
KAPRONCZAY KÁROLY

Szerb és orosz menekültek magyar földön  
a második világháború éveiben

A magyar földön menedéket találtak külön csoportját alkották a szerb menekültek. A 
Balkán a második világháború idQszakában is fontos terület maradt, ahol az olasz, a német 
és az e kettQvel szemben az angol érdekek ütköztek. ElsQként Mussolini Olaszországa 
nyúlt a fegyverekhez, de a görögországi hadm_veletei csakhamar elakadtak, Qket a né-
metek csak megsegíteni az ún. „Marita-terv” végrehajtásával tudták. Ennek a tervnek a 
lényege az volt, hogy a Románia déli területén összegy_jtött csapatok Bulgária területén, 
a bolgár hadsereg együttm_ködésével harapófogóba zárják az olaszok ellen eredmé-
nyesen harcoló görög hadsereget. Közismert tény, hogy a második Balkán-háborúban 
elszenvedett vereségért, a reváns reményében, a bolgár kormány is csatlakozott a három-
hatalmi egyezményhez (1941. március 1.), Bulgária ebbQl adódóan engedte át területén 
a Görögország ellen felvonuló német hadsereget. Azonban a „Marita-terv” legbizony-
talanabb pontja Jugoszlávia volt. Az angol elképzelés szerint egy esetleges görög–tö-
rök–jugoszláv szövetség kulcsállama ugyancsak Jugoszlávia lett volna. Ennek a tervnek 
bizonytalan pontja pedig Törökország volt, amely csak abban az esetben harcolt volna 
Németország ellen, ha a németek felQl közvetlen támadás éri. A Görögország elleni német 
támadás esetén viszont semleges álláspontra helyezkedett. A kör valóban bezárult. A jugo-
szláv kormány meggyQzQdött arról, hogy Anglia nincs abban a helyzetben, hogy érdemi 
segítséget adjon és szavatolja az ország függetlenségét. Ebben intQ figyelmeztetés volt 
számára Csehszlovákia és Lengyelország esete. Ezért írta alá Jugoszlávia 1941. március 
25-én a háromhatalmi egyezmény csatlakozási jegyzQkönyvét.

Röviddel késQbb a jugoszláv kormány ellenzéke – 1941. március 27-én – Dusan 
Simovics tábornok irányításával megbuktatta a háromhatalmi egyezményt aláíró Dagisa 
Cvetkovic-kormányt. A szerb tisztek puccsa ezúttal vér nélkül zajlott le, ennek elle-
nére a jugoszláv függetlenség napjai meg voltak számolva. A német katonai tervekbQl 
Jugoszláviát nem lehetett kiiktatni. Ezt tükrözi Hitler kijelentése a német katonai vezetQk 
elQtt: „anélkül, hogy a jugoszláv kormány további lépéseit megvárnánk, minden intéz-
kedést megteszünk Jugoszlávia katonai széttörésére. A támadást azonnal megindítjuk, 
mihelyt az eszközök és csapatok erre készen lesznek”.

(Háború és megszállás) A német–jugoszláv háborúra nem sokáig kellett várni, 1941. 
április 5-én beindult a hadigépezet. Teleki Pál öngyilkossága után ebben az akcióban – 
csak a második hullámban – Magyarország is részt vett. Hitler parancsának megfelelQen 
a támadás könyörtelen volt. A német bombázók több mint ezer gépe több hullámban tá-
madta Belgrádot, míg a jugoszláv légierQnek csak dél-magyarországi városok szórványos 
bombázására volt ereje. A minden területen technikai fQlényben levQ német hadsereg 
1941. április 10-én elfoglalta Zágrábot, a németbarát politikusok április 11-én kikiáltották 
Horvátország függetlenségét, ezzel Jugoszlávia alkotóelemeire hullott, de jure és de facto 
megsz_nt a délszláv királyság. Szlovénia is német megszállás alá került. A magyar csapa-
tok 1941. április 11-én átlépték a volt magyar–jugoszláv határt, és ezzel érvényét veszítet-
te az 1940. december 12-én kötött magyar–jugoszláv barátsági szerzQdés. Magyarország 
megkezdte az 1918-ban elcsatolt területek részleges birtokbavételét.
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A jugoszláv kormány 1941. április 17-én aláírta a fegyverszüneti egyezményt, így a 
németek 11 nap alatt végeztek a Balkán legerQsebbnek ítélt hadseregével. Közel 350 ezer 
jugoszláv katona esett fogsága, akik többségét a németek németországi fogolytáborokba 
kívántak szállítani. A fogolykérdés ennél bonyolultabb volt, minthogy minden katonát 
egyszer_ úton eltávolítsanak és Németországba szállítsák Qket.

