
KATARINA KOVAČEVIĆ

A MENEKÜLTKÉRDÉS JUGOSZLÁVIÁBAN

Az 1956-os forradalom következtében mintegy kétszázezren menekültek el
Magyarországról.1 Közülük hozzávetőlegesen száznyolcvanezer magyar ke-
resett menedéket Ausztriában. A felkelés elfojtása után az ország nyugati

határát ismét szigorúan ellenőrizték,
a menekülés erre kockázatossá vált.
Így körülbelül húszezren a déli hatá-
ron át hagyták el az országot. A hiva-
talos adatok szerint 1956. október 23-a
és 1957. december 31-e között 19 857
magyar állampolgár menekült a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztársaság te-
rületére. A menekültek közül később
16 374 fő továbbutazott egy harmadik,
nyugati országba, 2773 főt hazatelepí-
tettek, 634 magyart „integráltak a ju-
goszláv társadalomba”, végül 76 fő to-
vábbi sorsa ismeretlen.2 A jugoszláv
hatóságok csak a nemzetközi szer  ve -
zetek – elsősorban az Egyesült Nem -
zetek Menekültügyi Főbiztossága
(Uni ted Nations High Comissioner
for Refugees, UNHCR), valamint az
Európai Migráció Kormányközi Bi -
zottsága (In tergovernmental Com-
mittee for European Migration,
ICEM) – hathatós segítségével tudtak
megbirkózni 1958 elejére a mene-
külthullám okozta gondokkal.
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1 Az Újvidéki Egyetemen tanító Rókay

Péter megkérdőjelezte az adatok pon-

tosságát, bár azokat az osztrák levéltári

kutatásokon nyugvó legújabb szakiro-

dalom is átvette: Schmidl (2003) 28. p.;

Soós (1998). Rókay szerint több ezer

olyan menekült, aki 1945 után hagyta

el Magyarországot, a forradalom után

meg ragad ta az alkalmat, hogy az ENSZ

segítségével elhagyhassa Ausztriát.

Ausztria – hogy minél több pénzsegély-

hez jusson az ENSZ-től – feltehetően

nem tett különbséget a két menekült-

csoport között. Soós ugyan elfogadja

ezt a számot, de tanulmányának alapos

elemzése legalábbis kétségessé teszi,

hogy október vége és december közepe

között nyolcvanezren kerestek volna

menedéket Ausztriában, s őket a ma-

gyar–osztrák határ lezárása után még

százezren követték volna a húszezer főn

kívül, akik 1957 első három hónapjában

Jugoszláviába távoztak.

2 Pregled jugoslovensko-mađarskih od-
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A MAGYAR MENEKÜLTEK FOGADÁSA

A jugoszláv–magyar határon kialakult helyzetről szóló első híradások a vas-
úti és országúti közlekedés megszakadásáról tudósítottak. A forradalom ki-
törése után mindössze egy vonat haladt át a határon, Magyarországra is
csak néhány földműves érkezett rokonlátogatásra. A déli határszakaszt tel-
jesen lezárták. A szabadkai és zombori vasútállomás tele volt várakozó sze-
relvényekkel. Fültanúk beszámolói szerint Baja és Pécs irányából időről
időre ágyúdörgés hallatszott.3 A Jugoszláv Szövetségi Belügyminisztérium
Határőrosztályának legkorábbi jelentései arról számolnak be, hogy a szom-
szédos magyar falvak lakói a határon próbáltak fegyvereket szerezni a fel-
kelők számára. A jugoszláv hatóságok néhányukat lefegyverezték, és őri-
zetbe vették, másokat haladéktalanul átadtak a magyar szerveknek. A válság
idején kb. ezerkétszáz főt fordítottak azonnal vissza a határról. Őket nem
számítják a húszezer Jugoszláviába menekült közé.4

A két szovjet katonai beavatkozás közötti időszakban főként a magyar
határsávban lakó párttagok és párttisztviselők menekültek Jugoszláviába.
A jugoszlávok azonban azt tanácsolták nekik, hogy maradjanak a hazájuk-
ban, és álljanak ki a szocializmus ügye mellett. Ennek ellenére voltak olya-
nok is, akiket befogadtak. Október 30-án éjszaka a szegedi ÁVH tizenhét
tisztje lépte át Horgos közelében a magyar–jugoszláv határt, és adta át fegy-
verét a jugoszlávok hatóságoknak. Többen családjukkal együtt érkeztek.
Ugyanazon az éjszakán másik tizen-
négy ávós tiszt a szlovén határsza-
kaszon hagyta el Magyarországot.
Közülük néhányan szintén magukkal
vitték családjukat. Velük ment a nagy-
kanizsai határőr-parancsnokság né-
hány tisztje, valamint nagykanizsai és
lenti párttitkárok is. Őket a többi me-
nekülttől elkülönítve, vendégként fo-
gadták.5 A jugoszláv politikai rendőr-
ség első osztályának napi kimutatásai
alapján megállapítható, hogy novem-
ber 3-ig 178 fő érkezett Jugoszláviá-
ba, jobbára ávós tisztek és katonák a
családjukkal.6 A Jugoszláv Szövetségi
Belügyminisztérium menekültekre vo -
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nosa. 31. januar 1958. Diplomatski ar-

hiv MIP SCG (Szerbia és Montenegró

Külügyminisztériumának Levéltára)

DA MIP SCG, PA, 1958, F–71, Mađ–

320, No. 31121. 

3 Bilten Tanjuga, 1956. november 5.

4 Problem mađarskih izbeglica. DA MIP

SCG, PA, str. pov., 1958, F–149, UN–

594, No. 3719. 

5 Uo.

6 Emigranti iz Mađarske. Arhiv Srbije i

Crne Gore, Centralni komitet SKJ

(Szerbia és Montenegró Levéltára, a

Jugoszláv Kommunista Párt KB iratai),

ASCG CK SKJ IX–75/V–62.
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nat kozó első hivatalos közleményét – pontos adatok megjelölése nélkül –
november 4-én olvasták be a belgrádi rádióban.7

Közvetlenül a második szovjet támadás után ugrásszerűen megnőtt a Ju-
goszláviában menedéket kereső magyarok száma, jóllehet ekkor még sokan
Ausztria felé keresték a szabadságot. Az akkori jugoszláv álláspont szerint
kivétel nélkül vissza kellett fordítani őket a határról, vagy át kellett adni a ma-
gyar határőrszerveknek. A menekülteket azonban nehéz volt rávenni a
gyakran súlyos következményekkel járó visszatérésre. Akik Ausztria felé ké-
sőbb sikerrel jártak, továbbadták a jugoszláv határon szerzett tapasztalata-
ikat. Ennek köszönhetően közismert volt, hogy a jugoszláv hatóságok nem
engednek be menekülteket az országba.8 Így amikor december elején nyil-
vánosságra hozták a hazatelepítést szabályozó magyar–jugoszláv megálla-
podást, Nyugaton a menekültek önkéntes hazatelepülési szándékát kétke-
déssel fogadták. A brit külügyminisztérium aggodalmának adott hangot,
mivel nyugati újságírók nem lehettek jelen a hazatelepülők első csoportjá-
nak útra indításánál.9

