg a bukaresti
álláspontot. Petru Grozáról köztudott –
maga sem rejtette véka alá –, hogy mi-
niszterelnöki tevékenységét mindvégig
az ottani SZEB-delegáltakkal egyeztetve
végezte. Az RKP pedig Gheorghiu Dej
idején is inkább volt híve egy kommu-
nista irányítású román nemzetállamnak,
semmint hogy azt – önszántából – bár-
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26 Mgy. [Markos György]: Vámunió? – sok

és kevés. Közgazdaság, 1947. május 11.

27 Szakasits Árpád nyilatkozata a Liber-

tatea címû román szociáldemokrata lap

munkatársának. Népszava, 1947. május 25.

Lásd még Heumos (1985). 

28 Károlyi Mihály levele Jászi Oszkárhoz,

1947. június 2. In Károlyi Mihály levelezé-

se… (2003) 324–325. p.

29 Vasile Luca: A romániai magyarság útja.

Igazság (Kolozsvár), 1947. május 22.
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mifajta regionális integráció részeként relativizálja. Valószínûsíthetõ, hogy Groza
a politikában gyakorta alkalmazott szerepmegosztás részeként képviselte a koope-
rációs hajlandóságot mutató álláspontot, mindaddig, amíg ez ügyben nem volt
definitív moszkvai tiltás.30

Miközben – a vámunió bejelentésének prolongálásával – Groza budapesti
látogatásakor retirálni látszott, ez 1947 derekán csak a „dunai összefogás” bal
parti szárnyán jelentett kivárást. Úgy tûnt, a békeszerzõdés aláírásával elhárult
Bulgária és Jugoszlávia szorosabb együttmûködésének korábbi akadálya. A két
kormány képviselõi nem is késlekedtek a korábban külsõ nyomásra felfüggesz-
tett közeledés újraélesztésében. 1947. július végén és augusztus elsõ napjaiban
Bledben ültek tárgyalóasztalhoz. A tanácskozás után nyilvánosságra hozott jegy-
zõkönyv részletesen taglalta azokat a lépéseket, amelyek révén a két ország
gazdasági fejlesztését kölcsönösen egyeztetett, összehangolt keretekben kíván-
ták biztosítani, s célul tûzték ki a vámunió fokozatos életbeléptetését is.31 Egy
Georgi Dimitrovval készített interjúból az is ismert, hogy az együttmûködésre vo-
natkozó tervezeteket megküldték a szovjet kormánynak. Utóbbi érdemi észrevé-
tele abból állt, hogy javasolta: a megkötendõ szerzõdések érvényét húsz évben
állapítsák meg.32 A bledi tárgyalások folytatásaként 1947 novemberében, a Vár-
na melletti Evxinográdban találkoztak Jugoszlávia és Bulgária kormányának
képviselõi. Az itt aláírt barátsági, együttmûködési és kölcsönös segélynyújtási
szerzõdés tartalmazta azokat az integráció felé mutató elemeket is, amelyeket a
bledi jegyzõkönyvek rögzítettek. A szerzõdés megkötésének napján, 1947. no-
vember 27-én a Várnában tartott nagygyûlésen a szónokok a föderáció kérdé-
sére is kitértek, de hangsúlyozták, hogy az távlati elképzeléseik közé tartozik.
A jugoszláv küldöttség vezetõje, J. B. Tito a következõképpen exponálta a téma-
kört: „Ma olyan követeléseket hallhatunk, hogy nincs szükségünk határokra, fö-
derációt akarunk. […] Ma lerakjuk az alapokat, s majd a falakat is ráépítjük,
ha eljön az ideje. A falak alap nélkül nem elegendõk, mert leomolhatnak. […]
Olyan szoros, sokoldalú együttmûködésre törekszünk, hogy az államszövetség
kérdése puszta formalitás lesz.”33 Ma-
gyarán: bolgár–jugoszláv viszonylatban
a vámuniót egy közeljövõben realizál-
ható minimális programként tervezték, a
föderációt pedig távlati, maximális kon-
cepcióként értelmezték. Erre utal a ta-
nácskozásokról kiadott hivatalos jegy-
zõkönyv, mely szerint a szerzõdést kötõ
felek „elhatározták, hogy még jobban
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30 Petru Groza személyiségének és politi-

kájának ellentmondásosságáról lásd Vincze

(1999). 