A jugoszláv hatóságok – a magyar határőrség tisztjein és a belgrádi magyar
követség diplomatáin keresztül – addigra már értesítették magyar kollégái -
kat a legbejáratottabb átkelőhelyekről, és ötleteket adtak arra nézve is, hogy
magyar oldalról miként lehetne a eredményesebben őrizni a határt.10 Mi-
vel a teljes határszakaszt nem lehetett ellenőrzés alá vonni, javaslataiknak
nem volt foganatja. A magyar–osztrák határ lezárása után egyre többen me-
nekültek Jugoszlávia felé. A teljes magyar–jugoszláv határ hosszában ta-
pasztalható menekülthullám hatására, valamint azok után, hogy a jugoszláv
hatóságoknak be kellett látniuk, képtelenség ennyi embert visszafordítani,
december elejétől, de főként január és február során Jugoszlávia befogadta
a menekülteket.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága hivatalos tájékoztatást is kért a Ju-
goszláviába érkezett magyar menekültek számáról, mivel a szövetségi kor-
mány addig nem közölt adatokat, ezzel egyidejűleg, november 6-án Jugo-
szlávia állandó ENSZ-delegátusa révén felajánlotta segítségét.11 A novem-

ber közepén érkezett jugoszláv válasz
szerint azonban szükségtelen a nem-
zetközi segítség, mert a szövetségi
kormány már gondoskodott a mint-
egy háromszáz menekült ellátásáról.
Három héttel később a Menekültügyi
Főbiztosság jegyzékben kért választ
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7 Bilten Tanjuga, 1956. november 5.

8 Lásd 4. lábjegyzet.

9 Bilten Tanjuga, 1956. december 8.

10 Lásd 4. lábjegyzet.

11 DA MIP SCG, PA, 1956, F–50, Mađ–

100, No. 419173.
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Jugoszlávia állandó genfi képviselőjé-
től, mert a nyugati sajtóban cikkek
jelentek meg arról, hogy Jugoszláviá-
ban bántalmazzák a foglyokat, és aka-
ratuk ellenére hazatérésre kényszerítik
őket. Az UNHCR ismételten pon tos
adatokat sürgetett a menekültek szá-
máról.12 Az ENSZ és a nyugati újság-
írók szűnni nem akaró nyomására Ju-
goszlávia végül utasította a szövetségi
belügyminisztériumot, hogy a mint-
egy háromhétnyi elzárkózás után hoz-
zák nyilvánosságra a menekültkérdés-
re vonatkozó hivatalos adatokat. Ezek
szerint november végéig 471 mene-
kült érkezett Jugoszláviába, majd no -
vember 30. és december 6. között
újabb 442. Hazatért 141 menekült, 302
Nyu gatra szeretne távozni, a fennma-
radandó 470 szándékairól a jelentés
nem tesz említést.13 A nyugati megfi-
gyelőket meglepték ezek az adatok.
A helyi lakosságtól szerzett értesülé-
seik alapján ugyanis úgy becsülték,
hogy jóval többen, két-három ezren
menekültek Jugoszláviába.14

A bevándorlók számának jelentős megugrása miatt Jugoszlávia végül
december közepén maga kérte a UNHCR segítségét. December második
felében a menekültek száma gyakorlatilag megkétszereződött, és az ütem
még utána sem lassult le. A menekültáradat 1957. január 15. és február 1.
között tetőzött, amikor is számuk két hét alatt 5391-ről 15321-re nőtt, amint
azt az alábbi táblázat is mutatja:

A magyar menekültek száma15

1956. november 5. 183 
1956. november 16. 403 
1956. december 1. 690 
1956. december 15. 972 
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12 DA MIP SCG, PA, 1956, F–50, Mađ–

100, No. 421778.

13 Bilten Tanjuga, 1956. december 9. Az

em lített 470 főt a jelentés elkészítése

előtt még valószínűleg nem vetették alá

a későbbiekben tárgyalandó vizsgálat-

nak, és ezért maradhattak ki a felsoro-

lásból.

14 Bilten Tanjuga, 1956. december 11. A ju-

goszlávok nem szerepeltettek a statisz-

tikákban mintegy 1200 menekültet, mi-

vel többségüket még két héten belül

hazaküldték Magyarországra. Ha őket

is számításba veszik, az eredmény meg-

közelítette volna a nyugati becsléseket.

Néhány menekültnek elsősorban a kez-

deti időszakban sikerült észrevétlenül

átkelnie a határon. Ők – főként vajdasá-

gi rokonok vagy barátok segítségével –

elkerülhették, hogy a jugoszláv hatósá-

gok regisztrálják őket, s így a hivatalos

menekültlistákban sem szerepelnek.

15 Pregled mađarskih izbeglica u FNRJ.

DA MIP SCG, PA, 1958, F–72, Mađ–

430, No. 432638. 
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1957. január 1. 1748 
1957. január 15. 5391  
1957. február 1. 15321
1957. február 15. 17951
1957. március 1. 18313
1957. március 15. 18579

Jugoszlávia viszont csak körülbelül tízezer menekültnek tudott szállást
és ellátást biztosítani, s ezért egyre jobban sürgette a nemzetközi segítsé-
get. Annak ellenére, hogy August Lindt, az ENSZ menekültügyi főbiztosa
már január végén bejelentette, hogy a Jugoszláviába érkező magyar mene-
kültáradat nemzetközi ügynek számít,16 sokáig szinte semmi sem történt.
Jugoszláv újságírók Svetislav Stefanović belügyminiszterrel készített interjú-
ja azt a célt is szolgálhatta, hogy a jugoszláv kormány nyomást gyakoroljon
a nemzetközi közösségre, és elősegítse azoknak a magyar menekülteknek a
továbbutazását, akik valamelyik nyugati országban kívántak letelepedni.
A szövetségi belügyminiszter kijelentette, hogy a magyar menekültek ügye
meghaladja Jugoszlávia lehetőségeit, és az ENSZ-nek kellene gondoskod-
nia a megoldásról. 1957 februárjáig szerinte Jugoszlávia elenyésző segítséget
kapott csupán. Hozzátette, úgy látja, hogy sok menekült azért választotta
a visszatérést Magyarországra, mert már nem hitt abban, hogy valaha is to-
vábbutazhat egy nyugati országba.17 Stefanović képmutató nyilatkozata el-
lenére közismert volt, hogy a jugoszlávok és a magyarok erős propagandát
fejtettek ki a hazatelepülés mellett.