31 Isztoricseszki resenija v Bled. Szofia,

1947. Idézi Krisztov (1972) 71–76. p.

32 Karalkova (1966). Ezt erõsíti meg jugo-

szláv oldalról Dedijer (1953) 447. p.

33 Tito (1962) 167–168. p.
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kimélyítik ezt az együttmûködést, a lehetõ legnagyobb mértékben kiszélesítik a
kölcsönös áruforgalmat, a lehetõ legteljesebben összeegyeztetik gazdasági terve-
iket, meggyorsítják a vámunió megkötését”.34 A föderáció kérdésében Tito a
Várnában mondottaknak megfelelõen foglalt állást november 29-i belgrádi be-
szédében is, midõn a szerzõdést a jugoszláv parlament ratifikálta. 

Ezzel párhuzamosan folytak tárgyalások Bulgária és Albánia között is. A két
kormány képviselõi az elõzõhöz hasonló protokollt írtak alá 1947. december 16-
án. „A szerzõdés külön megemlítette, hogy a gazdasági együttmûködést meg-
könnyítik azok a baráti kapcsolatok, amelyek Bulgária és Jugoszlávia, illetve Al-
bánia és Jugoszlávia között fennállnak. Ez érthetõ, mivel a két ország kereske-
delmi forgalma Jugoszlávián keresztül bonyolódott le. Az 1947. december 16-i
kiegészítõ jegyzõkönyv albán–bolgár–jugoszláv klíringegyezmény megkötését ír-
ta elõ az árucsere-forgalom megkönnyítésére. A jugoszláv–bolgár–albán kapcso-
latok tehát gyakorlatilag kezdték túllépni a bilaterális kereteket.”35 Magyaror-
szág ugyanekkor Prága felé tett tapogatódzó lépéseket – gazdasági téren. Vajda
Imre, a magyar Országos Tervhivatal elnöke 1947 novemberében folytatott hiva-
talos tárgyalásokat Csehszlovákiában. Hazatérve arról nyilatkozott, hogy egy
hosszú lejáratú gazdasági együttmûködési megállapodást készítenek elõ: „Ha-
sonló egyezményt kötött a közelmúltban Magyarország Jugoszláviával, Csehszlo-
vákia Lengyelországgal. Az együttmûködési egyezményben nemcsak az árucse-
re-forgalmat állapítanák meg, hanem összeegyeztetik az egyes iparágak fejlesz-
tését is. Az az elképzelésünk, hogy a kelet-európai népi demokráciák között a
gazdasági szerzõdések révén többé-kevésbé összefüggõ gazdasági rendszer jöjjön
létre.”36

Egy héttel a nyilatkozat közzététele után a regionális tömörülés minden ko-
rábbinál ambiciózusabb víziója volt olvasható az MKP lapjában, a Szabad Nép-

ben. Új nagyhatalom! címmel köszöntöt-
te a számon tartott kommunista újságíró,
Gimes Miklós kolumnás cikke a J. B.
Tito vezette jugoszláv kormányküldött-
séget. A delegáció a magyar–jugoszláv
barátsági és együttmûködési szerzõdés
aláírására érkezett. Az írás ezen apropót
használta egy nagyszabású regionális
projekt részletes publicisztikai bemu-
tatására. Eszerint a szóban forgó térség
hét „új demokráciája” (Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlá-

42

34 A föderáció terve „természetesen örömet

keltett – mondta Tito –, s igyekeztünk meg-

magyarázni, hogy bár a föderációt még nem

írtuk alá, a gyakorlati együttmûködés során

azt valósítjuk meg, mert papíron semmi ér-

telme a föderációnak, ha nincs meg hozzá a

szilárd alap, a szoros barátság, a gazdasági

és politikai együttmûködés.” Tito (1962)

175–176. p.