Március közepe és 1957 vége között csupán mintegy ezer fő lépte át a
határt, ami az év elején tapasztalt menekültáradathoz képest elenyésző volt.
A menekültáradat apadásával egyidejűleg azonban megváltozott a jugoszlá-
vok politikája is. Augusztus után a jugoszláv hatóságok már nem nyújtottak
menedéket a Magyarországról érkezők számára. Attól kezdve – egy titkos
magyar–jugoszláv megállapodás alapján – szinte minden újonnan érkezőt
átadtak a magyar határőröknek. Szeptember elején azonban egy szegedi na-
pilap megszellőztette két magyar menekült esetét, akiket a jugoszlávok visz-
szaküldtek, és akiket azonnal perbe fog tak Magyarországon.18

Vitathatatlan, hogy Jugoszlávia csak korlátozott mértékben tudott gon-
doskodni a magyarok ellátásáról.
1957 első két hónapjában egyre több
és több szálláshelyre volt szükség.
Nem voltak menekülttáborok, a me-
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16 Bilten Tanjuga, 1957. január 25.

17 Politika, 1957. február 17.

18 Lásd 4. lábjegyzet.
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nekültek között sok volt a gyerek. A jugoszláv hatóságok ezért üresen álló
vendéglátóhelyeken szállásolták el a magyarokat. 1956. december 15-e és
1957 márciusa között a menekülttáborok és egyéb befogadóhelyek száma
hétről harminchétre emelkedett.

A Rijekától északra fekvő hegyes vidéken, a Gorski Kotar-i Gerovóban
volt a legnagyobb menekülttábor, a nagyobb településektől és forgalmasabb
útvonalaktól távol, de közel az olasz határhoz. A táborban nem volt folyó-
víz, orvosi vagy egyéb ellátás.19 A jugoszlávok szempontjából Gerovo töké-
letes gyűjtőtábor volt azok számára, akik valamelyik nyugati országba akar-
tak továbbutazni. Amikor a menekültáradat megindult, a magyarokat ebbe
a táborba irányították, amíg az elviselhetetlenségig meg nem telt: már há-
rom menekültnek kellett két ágyon osztoznia.20 Az átmeneti táborokban
biztosított nyomorúságos életkörülmények és az idegenforgalmi idény be-
indulása miatt április végéig 9774 menekültet átköltöztettek.21 Hat tábort
sietve átalakítottak. Ilyen volt a Novo Mestóhoz közeli Bizeljsko, a Szara-
jevó melletti Sokolac, a Duna menti Ilok és Macedóniában Kucevo. A ča-
koveci tábor területét megnövelték, a
gerovóiba bevezették a folyóvizet, és
új konyhát építettek. Az átalakítások-
nak köszönhetően 1957 áprilisától
4 700 fővel több menekült számára
volt hely, de még így sem tudták meg-
oldani 5074 fő átköltöztetését az ide-
genforgalmi szálláshelyekről.22

A magyar menekültek a szövetségi
belügyminisztérium hatáskörébe tar-
toztak. A minisztérium gondoskodott
a táborhelyek kijelöléséről, a tábori
szabályok kidolgozásáról stb. Miután
az ENSZ Menekültügyi Főbiztossá-
gának Átmeneti Irodája megkezdte
működését, a szövetségi külügy mi -
nisz térium és a szövetségi belügymi-
nisztérium részvételével 1957. márci-
us 6-án felállt a Menekültügyi Vegyes
Bizottság. Ez a bizottság tartotta a
kapcsolatot az Átmeneti Iroda és a ju-
goszláv szervek között.23
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19 Kosanović (2005) 91. p.

20 Bilten Tanjuga, 1957. szeptember 12.

21 Lásd 16. lábjegyzet. Dušan Kosanović,

aki akkoriban a szövetségi belügymi-

nisztériumban dolgozott, és orvos-asz-

szisztensként a menekültek ellátásával

volt megbízva Rab szigetén, tanúsítja,

hogy a sziget minden szállodája tele

volt az odaküldött 700-750 magyar me-

nekülttel, noha hivatalosan csak 600

magyar volt ott elszállásolva. A szigeten

nem volt állandó orvos, Goli Otokról –

ahova a szovjetbarát kommunistákat

száműzték az 1948-as szakadás után –

járt át rendszeresen egy doktor. A kez-

detben Rabon elszállásolt menekülteket

1957 márciusának végén aztán a bosz-

niai Sokolacba szállították át. Kosano-

vić (2005) 98. p.

22 Lásd 15. lábjegyzet.

23 DA MIP SCG, PA, 1957, F–57, Mađ–
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A menekültek táborbeli életéről a
nemzetközi szervezetek és az újság-
írók beszámolói alapján alkothatunk
képet. A bánásmód a kommunista
rendszer jellegéből fakadt. Megérke-
zésük után a határhoz közeli átmene-
ti táborokba, Koprivnicába, Palićba
vitték a menekülteket. Itt a jugoszláv
politikai rendőrség feljegyezte adata-
ikat, és alaposan kikérdezte őket, majd
kijelölték szálláshelyüket. A gyerme-
kek szüleikkel maradhattak. A csalá-
dokat általában a horvát tengerparti
szállodákban, főként Rijeka közelé-
ben vagy vidéken szállásolták el, az
egyedülállóknak a kevésbé kényelmes
táborokkal kellett beérniük Gerovó-
ban és Čakovecben.24 Később – a me-
nekültek szándékainak megfelelően – a
továbbutazók, hazatelepülők és letele-
pülők központjaiban osztották el őket.

A táborok nagyon különbözőek
voltak. Legtöbbjüket szögesdróttal
vet ték körül, és állandó rendőri fel-
ügyelet alatt tartották. A menekültek
nem érintkezhettek a helyi lakosság-
gal.25 A belügy külön engedélye nél-
kül senki sem hagyhatta el a számára

kijelölt tábort, de belépni is csak engedéllyel lehetett. Látogatókat is csupán
az őrök jelenlétében fogadhattak, ami lehetetlenné tette az őszinte beszél-
getést. A menekültek nem mozoghattak szabadon, és semmiféle kap csolatot
nem tarthattak a külvilággal, még újságokat sem kaphattak. Éhségre pa-
naszkodtak, annak ellenére, hogy állítólag megkapták a napi szükségletüket.
Ezek a körülmények, valamint a véget nem érő várakozás sokszor megtörte
elszántságukat.26

1957. május 28. és június 3. között néhány újságíró végiglátogathatta
a menekülttáborokat. A Menekültügyi Főbiztosság meghívására érkeztek,
de a szövetségi tájékoztatásügyi minisztérium látta őket vendégül. Eljutottak
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100, No. 46590. A bizottság tagjai kö-

zött volt Olga Milošević, a Jugoszláv

Vöröskereszt főtitkára és Ljubivoje Ste-

fanović ezredes, a jugoszláv politikai

rendőrség magas rangú tisztje.

24 Bilten Tanjuga, 1957. január 31.

25 A slankameni M. Popović szerint a tele-

pülésükön átmenetileg idegenforgalmi

szálláshelyeken elhelyezett menekültek

nem voltak mindig és mindenütt elszi-

getelve a külvilágtól. Annak ellenére,

hogy az udvarokat körülzárták és őriz-

ték, a fiatalabb menekültek a földszinti

ablakokon át könnyűszerrel kijártak

az utcára, és érintkeztek a helybeliekkel.

Ő is összebarátkozott egy fiatalember-

rel, és segítette egészen addig, amíg to-

vább nem utazott Svájcba. A férfi később

ajándékot is küldött a családjának Svájc-

ból, hogy megköszönje segítségüket

és támogatásukat. M. Popović közlése,

1994. január.

26 Memorandum o zapažanjima jedne ame-

ričke delegacije, koja je posetila neke

izbegličke logore. 22. jul. 1957. DA

MIP SCG, PA, 1958, F–72, Mađ–430,

No. 432638. 
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Fehértemplomba, Eszékre, Gerovóba, Rijekába és Opatijába. Az érkezé-
sükkel kapcsolatos előkészületeket minden táborban a belügyminisztérium
tisztségviselői irányították.27

Az óvintézkedések ellenére az idelátogató újságírók negatív benyomáso-
kat szereztek a tábori életről. Menekült- vagy koncentrációs táborok? cím-
mel jelentek meg beszámolóik az osztrák és német sajtóban.28 Úgy találták,
hogy Gerovóban a legelviselhetetlenebbek a körülmények, Fehértemplom-
ban pedig a legjobbak, mivel ott csak gyerekeket és fiatalokat szállásoltak el.
A tábor vezetői itt többek között angol és francia tanfolyamokat, helybéli
gyerekek részvételével sportversenyeket és más programokat is szerveztek a
fiatalok számára, hogy enyhítsék a nyugati vízumhoz jutásig szükséges gyöt-
relmesen hosszú várakozást.29

Az ICEM nem végleges adatai szerint a Jugoszláviába érkezett magyar
menekültek több mint fele 18 és 35 év közötti volt, a harmaduk 18 év alat-
ti, és csak elenyésző hányaduk volt 55 évnél idősebb. Egy hozzávetőleg ti-
zenegyezer fős mintán elvégzett felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy
közülük több mint 3000 volt szakmunkás, 1900 betanított munkás, 500
földműves és 1600 egyetemista vagy tanuló.30

Jugoszláviának jelentős anyagi terhet jelentett a magyar menekültáradat.
1956 végén a kormány már arról értesítette az ENSZ genfi irodáját, hogy
addig ötvenezer dollárt, azaz naponta és fejenként három dollárt költött
a menekültekre. Az élelemre és a szállásra fordított költségeken kívül ez
az összeg tartalmazta a ruhaneműre,
gyógyszerekre, a határtól a táborba
szállításra, illetve továbbutazás esetén
a táborból a határra szállításra for-
dított kiadásokat is.31 Ez az összeg
mindazonáltal – a menekültáradat fel-
duzzadása miatt – 1957. január végé-
re elérte az 1108 763 dollárt. 14105
menekült egynapi, például január 30-i
ellátása a jugoszláv kormánynak hu-
szonötezer dollárba került.32 Március
közepén a szövetségi kormány dön-
tése nyomán a szövetségi belügymi-
nisztérium hárommilliárd dináros (kb.
ötmillió dollár) kölcsönt vett fel 6
százalékos kamattal a Nemzeti Bank-
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27 Beleške sa sastanka Komisije za izbeg -

lice DA MIP SCG, PA, 1958, F–72,

Mađ–430, No. 432638.

28 Bilten Tanjuga, 1957. június 4.

29 Uo. 1957. szeptember 12.

30 Izveštaj ICEM direktora. 22 mart 1957

DA MIP SCG, PA, 1958, F–72, Mađ–

430, No. 432638. 

31 Telegram jugoslovenske vlade stalnom

predstavniku u Ženevi. 26. decembar

1956. DA MIP SCG, PA, 1956, F–50,

Mađ–100, No. 422556. 

32 Pitanje troškova i problem emigracije

mađarskih izbeglica DA MIP SCG, PA,

1957, F–58, Mađ–100, No. 415422. 
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tól, hogy ebből fedezze a menekültek szállásköltségét és eltartását. A szö-
vetségi kormány ez idő tájt végzett felmérése március 1-je és július 1-je
között kétmillió dollárra becsülte a menekültekre fordítandó kiadásokat.
Érthető tehát, hogy a belügyminisztérium kölcsönre szorult. Szerencsére
azonban ekkorra már fejenként egy dollárra csökkentek a napi kiadások.
A Nemzetközi Vöröskereszt és más nemzetközi szervezetek útján kapott se-
gélyeknek köszönhetően ugyanis jelentősen kevesebbet kellett élelemre köl-
teniük. 1957 első fél évében a kiadások így 5 756 763 dollárra rúgtak, s az év
második felére több mint nyolcmillióra számítottak. Az év közepére az
ENSZ a jugoszláv kiadásoknak csak 7,4 százalékát térítette meg.33 A Jugo-
szláviának járó pénzügyi segély még a magyar menekültek végleges letele-
pítése után egy évvel is lezáratlan kérdés maradt.

A MAGYAROK HAZATELEPÍTÉSE

A jugoszláv hatóságok kezdettől arra törekedtek, hogy a menekülteket mi-
nél előbb hazatelepíthessék. Jugoszlávia el akarta kerülni a nyugati or-

szágok és a nemzetközi szervezetek
bevonását a probléma megoldásába, s
kizárólag a menekültáradat okozta
anya gi terhek miatt kényszerült arra,
hogy az ENSZ segítségét kérje.

A magyar szervek 1956 novembe-
rének második felében érdeklődtek
először a menekültek iránt. A magyar
kormány kérésére Jugoszlávia fogad-
ta azt a magyar küldöttségét,34 amely
három alkalommal tárgyalt a jugo-
szláv megbízottakkal: november 22-
én és 23-án Zágrábban, valamint no -
vember 28-án Belgrádban.35 A zágrábi
megbeszéléseken megegyeztek abban,
hogy felállítanak három albizottságot,
amelyek felkeresik a menekülttáboro-
kat, és elbeszélgetnek a menekültek-
kel. A látogatásokra november 23. és
27. között került sor.36 A küldöttségek
tagjai később Belgrádban ismét talál-
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33 Pitanje troškova i problem emigracije

mađarskih izbeglica DA MIP SCG, PA,

1957, F–58, Mađ–100, No. 415422.

34 Beleške o pregovorima dve delegacije.

9. novembar 1956. DA MIP SCG, PA,

1957, F–58, Mađ–100, No. 415422.

35 Uo. A jugoszláv küldöttséget Slobodan

Šakota (a delegáció vezetője), Vice Se-

lak ezredes, Anton Kacijan és Milan

Milanko, a magyar delegációt Mányik

Pál ezredes (a delegáció vezetője), Te-

rék Elemér és Barity Miklós alkották.