35 Krisztov (1972) 76. p.

36 Népszava, 1947. november 29. 
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via, Bulgária, Románia és Albánia) létesítene integrációt a Keleti(Balti)-tenger-
tõl az Adriáig és a Fekete-tengerig. Közöttük „két-három esztendõvel a felszaba-
dulás után már nem az egymáshoz való közeledés van napirenden, hanem annál
több”. Nevezetesen az – államszervezetüket is koordináló – „egységes front”,
melynek össznépessége „csaknem 90 millió ember, […] több mint Franciaország
és Olaszország együttvéve. Ezek az országok mezõgazdasági termelésük összesí-
tett értékét tekintve a mai Európában a második helyen állnak a Szovjetunió mö-
gött, az ipari össztermelésben a harmadik helyen, a Szovjetunió és Anglia
mögött.”37

A cikk további részleteit, valamint az ezekben a hetekben szoros egymás-
utánban megkötött szerzõdések aláírásakor elhangzott nyilatkozatokat figyelve,
markáns hangsúlyeltolódás tûnik szembe. Az egymás közötti belsõ kooperáció
értelemszerû fejtegetésénél mind hangsúlyosabban esett latba a szövetségre lé-
põ államok kifelé demonstrált katonai-politikai blokkba szervezõdése. Ennek
oka – Gimes szerint – az, hogy „az amerikai fenyegetés immár fegyveres táma-
dásként bontakozik ki a népi demokráciák déli határán, Görögországban. […]
A népi demokráciák erõsödõ együttmûködésének, egységes fellépésnek egyik
elsõ próbája az, hogyan értik meg a Görögországban fenyegetõ veszélyt és hogyan
lépnek fel ellene.” Ennek megfelelõen idézi az újságíró J. Masaryk csehszlovák
külügyminiszter nyilatkozatát: „Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia, Al-
bánia, Bulgária és Románia minden va-
lószínûség szerint szabad védelmi szer-
zõdést kötnek egymással.” A verbális
harciasság ennél is markánsabban tük-
rözõdik 1947–48 fordulóján a térség-
beli országok egynémely miniszterel-
nöke, például Dinnyés Lajos és Petru
Groza nyilatkozatában.38

A mindezek mögött álló szovjet
védhatalmi szerepvállalásra utalt egy
cikk a moszkvai Izvesztyija 1948. január
11-i számában. Az írás üdvözölte a –
fentebb említett – népi demokráciák kö-
zött sorra születõ megállapodásokat,
majd az egyiket külön is méltatta. „Az
együttmûködés példájaként szolgálhat
a gazdasági tervek összehangolásáról, a
vámunióról és valutaparitásról szóló szer-
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37 Gimes Miklós: Új nagyhatalom! Szabad

Nép, 1947. december 7.

38 Dinnyés Lajos nyilatkozata a magyar–ju-

goszláv barátsági és együttmûködési szerzõ-

dés aláírása után: „Nincs az az erõ, amely

meg tudná törni a szabadságszeretõ Duna

menti népek egységét.” Új Magyarország,

1947. december 13. Petru Groza román mi-

niszterelnök, a magyar–román barátsági és

együttmûködési szerzõdés aláírása alkalmá-

ból: „Itt vagyunk ezeknek a szövetséges, bé-

keszeretõ népeknek a nagy családjában,

amelyek tudatában vannak hatalmas erejük-

nek, amely az atomerõnek és a dollár hatal-

mának is ellen tud állni.” Beszéd a magyar-

országi látogatásról, 1948. január 25. In

Groza Péter…(1984) 118. p. 
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zõdés, amelyet Albánia és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 1946. novem-
ber 27-én kötött egymással.”39 Ilyen kontextusban aligha tûnhetett kirívónak
Georgi Dimitrov január 18-i sajtóértekezlete, amelyet a bolgár–román barátsági
és együttmûködési szerzõdés aláírása alkalmából tartott, s ahol a regionális in-
tegráció perspektíváiról is szólt. „A vámunió kérdése – mondotta – nagyon bonyo-
lult, nagy elõkészületeket igényel, különösen tanulmányozni kell az árrendszert,
az árucsere-forgalmat és sok egyéb kérdést. Ugyanakkor egy ilyen vámunió lét-
fontosságú országaink fejlõdése szempontjából. Ezért tudatosan és bátran készü-
lünk a vámunió megteremtésére a szövetséges államokkal, és azt meg is valósít-
juk. […] Ha a föderáció kérdése megérik, és az okvetlenül be fog következni,
népeink, a népi demokrácia országai, Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Albánia,

Csehszlovákia, Lengyelország, Magyar-
ország, Görögország – jegyezzék fel, Gö-
rögország is! – megoldják. Õk hivatottak
eldönteni, mi lesz belõle, föderáció vagy
konföderáció, mikor és hogyan lesz meg-
valósítva. Elmondhatjuk, hogy népeink
mai tevékenysége jelentõsen megköny-
nyíti e kérdés jövõbeni megoldását.”40