36 Találtam egy érdekes feljegyzést A. Ka-

cijantól, aki Barity társaságában két tá-

borban járt, a Ptujhoz közeli Borlban,

ahol 39 menekült volt, valamint a 65

fős eszéki táborban. A borli táborban

14 menekült, főként katonák és tisztek,

azt választották, hogy hazatérnek, míg

Eszéken, ahol sok egyetemistát és mun-
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koztak, és összeállítottak egy 141 fős
listát azoknak a nevével, akik a hazaté-
rést választották.37 A következő napon,
november 29-én aláírták a hazatelepí-
tési megállapodást, és meghatározták,
hol és miként adják át a magyar ható-
ságoknak az érintetteket. Két zónát
(Kotor–Murakeresztúr és Horgos–
Rösz ke) jelöltek ki, s itt felálltak a ha-
zatelepítést lebonyolító jugoszláv–
magyar szervek. December 7-én és
9-én került sor az első átadásokra.
Ugyanakkor mindent visszaszolgál-
tattak, amit a menekültek átvittek ma-
gukkal a határon – főként fegyvereket,
amelyek a Magyar Népköztársaság
tulajdonát képezték.38 Az összes to-
vábbi hazatelepítés a novemberi egyez-
mény értelmében történt. Mivel nyu-
gati újságírók nem lehettek jelen a december 7-i első átadásnál Horgoson,
többen megkérdőjelezték a hazatelepülés önkéntességét. A sajtó híradásai
általában negatívan ítélték meg a jugoszláv lépést. Az általános bizalmatlan-
ság csak erősödött, mivel a jugoszláv hatóságok újra és újra megakadályoz-
ták, hogy a menekültek találkozhassanak a Menekültügyi Főbiztosság kép-
viselőivel.

December közepén Jugoszlávia egy második magyar bizottság beutazá-
sát is engedélyezte, azonban a delegáció 1957. január végéig nem érkezett
meg.39 Akkor a menekültek számának bosszantó megugrása miatt a magyar
külügyminiszter megújította a magyar kérést. A jugoszlávok megadták az
engedélyt, de figyelmeztették Barity Miklóst, hogy Amir Hoveyda, az ENSZ
menekültügyi főbiztosának megbízottja, aki akkor éppen Jugoszláviában
tartózkodott, már jelezte, hogy maga kívánja felügyelni a Magyar–Jugoszláv
Hazatelepítési Bizottság további munkáját.40

Február 1-jén tartották az új magyar–jugoszláv vegyes bizottság első ér-
tekezletét. Itt, miután tájékoztatták a magyar küldötteket a menekülteket
érintő legfontosabb kérdésekről, elfogadták az UNHCR-megfigyelők je-
lenlétét, döntöttek a közös határ védelmének érdekében megteendő közös
lépésekről, és megállapodtak a magyar és jugoszláv propaganda összehan-
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kást tartottak, senki sem akart vissza-

menni Magyarországra. Legtöbbjük még

beszélgetni sem volt hajlandó Barity

Miklóssal, és megfenyegették, hogy a

Drávában dobják. DA MIP SCG, PA,

1957, F–50, Mađ–100, No. 420674.

37 Később kilencen megváltoztatták a

döntésüket.

38 Lásd 34. lábjegyzet.

39 Beleška o razgovoru između jugoslo-

venskih i mađarskih predstavnika u Be-

ogradu. 22. decembar 1956. DA MIP

SCG, PA, 1956, F–50, Mađ–100, No.

422203. 

40 Beleška o razgovoru načelnika Prvog

odeljenja, F. Babića sa M. Baritijem. 23.

januar 1957. DA MIP SCG, PA, 1957,

F–57, Mađ–100, No. 41685. 
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golásáról is. Megegyeztek a külföldi megfigyelők tevékenységének engedé-
lyezésében. Hozzájárultak, hogy a magyarok levetíthessék a magukkal ho-
zott filmeket, és újságokat osztogathassanak a táborokban. A későbbi meg-
beszéléseken szóba került egyes magyar határőregységek áthelyezése is a
magyar–osztrák határról. A déli határt az idő tájt ténylegesen megerősítet-
ték,41 de ezzel az intézkedéssel sem tudták útját állni a Jugoszláviába tartó
menekültáradatnak. A magyarok a közös határszakasz jugoszláv oldali meg-
erősítését közvetett úton próbálták kérelmezni. A találkozó végén öt albi-
zottságot állítottak fel. Ezek feladata lett a táborok meglátogatása.42

A vegyes bizottság következő ülésére 1957. február 12-én került sor. A fő-
biztos munkatársa, Pierre Bremont is részt vett rajta.43 Szenttamást és
Eszéket jelölték ki a hazatelepítendők gyülekezőhelyéül. Megállapodtak
abban, hogy február 14-én a Szabadka–Kelebia zónában adják át a hazate-
lepülőket, majd két nappal később Pélmonostor–Magyarbólynál.44 A jugo-
szláv belügyminiszter bejelentése alapján ez alatt a két nap alatt 753 magyar
állampolgár tért haza, s ezzel 976-ra emelkedett az addig hazatelepültek
száma.45 A vegyes bizottság két csoportban folytatta a táborokban a mun-
kát, kezdetben a főbiztos által küldött megfigyelők nélkül, majd február 18.
után a megfigyelők jelenlétében. A magyar megbízottak szót emeltek a ha-
zatelepítést nyíltan ellenző Victore Jacot des Combes UNHCR-megfigyelő
ellen.46

Mányik Pál február első felében tartózkodott Jugoszláviában. A vegyes
hazatelepítési bizottság magyar delegáltjainak vezetője szakszervezeti kül-

döttséggel érkezett Jugoszláviába. Sa-
ját maga kezdeményezte a találkozást
a külügyminisztérium első osztályának
vezetőjével, Filip Babićtyal. Hosszú
beszélgetésük alatt óvatosan felvetette
a magyar–jugoszláv határ teljes lezárá-
sának gondolatát, és megpendítette
az összes menekült hazatoloncolásá-
nak lehetőségét.47 Jugoszlávia mind-
azonáltal csak 1957 augusztusában
teljesítette a határ lezárására vonatko-
zó magyar kérelmet. A menekültekre
nehezedő egyre erősebb nyomás elle-
nére az is lassította a hazatelepítést,
hogy a magyar küldöttek között a
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41 Lásd 34. lábjegyzet. Néhány nap alatt

kétezer Jugoszláviába tartó magyart

fogtak el a határon.

42 Uo.

43 Beleške sa sastanka zajedničke komisije.

14. februar 1957. DA MIP SCG, PA,

1957, F–72, Mađ–430, No. 432638. 

44 Uo.

45 Politika, 1957. február 17.

46 Lásd 43. lábjegyzet.

47 Beleške sa razgovora između F. Babića i

P. Manjika. 7. februar 1957. DA MIP

SCG, PA, 1957, F–57, Mađ–100. No.