A moszkvai Pravda 1948. január
23-i száma mondhatni rutinszerûen kö-
zölte Dimitrov nyilatkozatát. Öt nappal
késõbb viszont már rituális önkritikát
olvashattak a kortársak a lapban. Szer-
kesztõségi közlemény tudatta: Dimitrov
nyilatkozatának kommentár nélküli köz-
lése nem jelenti azt, hogy a szerkesztõ-
ség azonosulna annak tartalmával. Hogy
mennyire nem, azt a folytatás tette vi-
lágossá: „Ezeknek az országoknak nem
ez a kiagyalt föderáció vagy konföderá-
ció a problémájuk, hanem függetlensé-
gük és szuverenitásuk megvédése és
megszilárdítása a belsõ népi demokrati-
kus erõk szervezése és mozgósítása
útján.”41 A moszkvai közlemény motivá-
cióit illetõen különbözõek a magyará-
zatok.42 Egyöntetû viszont az a vélemény,
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39 Krisztov (1972) 66. p.

40 Rabotnyicsesztvo Gyelo, 1948. január 19.;

Dimitrov… 420. p.

41 Pravda, 1948. január 28. 

42 Dedijer (1953) a Szovjetunió és Jugo-

szlávia fokozatos szembekerülésére helyezi a

hangsúlyt. Eszerint a föderáció kérdése csak

másodlagos jelentõségû, bár a szovjet és

a jugoszláv vezetés közötti – ekkor még csak a

diplomácia kulisszái mögött érzékelhetõ –

kapcsolatmegromlás idõszakában a Pravda

közleménye határozott álláspontváltozást

jelzett egy olyan kérdésben, amelyben Jugo-

szlávia közvetlenül is érdekelt volt. Stephen

Clissold a vámuniós, föderációs elképzelé-

sek kútba esésének meghatározó motívumát

ugyancsak a szovjet–jugoszláv kapcsolatban

bekövetkezett fordulatra vezeti vissza, de

ezen belül további két tényezõre is felhívja a

figyelmet. Az egyik, hogy a világháborút kö-

vetõen létrejött népi demokráciák kommu-

nista pártjaiban a jugoszláviai átalakulást

követendõnek és példaadónak tekintették,

amitõl viszont a sztálini vezetés egyre inkább

tartott. Ez is szerepet játszott abban a szerzõ

szerint, hogy a Tájékoztató Irodát (Komin-
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hogy az együttmûködés bírált formáját is szorgalmazó politikai törekvések ezt
követõen szorultak radikális gyorsaság-
gal és végérvényesen háttérbe. A Tájé-
koztató Iroda 1948. júliusi, Jugoszláviát
elítélõ határozata nyomán43 e korabeli el-
képzelések politikai feltételei jó idõre
elenyésztek.

„Hát: így végzõdött, mi épphogy
kezdõdött” – mondhatnánk Petri György-
gyel44 –, de a finálénak Magyarországon
volt még egy sajátos utójátéka a függöny
legördülése után. 1948 centenáriumi év
volt. Az egész országot átfogó, gondosan
elõkészített grandiózus ünnepségláncolat
emlékeztetett az 1848–49. évi forrada-
lom és szabadságharc századik évfordu-
lójára. A háború óta felerõsödõ, erõsen
historizáló politikai hivatkozásokban –
elsõdlegesen Kossuthra utalva – aligha
lehetett mellõzni a „Dunai Confederatio
Projectuma” gondolatkörét. Ki is tért er-
re a korabeli pártok mindegyike, leg-
markánsabban a Magyar Kommunista
Párt. Utóbbi – mint azt többször is idéz-
tük – külpolitikája vezérmotívumaként
hirdette. A korabeli népi kollégiumi há-
lózat fiataljai – elsõsorban a Mocsáry La-
jos Kollégium diákjai – a szomszédokkal
való megbékélés programját is szem elõtt
tartva láttak hozzá egy-egy környezõ nép
nyelvének mielõbbi elsajátításához.45

A tárgyalt évkörben végzett közvélemény-
kutatások is arra utaltak, hogy a korabeli
magyar társadalom reményeket fûzött a
környezõ országokkal létesítendõ vám-
unióhoz: már 1946 végére nyolcvan szá-
zalék fölé emelkedett a megkérdezettek
egyetértése.46

45

form) az egyközpontú nemzetközi kommu-

nista mozgalom szervezeteként hívták életre.

A másik momentum, hogy a már említett

bledi tárgyalásokon a jugoszláv és a bolgár

vezetõk egyeztették a baloldali görög katonai

mozgalom támogatására vonatkozó tervezett

lépéseiket – sõt, Dimitrov nyilatkozata alap-

ján, a tárgyalt föderációs elképzelésekben is

számoltak Görögországgal –, s ezzel egy

olyan kérdésbe avatkoztak, melyet Sztálin

kizárólag nagyhatalmi kompetenciába tarto-

zónak tekintett. Clissold (1975) 42–62. p.

A kérdést a gazdaságpolitika szemszögébõl

elemzõ Berend T. Iván arra a következtetés-

re jut, hogy a háborút követõ fejlesztési ter-

vekben és szerzõdésekben már testet ölteni

látszott az a gondolat, hogy nem az egyes or-

szágokban, hanem Közép- és Kelet-Európa

egészében összehangoltan megvalósuló gyors

iparosítás lehet a modernizáció leghatéko-

nyabb útja. A hidegháború elõrehaladtával

azonban nemcsak a maradéktalan politikai

egység kívánalma erõsödött meg, hanem az

„a dogmatikus felfogás [is], amely a szovjet

gazdaságfejlesztési utat és módszereket a

szocialista fejlõdés egyetlen örök érvényû

modelljének tekintette”. Berend (1968).

43 A Kommunista- és Munkáspártok Tájé-

koztató Irodájának határozata a Jugoszláv

Kommunista Párt helyzetérõl. In A Kommu-

nista- és Munkáspártok… (1951) 12–24. p.

44 Petri György: Egy fényképre, amelyen

kezet ráznak. 1948. június 12. In uõ (1981). 

45 Kardos fõszerk. (1977).

46 A Magyar Közvéleménykutató… (1947)

9–10. p.
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Ilyen elõzmények után magától értetõdõnek tûnhetett a A dunai népek szö-
vetsége. A magyar külpolitika a kossuthi konföderációs gondolat megvalósítása
címû centenáriumi brosúra is. A kiadvány az alkalomhoz illõ – gyakorta pateti-
kus – aktualizálással idézte Kossuth Lajos föderációs eszmefuttatásait, majd a
szomszédos országokkal a megelõzõ hónapokban egymás után aláírt különbözõ
barátsági szerzõdéseket vette sorra. „Méltán nevezheti magát a magyar demok-
rácia az 1848–49-es szabadságharc követõjének – vonta le a következtetést –,
mert hazánk külpolitikája, a román–jugoszláv–bolgár–lengyel47 szerzõdések
megkötése a kossuthi eszme valóra váltásának elsõ lépése.”48

Legfeljebb az ejthette gondolkodóba egyik-másik kortársat, hogy ezt a his-
torizáló külpolitikai tematikájú brosúrát miért a Rajk László vezette Belügy-
minisztérium jegyezte kiadóként, s nem a történészként is ismert – szintén kom-
munista – külügyminiszter, Molnár Erik tárcája. Kézenfekvõnek tûnhetett a
leegyszerûsítõ válasz: Rákosi Mátyás után mégiscsak a „vasöklû” belügymi-
niszter, Rajk László volt akkoriban a kommunista párt második számú frontem-
bere…

Ebben az esetben viszont, úgy tûnik, Rajk sem volt elég éber – Rákosival
ellentétben, aki igyekezett naprakésznek mutatkozni. 1948 februárjának máso-
dik felében, amikor moszkvai tartózkodása során beszámolt M. A. Szuszlovnak a
magyarországi politikai helyzetrõl, már a Pravda – fentebb idézett – elutasító ál-
láspontjának ismeretében sietett elhatárolni magát a vámuniós-föderációs inici-
atíváktól. Igyekezett gyorsan túltenni magát saját kijelentésein, illetve pártja né-
hány hónappal korábbi állásfoglalásain, elbizonytalanodni látszott viszont a
Kreml újabb koncepcióváltása kapcsán. „Jóllehet nem mi kezdeményeztük és
nem támogattuk a Dimitrov elvtárs által felvetett föderáció megalakításának gon-
dolatát – mondta Szuszlovnak –, szeretnénk tudni, milyen irányvonalat kövessen
e kérdésben Magyarország, valamint a többi kommunista párt. Groza román el-
nök például annak idején egy velem folytatott megbeszélés során szóba hozta a