43759. 
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menekültek ávós tiszteket véltek felismerni. Az is közismert volt, hogy az
első csoport hazatérővel a határon nem bántak kesztyűs kézzel. A mene-
kültek sok olyan levelet kaptak Magyarországon maradt barátaiktól, roko-
naiktól, amelyekben arra kérték őket, hogy semmilyen körülmények között
se térjenek haza.48 Jóllehet a jugoszláv és magyar hivatalos szervek elége-
detlenek voltak a hazatelepülést választók alacsony száma miatt, a nyilvános-
ságra hozott adatok alapján megállapítható, hogy a hazatelepülők száma
így is megkétszereződött azok után, hogy a táborokba beengedték a magyar
megbízottakat. Február 16. és április eleje között a visszatérést választók
száma 976-ról 2107-re emelkedett.49

1957 áprilisa után a magyar hatóságok szinte semmit nem tettek a haza-
telepítés felgyorsítása érdekében. Csak 1957 augusztusában érkezett – a ju-
goszlávok kezdeményezésére – egy újabb magyar küldöttség. A jugoszlávok
szerint Magyarország április és július között, amikor még csak alig egy-két
menekült utazhatott tovább, és sokan úgy látták, hogy szinte lehetetlen lesz
vízumot kapni egy nyugati országba, nem élt a kínálkozó alkalommal, hogy
hazatelepülőket toborozzon.50 Júliusban a belgrádi magyar nagykövetség
szóban közölte a külügyminisztériummal, hogy a magyar kormány ezentúl
nem nyomozza le egyenként a hazatelepülni kívánókat, annak érdekében,
hogy felgyorsítsák a folyamatot.51 A szövetségi belügyminisztérium jelenté-
se szerint akkor már 2447 főt küldtek vissza Magyarországra. Sokan közü-
lük azért tértek haza, mert megtörtek, és reményüket vesztették. Mikor
1957. augusztus 20-án végre megérkezett Jugoszláviába a régóta várt magyar
küldöttség, már több nyugati ország küldöttsége is a menekültek végleges
letelepítésén dolgozott. Tevékenységük értelemszerűen a hazatelepítési bi-
zottság munkájába ütközött, és csökkentette annak hatékonyságát.

A jugoszláv hatóságok ugyan együttműködtek a magyarokkal a mene-
kültkérdésben, mégsem lehet azt állítani, hogy a két fél igazán megbízott
volna egymásban. A magyar titkos-
szolgálat ügynökei állítólag beépül-
tek a menekültek közé.52 A magyar
nagykövetség diplomatái is tudtak er-
ről, de ha egy-egy ügynök leleplező-
dött, tagadták a velük való kapcsolatot.
A lebukott ügynököket titokban adták
át a magyar határőröknek, mert a szö-
vetségi belügyminisztérium nem akar-
ta nyilvánosságra hozni az eseteket.
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48 Problem mađarskih izbeglica DA MFA,

PA, 1958, F–149, UN–594, No. 3719. 

49 Politika, 1957. április 2.

50 Lásd 48. lábjegyzet.

51 Feljegyzés, 1957. július 9. DA MIP SCG,

PA, 1958, F–58, Mađ–100, No. 15422.

52 Lásd 48. lábjegyzet. A jugoszlávok négy

magyar ügynököt lepleztek le a tábo-

rokban.
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Jugoszlávia a magyar menekültek Nyugatról történő hazatelepítésében
is részt vállalt. Sokszor jugoszláv határőrök közvetítésével adták át a ma-
gyaroknak azokat a menekülteket, akik hivatalos papírok nélkül tartózkod-
tak Olaszországban. Más esetekben a jugoszláv hatóságok segítették elő
azoknak a magyar emigránsoknak a hazatelepülését, akik korábban az ide-
genlégióban szolgáltak Algériában. Őket jugoszláv hajókon szállították Ma-
rokkóból Rijekába, majd Jugoszlávián át a magyar határra.53

A példák jól érzékeltetik, milyen bonyolult volt a két ország viszonya a
válság hónapjaiban. A magyarok – a bizottság tagjai, hivatalos kiküldöttek,
a belgrádi nagykövetség diplomatái egyaránt – a kezdetektől arra töreked-
tek, hogy rávegyék a jugoszlávokat: adják át a Nyugatra távozott magyar
menekültek névsorát, s azzal együtt életrajzukat és új lakcímüket is. A ma-
gyar nagykövet még tárgyalt is erről a jugoszláv belügy- és külügyminisz-
terrel, de mindketten mereven elzárkóztak a kéréstől. A listákat csak 1958
szeptemberében adták át a magyar hatóságoknak.54

A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy 835 fiatalkorú volt a 2766 ha-
zatelepült között. Az összes menekült között 1545 gyerek, illetve tizennyolc
év alatti, szülő nélküli menekült volt. Ők külön problémát jelentettek.55

A Főbiztosság ajánlásai alapján a külügyminisztérium jogi osztálya azt java-
solta, hogy a fiatalkorú magyar menekülteket bízzák a Jugoszláv Vöröske-
reszt gondjaira. A Vöröskereszt feladata volt, hogy a Magyar Vöröskereszt
segítségével kapcsolatba lépjen a gyermekek szüleivel, és értesítse a Nem-
zetközi Vöröskeresztet. A tizennégy évnél fiatalabbak esetében mind két
szülőnek nyilatkoznia kellett, hogy vissza akarja-e kapni a gyermekét. Ezt
követően egy erre a célra létrehozott jugoszláv testület határozhatott a ha-
zatelepítéséről vagy a gyermek érdekeit szolgáló más megoldásról, minden
esetet külön mérlegelve és figyelembe véve a gyermek kívánságát. A tizen-
négy és tizennyolc év közötti fiatalok esetében értesíteni kellett a szü lőket,
de a hazatelepítés elbírálásakor a fiatal saját döntése volt a meghatározó. Ha
a szülők ezzel nem értettek egyet, az illetékes jugoszláv hatóságokkal kellett
kapcsolatba lépniük.56

1957 januárjában, de még inkább
februárban, a hazatelepítésről folyó
jugoszláv–magyar tárgyalásokon a
menekült gyermekek sorsának külön
figyelmet szenteltek. A magyarok azt
szorgalmazták, hogy a fiatalkorúakkal
szemben a magyar törvények szerint
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járjanak el. Ez azt jelentette, hogy mivel a magyar törvények szerint a ti-
zennyolc éven aluliak nem képesek felelősségteljes döntésre, és ezért vád alá
sem helyezhetők, automatikusan hazatelepítendők.57 A jugoszláv tárgyaló-
partnerek ezzel szemben azzal érveltek, hogy mivel a menekült fiatalok ju-
goszláv területen tartózkodnak, a jugoszláv törvények hatálya alá tartoznak.
1957 tavaszán Fehértemplomba költöztettek át minden fiatalkorú magyar
menekültet. A Jugoszláv Vöröskereszt foglalkozott a hazatelepítésükkel.
A tizennégy évnél fiatalabbakat minden különösebb eljárás nélkül, a szü-
lők írásbeli kérelme alapján hazaküldték. A tizennégy és tizennyolc év kö-
zötti fiatalok esetének elbírálásakor a szülők kívánsága mellett figyelembe
vették a saját választásukat is. Azokban az esetekben, melyekben a szülők
hatvan napon belül nem vették fel a kapcsolatot a Vöröskereszttel, a fehér-
templomi gyámügyi hivatal felhatalmazást kapott, hogy engedélyezze a fia -
talkorú elutazását egy nyugati országba.58