Románia és Magyarország közötti vám-
unió kérdését. Mi egyelõre tartózko-
dunk a javaslat megválaszolásától.”
Szuszlov ekkori válasza: „Ami a balkáni
országok föderációjának kérdését illeti,
Ön is tudja, hogy az erre vonatkozó ja-
vaslat mondvacsináltnak bizonyult
[sic!]. Mi a kilenc kommunista párt ha-
tározataihoz tartjuk magunkat, amelyek
szerint valamennyi kommunista párt fõ

46

47 A lengyel szerzõdésre való utalás annyi-

ban kakukktojás a felsorolásban, hogy 1948.

január 31-én egy magyar–lengyel kulturális

együttmûködési szerzõdést kötöttek. A többi

országgal kötötthöz hasonló lengyel–magyar

barátsági, együttmûködési és kölcsönös se-

gélynyújtási egyezményt csak ezt követõen,

1948. június 18-án írták alá Varsóban.

48 A dunai népek szövetsége… (1948). 
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feladata, hogy harcoljon országa, népe függetlenségéért és szuverenitásáért.”49

Vélelmezhetõ, hogy az említett centenáriumi brosúra kéziratát már a moszkvai
álláspontváltozás január végi nyilvánosságra kerülése elõtt lezárták, és nyomdá-
ba adták. Más kormányzati kiadványok nem kapcsolták ilyen szorosan össze a
kossuthi ideát és az aktuálpolitikát. A heti- és napilapcikkek korrektúrázása, va-
lamint az ünnepi szónoklatok véglegesítése során pedig már ügyelni lehetett ar-
ra, hogy az ad acta tett elképzelések ne okozzanak további malõrt. Így azután
nem épült meg az a föderációs pontonhíd, amelyen – Károlyi Mihály víziója sze-
rint – Sztálin és Truman találkozhatott és megegyezhetett volna. Ehelyett a
Kreml egyik elõretolt bástyája lettünk a Tito ellen hamarosan megindított sztáli-
ni „kis-hidegháború” frontvonalán.50

Miként helyezhetõk el ezek a második világháború utáni regionális integrá-
ciós törekvések a térség, illetve Magyarország históriájában? Hosszú távon
szemlélve a gondolatkör idõszakonkénti feltûnését és alámerülését, a tárgyalt né-
hány év akkor is a virágzás évszaka volt, ha – mint már annyiszor – újra csak
eszmetörténeti zárvány maradt. Azt a pusztítást számba véve, amelyet a világhá-
ború ebben a térségben (is) hátrahagyott, Köztes-Európa kisállamai – a Balkán-
tól a Baltikumig – válságszituációban érezhették magukat, függetlenül attól,
hogy gyõztesnek vagy épp legyõzöttnek számítottak-e. A föderációs gondolat pe-
dig az újkori Európának ezen a fertályán a „válságtermékek” egyike volt. Eny-
nyiben tekinthetõ a háború utáni néhány esztendõ egy újabb évadnak a föderá-
ciós velleitások kalendáriumában.

Mindemellett számos, a korábbiaktól eltérõ jellemzõje is volt a második
világháború utáni integrációs elképzeléseknek. Mi több, inkább a korábbiaktól
eltérõ, semmint az egykori kútfõkkel – és körülményekkel – hasonlóságot mutató
karakterjegyek domináltak.

a) A föderáció eszmekörét korábban fõként ellenzéki, illetve emigráció-
ban élõ (oda kényszerült) gondolkodók, politikusok, társadalmi-politikai irány-
zatok képviselték. Olyanok, akik (amelyek) koruk uralkodó politikai irányzatai-
hoz képest marginális erõt jelentettek. A második világháború után azonban
az integráció egyes változatai a kormány-
zati politika részévé váltak, a nyílt és
hivatalos külpolitikába szervesültek a tér-
ségben.

b) Ezúttal gyõztesek és vesztesek
kézfogási kísérletérõl beszélhetünk.
Aligha porciózható, mennyi volt ebben
a „történelmi tapasztalat” – a törekvés,

47
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49 Izsák–Kun szerk. (1994) 252–253. p.

Szuszlov ugyan a Kommunista- és Munkás-

pártok Tájékoztató Irodájának (Kominform)

elsõ határozatára hivatkozik, szövegszerûen

viszont a Pravda 1948. januári nevezetes köz-

leményét rekapitulálja. 

50 Okváth (1999).
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hogy túllépjenek az elõzõ évszázad súrlódó együttélésén, illetve egymás ellené-
re élésén –, s mennyi az új európai status quo közepette fennmaradó vagy ak-
tuálisan felhorgadó fenyegetettségérzés az új nagyhatalom árnyékában. Ez alka-
lommal mindenesetre a mellék-gyõztes és mellék-vesztes kisállamok hajlottak
arra, hogy a de jure (nagyhatalmi) békerendezésen túl maguk is keressék a de
facto megbékélés és a regionális kisállami kollektív biztonság módozatait.

c) A fegyvernyugvást követõen a peacemaker nagyhatalmak egyre kitapint-
hatóbb egymás ellen fordulása közepette a társulni igyekvõk a hidegháborús
kontinens-szétszakítással szemben egy regionális „különbéke” alternatíváját fo-
galmazták meg. Még sarkosabban: a nagyhatalmi konfrontációs politikával –
idõlegesen, amíg tehették – a kisállami konszenzuskeresést állították szembe.
A föderációval a térség túllépett volna a kisállami mozaikosságon. A korabeli
Európában egy ilyen 80–90 milliós államalakulat a tradicionális kontinentális
hatalmak – Franciaország, Anglia, vagy akár az ekkor virtuális „össz-Németor-
szág” – méreteivel, potenciális önmozgásával kerülhetett egy sorba. Ez valóban
alapvetõen új európai status quót teremthetett. De miért kívánta volna a Kreml,
hogy a kisállamok láncolatából szervezendõ „önvédelmi övezete” helyén egy
olyan új potenciális nagyhatalom szülessen, amely inkább gátolta, semmint se-
gítette volna, hogy közvetlen befolyása legyen az európai politikára? 

d) Bár e törekvések fõként az érintett kisállamok kommunista vezéralakjai-
nak nevéhez kötõdnek – kivétel a „társutas” Groza –, úgy tûnik, hogy a föderá-
ciós gondolat ekkoriban nem Moszkva rejtõzködõ ambícióit jelenítette meg.
Dimotrov és Tito nevéhez már addigi életútjuk alapján is társítható volt a kom-
munista ideológián és politikán belüli „másképp gondolkodás”. Rákosi ugyan
sokkal inkább a „vigyázó szemüket Sztálinra függesztõ” szervilis pártvezetõk so-
rába tartozott, de itt is volt egy – csak a tárgyalt korszakra jellemzõ – sajátosság.
A korabeli magyar kommunista propagandában 1945 és 1948 nyara között a Ti-
to vezette Jugoszláviát reklámozzák a legvehemensebben mint a „népi demokrá-
cia” mintaállamát, mint követendõ példát. (Ez az akkori kommunista pártsajtó és
más propagandakiadványok tanulmányozásával jól nyomon követhetõ.) Jugoszlá-
via azért kerülhetett ebbe a kedvezményezett helyzetbe, mert a hazai közegben
kontraproduktív lett volna kezdettõl „a szovjet minta” propagálása. Egy kommu-
nisták szervezte föderációban Rákosi saját pártja politikai érdemeként könyvel-
hette el a határokon kívül rekedt magyarság bizonyos fokú reintegrálását, miköz-
ben Tito és Dimitrov oldalán parádézhatott volna. Ilyen értelemben még az a
szintén új mozzanat is hasznosíthatónak tûnt, hogy Magyarország – eltérõen a ko-
rábbi szituációktól – nem kezdeményezõként, hanem „meghívottként” lett része-
se a háború utáni integrációs diskurzusnak. Kérdés persze, hogy mennyiben hor-
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dozta ez – újra Jászit idézve – „a legkisebb áldozattal elérhetõ legnagyobb szabad-
ság” lehetõségét.