1957 áprilisában ismét felkereste a tábort a Magyar Vöröskereszt egyik
munkatársa, hogy minden fiatalkorú
hazaszállítását kieszközölje. Kérte a
menekült gyermekek névsorának ki-
adását, függetlenül attól, hogy a haza-
telepítést választották-e vagy sem. A
jugoszláv hatóságok azonban elutasí-
tották a magyarok kérését.59 A fiata-
lok körében nem folytattak nyilvános
kampányt a hazatelepítés mellett, az
ENSZ menekültügyi főbiztosának
mégis tiltakoznia kellett amiatt, hogy
megszegik a korábbi megállapodást,
és nyomást gyakorolnak a magyar fia-
talokra, hogy a hazatérést válasszák.60

A MENEKÜLTEK LETELEPÍTÉSE

1956. december elején Jugoszlávia végül segítségért fordult az UNHCR-
hez.61 Auguste Lindt menekültügyi
főbiztos Amir Hoveyda személyében
kijelölt egy különleges megbízottat,
azzal a feladattal, hogy Jugoszláviában
adatokat gyűjtsön a magyar menekül-
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tek helyzetéről. Hoveyda a Jugoszláviában töltött két hét alatt végiglátogat-
ta a menekülttáborokat, és információkat gyűjtött a magyarok számáról és el-
helyezéséről. Látogatása kezdetén és végén is tárgyalt a jugoszláv szervekkel
tervezett intézkedéseikről. A szövetségi külügyminisztérium képviselőivel va-
ló találkozón Hoveyda ismételten hangoztatta, hogy az UNHCR kész meg-
téríteni a jugoszlávok költségeit, ezt vendéglátói örömmel fogadták.62

Hoveyda 1957. január 18-án és 19-én meglátogatta a menekülttáborokat,
majd ismét találkozott a jugoszláv illetékesekkel. Az értekezleten felvetet-
te, hogy előnyös lenne Jugoszláviára nézve, ha elküldené megfigyelőit
Genfbe, ahol az ENSZ Menekültügyi Alapjának (United Nations Refugee
Fund, UNREF) végrehajtó bizottsága január végén ülésezni fog, mivel ez-
által a magyar menekültügy kellő publicitást kapna. A hazatelepítést illető-
en Hoveyda átadta a főbiztos üzenetét, hogy megbízottai révén szeretne a
már felállított bizottságok munkájába betekintést nyerni. Arra hivatkozva,
hogy az ENSZ nemcsak a menekültek biztonságát szavatolja, hanem lete-
lepítésüket is, tájékoztatott arról, hogy a letelepítésük két módon lehetsé-
ges: a nemzeti bizottságok segítsége vagy az ICEM révén. A maga részéről
azt ajánlotta, hogy Jugoszlávia járuljon hozzá az ICEM részvételéhez, mert
az az egyetlen testület, amely képes a problémát a maga teljességében ke-
zelni. Javasolta, hogy hozzanak létre Belgrádban egy ideiglenes UNHCR-
irodát, amelynek égisze alatt majd az ICEM is működhet. A megbeszélésen
részt vevő jugoszláv delegáció tagjai, Kacijan és Šakota közölték, hogy or-
száguk maximum tízezer menekültet tud befogadni. A menekültek akkori
átlagos napi rátáját (ötszáz fő) figyelembe véve nyilvánvaló volt, hogy az
ország tetemes anyagi támogatásra szorul, ha meglévő intézményeit át kell
alakítania az óriás menekültáradat befogadására. Kacijan és Šakota kérte
továbbá, hogy ötezer menekültet azonnal segítsenek elszállítani. Figyel-
meztették a főbiztos megbízottját, hogy Jugoszlávia kénytelen lesz lezárni
a magyar–jugoszláv határt, mert már nem tudja elszállásolni a menekülte-

ket. Ezzel magyarázták azt is, hogy
minden erővel támogatják a magya-
rok hazatelepítését, hiszen mindeddig
jelentős számú menekültet nem tudtak
továbbszállíttatni.63

A főbiztos értesítette a jugoszláv
külügyminisztert, hogy az ENSZ ide-
iglenes irodát szeretne nyitni Belg-
rádban, ahol a Menekültügyi Főbiz-
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tosság emberei dolgozhatnának.64 Azonnali segélyként egy ötvenezer dol-
láros csekket állítottak ki a Jugoszláv Vöröskereszt címére. Ezzel egy idő-
ben a főbiztos kinevezte Pierre Bremontot az ENSZ Ideiglenes Irodájának
élére.65 Az UNREF végrehajtó bizottságának január 29. és február 4. kö-
zötti ülésén, melyen a jugoszláv megfigyelők is jelen voltak, úgy döntöttek,
hogy a magyar menekültek ellátására fordítandó összeget Ausztriának és Ju-
goszláviának folyósítják.66

Bremont, az Ideiglenes Iroda kinevezett vezetője 1957. január 30-án
érkezett Belgrádba. Az iroda formálisan a jugoszláv kormány és a Mene-
kültügyi Főbiztosság közötti február 6-i, illetve 11-i jegyzékváltás után
kezdhette meg a tevékenységét,67 és azonnali lépéseket tett, hogy mielőbb
beszerezzék az engedélyeket, valamint a lehető leggyorsabban megszervez-
zék a letelepítést választó magyar menekültek távozását a befogadó nyugati
országokba.

A menekültügyi főbiztos a belgrádi Ideiglenes Iroda működése idején
többször is ellátogatott Jugoszláviába.
A józan, tetterős, de ugyanakkor ta-
pintatos Lindtet tisztelték a jugoszláv
hatóságok, s ezért jóval többet sike-
rült elérnie elődjénél. 1957 márciusá-
ban három napot töltött Jugoszláviá-
ban. Ezalatt felkereste a táborokat,
több jugoszláv illetékes vezetővel,
köztük magával Titóval is találkozott.
Májusban azonban a jugoszláv kor-
mány és az iroda közötti viszony
olyan feszültté vált, hogy Lindtnek is-
mét Belgrádba kellett utaznia. A fe-
szültség oka az volt, hogy Bremont
azt javasolta, Franciaország és Auszt-
ria átmenetileg fogadjon be négyezer
menekültet. Jugoszlávia ezt határo-
zottan ellenezte. Attól tartottak, hogy
Ausztria a menekültek egyik cél állo -
másaként nem fogja megtéríteni a ju-
goszlávok addigi költségeit.68 A jugo-
szláv álláspont nem változott Lindt és
Stefanović május 11-i találkozója után
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sem. Lindt ekkor kifogásolta azt is, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt nem
lehetett jelen a magyar gyerekek hazaszállításakor. A súrlódások ellenére
azonban 1957 májusa után Jugoszlávia és az Ideiglenes Iroda viszonylag har-
monikusan működött együtt.

A jugoszláv kormány szinte mindig engedélyezte a különféle jótékony-
sági szervezetek képviselőinek tevékenységét. Így 1957 áprilisától az ICEM
is segíthette az iroda munkáját. A főbiztos már 1957 januárjában értesítet-
te az ICEM igazgatóját, hogy a jugoszláv kormány meghívja az ICEM egy
kijelölt képviselőjét, aki a menekültkérdést a helyszínen tanulmányozza.
A képviselő látogatására február 13. és 27. között került sor.69 Jelentése
nyomán az ICEM teljes képet nyerhetett a magyar menekültek jugoszláviai
körülményeiről. Az ICEM Tanácsának 6. ülésén, 1957. április 11-én hatá-
roztak arról, hogy tíz ICEM-megbízottat küldenek a belgrádi UNHCR-
irodába. Minden nemzet delegációja támogatta a döntést, kivéve az oszt-
rákokat. A kanadai és svájci küldöttek bejelentették, hogy országaik készek
befogadni bizonyos számú magyar menekültet. A svéd, norvég és ausztrál
küldöttség is arról számolt be, hogy bizottságaik már tanulmányozzák a befo -
gadás lehetőségeit.70 Az ICEM közreműködésével felgyorsult a magyarok
letelepítése. Az Ideiglenes Iroda felügyelte a menekültek számára adomá-
nyokat gyűjtő szervezeteket.71

Azok után, hogy több ország bizottsága végigjárta a táborokat, és válo-
gattak a menekültek között, 1957 tavaszán és nyarán sok magyar teleped-
hetett le véglegesen néhány nyugati országban. Franciaország, Belgium,
Svédország, a Német Szövetségi Köztársaság és Kanada fogadta be a leg-
több magyart. Március közepétől indult meg annak a mintegy tizenhatezer

menekültnek a letelepítése, akik vala-
melyik nyugati országban kértek me-
nedéket. Négy hónap alatt a jelentke-
zők fele útra kelhetett. A szövetségi
belügyminisztérium július 25-i jelen-
tése szerint akkor még 8320 menekült
várt arra a jugoszláv táborokban, hogy
továbbszállítsák őket.72 A következő
két hónapban további kétezren cso-
magolhattak, s így 1957. szeptember
közepére már csak 8320 magyar me-
nekült marad Jugoszláviában. Az ame -

69 Izveštaj direktora ICEM-a. 23. mart

1957. DA MIP SCG, PA, 1958, F–72,
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72 Izbeglice u FNRJ. 8 avgust 1957. DA

MIP SCG, PA, 1957, F–116, UN–594,

No. 418067. 

009Kovacsevicsjo:terv.qxd 2007.11.12. 18:24 Oldal 150



rikai, latin-amerikai, ausztráliai, német és dán ICEM-bizottságok is foly-
tatták munkájukat a táborokban.73

1957. október 15-ig az iroda tizenkétezer magyar menekültnek talált le-
telepedési lehetőséget valamelyik nyugati országban. Munkatársai megfi-
gyelőként a hazatelepítési bizottságok munkájában is részt vettek, és a nem-
zetközi segélyek elosztását is ellenőrizték. A Főbiztosság 1085646 dollárt
költött ez idő alatt a magyar menekültek ellátására. Jelentős előrelépés volt,
hogy 1957 októberében a jugoszláv kormány az év végéig meghosszabbí-
totta az iroda működési engedélyét, hogy a még Jugoszláviában tartózkodó
4400 menekült elszállításáról is gondoskodhassanak. A jugoszláv kormány
ezzel egy időben azt is kérte az irodától, járjon közbe, hogy az ország költ-
ségeit – október 15-re már 6300000 dollárt – minél előbb megtérítsék.74

A költségek megfizetéséről legközelebb november 21-én érkezett hír. Bre-
mont, a főbiztos képviselője ekkor egy tárgyalás során azt mondta Kacijannak
és Šakotának, az Egyesült Államok külügyminisztériuma úgy döntött, hogy
hárommillió dollárt juttat Jugoszláviának. Közölte, hogy a magyar mene-
kültek ügye szinte megoldódott, hiszen az év végére már minden menekült
elhagyja Jugoszláviát.75

Az UNREF végrehajtó bizottságának 1958. január 13-i ülésén megol-
dottnak minősítették a jugoszláviai magyar menekültek ügyét azok után,
hogy Svédország befogadta a még vízumhoz nem jutott 31 menekültet.76

Mivel az Ideiglenes Irodára Belgrád-
ban már nem volt szükség, 1958 janu-
árjában bezárták, Bremont pedig feb-
ruár elején elutazott. Jugoszlávia és az
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága ja-
nuár 27-én közös közleményt adott
ki, amely szerint egy évvel azután,
hogy a nemzetközi közösség úgy dön-
tött, hogy részt vesz a kérdés megol-
dásában, tevékenységüket sikeresnek
mondhatják, mivel az utolsó mene-
kültek is továbbutazhattak.77 Az euró-
pai országok közül Franciaország fo-
gadta be a legtöbb menekültet (2445
főt), majd utána sorban Belgium
(2376 fő), Svédország (1295 fő), Nyu-
gat-Németország (1131 fő) és Svájc
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(744 fő) következett. Ausztria 381, Dánia 212, Olaszország 170, Hollandia
80, Norvégia 344, Nagy-Britannia pedig 287 menekült letelepítését vállal-
ta. A skandináv országok befogadták a 200 tébécés beteget, más országok
pedig a fogyatékosokat. 2509 menekült lelt otthonra az Egyesült Államok-
ban, 1765 Kanadában és 1500 Ausztráliában.

A belgrádi Ideiglenes Iroda által összeállított zárójelentésből kitűnik,
hogy Jugoszlávia is befogadott 634 főt. Róluk nem tudni többet. A szövetsé-
gi belügyminisztérium hatáskörébe tartoztak, s a minisztérium levéltárának
iratai mind a mai napig nem kutathatók. Dušan Kosanović, a minisztérium
egykori tisztségviselője úgy emlékszik, hogy Jugoszlávia több mint 830 me-
nekültet fogadott be. Tényleges számukat egyelőre nem lehet pontosan
meghatározni. Kosanović szerint a jugoszláv titkosszolgálatokat elsősorban
azok a magyarok érdekelték, akik a Szovjetunióban tanultak, vagy értettek
a radarrendszerekhez, mivel a jugoszláv hadseregnek akkoriban éppen erre
volt szüksége.78 A jugoszláv vezérkar és a budapesti jugoszláv nagykövetség
közötti táviratváltások is megerősítik a Kosanović által írtakat. A táviratokból
kiolvasható, hogy a nagykövetség jugoszláv dolgozóinak utasításba adták:
véletlenül se bátorítsák ismerőseiket és barátaikat, hogy emigráljanak, inkább
próbálják rávenni őket arra, hogy maradjanak otthon. 

Jugoszlávia hasonlóképpen viszonyult a menekültkérdéshez, mint a
magyar forradalomhoz. Véleménye némiképp aszerint módosult, ahogy
a forradalomról alkotott véleménye is változott a magyarországi helyzet
függvényében. Hatással volt rá az ügy nemzetközi visszhangja is, de a me-
nekültkérdésben alapjában véve ambivalens magatartást tanúsított. Miután
nem sikerült lezárnia a határt és visszafordítania a határon átjutókat, ren-
geteg menekültre kellett számítani. A nemzetközi közvélemény nyomására
Jugoszlávia kénytelen volt őket átmenetileg befogadni, de a probléma vég-

leges megoldásában a nemzetközi se-
gélyek és pénzadományok játszottak
kulcsszerepet.
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78 Kosanović (2005) 108. p.
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