Ez a gondolatkör Magyarországon úgy tért vissza nyolc év múltán még egy
rövid idõre, mint Napóleon Elbáról. Az 1956-os forradalom nyitányaként megje-
lenõ különbözõ egyetemi követelések között újra felbukkan: a magyar kormány
lépjen kapcsolatba a népi demokráciák, valamint Ausztria és Jugoszlávia kormá-
nyával, a dunai államokkal egy közép-európai konföderáció megvalósítása céljá-
ból. Az Országgyûlés külügyi bizottsága kezdeményezze a Varsói Szerzõdés felül-
vizsgálatát, és vesse fel a dunai konföderáció gondolatát. Ezek a kívánalmak
Debrecen, Miskolc és Veszprém egyetemein kerültek a manifesztumokba, ugyan-
úgy, mint a határokon túl élõ magyarság sorsának figyelemmel kísérését szorgal-
mazó pontok is.51 Hattyúdal maradt, még ha volt is rezonanciája, különösen a
szolidaritást tevõleges segítséggel párosító Lengyelországban, illetve Erdélyben.

Végül egy rövid reflexió a második világháború utáni nyugat-európai integ-
rációs törekvésekre – mivel azok idõvel sikeresnek bizonyultak. A történelmi
megbékélés szükségszerûségének bölcs belátásához – elsõsorban francia–német
vonatkozásban – ott is erõteljes rásegítõ tényezõ volt a fenyegetettség új formá-
ban való megjelenésének felismerése. Jean Monnet és Robert Schuman erõfeszí-
tései akkor gyõzték meg igazából az érdekelteket a nyugat-európai integráció
szükségességérõl, amikor kiderült, hogy az amerikai atomernyõ – gyakorlatban
alig hasznosítható – védelme alatt a szovjet fenyegetettséggel szemben maguk-
nak kell a hagyományos fegyverrendszerekkel elégséges önvédelmi ütõerõrõl
gondoskodniuk. Ezt a fejleményt kétségbeesetten konstatálták Nyugat-Európa
vezetõ politikusai és stratégái a NATO 1952. évi lisszaboni konferenciája nyo-
mán. Ez vezetett el annak felismeréséhez, hogy kollektív önvédelmük jó eséllyel
csak Nyugat-Németország érdemi bevonásával biztosítható.52 A kooperáció elõ-
nyeinek elvi belátásán túl nem keveset nyomott a latban a szovjet fenyegetettség
keltette közös félelem is. Az európai unió születésénél két bába, a józan belátás
és a fenyegetettség sokkja – mondhatni Traum und Trauma – együtt voltak jelen. 

A Duna menti térség háború utáni integrációs törekvései arra utalnak, hogy
a régió gyõztes és vesztes kisállamai annyival hamarabb ismerték fel kölcsönös
egymásrautaltságukat, amennyivel közelebb volt hozzájuk a Szovjetunió. A Vörös
Hadsereg pedig vagy országaikban állomásozott, vagy – Jugoszlávia esetében –
ante portas. A vámuniós, föderációs tervezgetések sorsát illetõen a Tájékoztató
Iroda (Kominform) megalakulása tekinthetõ fordulópontnak. Sztálin túllépett
háború végi taktikai önmérsékletén, hi-
szen akkor a kommunista egyeduralom
rendszerré szervezhetõségét a vele szom-

49

51 Gyarmati (1997c).

52 Smith (1992) 42–49. p.
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szédos térségben még évtizedes távlatban prognosztizálta. A váltás érzékelhetõ
azokban a nyilatkozatokban, amelyek az egymás után megkötött kétoldalú állam-
közi szerzõdések aláírása alkalmából láttak napvilágot 1947–48 fordulójának
hónapjaiban. Eltolódtak és militánsabbá váltak a hangsúlyok. A kérdésben ko-
rábban is nyilatkozó politikusok már ismert szófordulatai nem a korábbi tartal-
mat hordozták. A vámunió, a föderáció már nem a parlamentáris berendezkedést
regionális keretekben integrálni remélõ kisállamok törekvéseit jelenítette meg,
hanem a szovjet penetráció tudomásulvételét. Annak születését, amit az eufemi-
záló névadás belülrõl „béketábor”, az ellenlábas politikai erõ pedig „keleti
blokk” vagy „szovjet blokk” elnevezéssel jelölt.

Szûk fél évszázad elteltével viszont kivonult a térségbõl a Vörös Hadsereg,
és eltûnt a térképrõl a Szovjetunió. A térség kisállamai mégsem siettek, hogy a
létrejött kontinentális hatalmi-politikai vákuumban felelevenítsék a regionális
integráció évszázados ideáját. Nem errõl szóltak a – többé-kevésbé – visszanyert
szuverenitás közepette megfogalmazott új (kül)politikai prioritások…
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