A Délvidéken a magyar fennhatóság két szakaszra oszlott: 1941. április 18. és 1941. 
augusztus 16-a között a magyar honvédség ellenQrzése alatti területeken katonai köz-
igazgatást léptettek életbe, majd 1941. augusztus l6-a után – egészen 1944 októberéig 
– polgári közigazgatást vezettek be. Ez 17 járásra, 3 törvényhatóságú városra (Szabadka, 
Zombor, Újvidék), 2 megyei jogú városra (Zenta, Magyarkanizsa) terjedt ki, bár ez 50-
50%-ban közös volt a katonai parancsnokságokkal. A Belügyminisztérium biztosította a 
közigazgatást, az iskolaügyet, az egészségügyet, a rendvédelmet, a gazdasági élet m_kö-
dését. A közellátást részben helyi forrásokból, részben a Belügyminisztérium IX. osztálya 
szervezésében érkezett segélyekbQl biztosították.

A magyar közigazgatáshoz nem minden volt magyar területet csatoltak: magyar had-
sereg fennhatósága alá került Bácska, a baranyai háromszög, Muraköz és Muravidéke, 
de Bánát és több értékes mezQgazdasági terület nem. A visszacsatolt területeken 310 ezer 
magyar mellett 200 ezer német, 300 ezer szerb, 80 ezer horvát, 80 ezer szlovén, 50 ezer 
szlovák, 20 ezer ruszin, valamint 15 ezer zsidó élt. A visszaintegrálás komoly nehézsé-
gekbe ütközött, hiszen e területrQl nemcsak a közigazgatás megfelelQ emberei, hanem 
a munkaképes férfi lakosság jelentQs része hiányzott. A helyzet is alapvetQen más volt, 
hiszen Kárpátalja, bizonyos szlovákiai magyar területek és Észak-Erdély visszacsatolá-
sában a diplomácia játszott döntQ szerepet, a magyar csapatok – minden ellenállás nélkül 
– csak bevonultak és birtokba vették a volt magyar területeket, és a nem magyar lakosság 
tömeges kitelepítése és internálása fel sem merült. Ezzel egy idQben jelentkezett a mene-
kültügy, hiszen a német katonai megszállás és katonai közigazgatás alá került területekrQl 
(például Bácskából) tömegesen menekültek a szerbek, szlovének, horvátok, a jugoszláv 
adminisztráció egy része, valamint a földjeikrQl el_zött dobrovoljácok sokasága. Pk azok 
az ószerbiai telepesek, akiket 1918 után az elkobzott magyar és német földekre telepítet-
tek, erQsítendQ a szerb elemet. (Ilyenek jelentQs számban voltak a magyar közigazgatás 
alá került területeken is.) Ugyancsak azonnal jelentkezett egy „másik” menekülési irány 
is: a magyar állam területére tömegével menekültek a zsidó vagy annak minQsített embe-
rek, akik Magyarországon több védelmet reméltek, mint a teljes kiszolgáltatottság állapo-
tában élni a német hadsereg ellenQrizte vidékeken. A menekültek között voltak a volt ju-
goszláv hadsereg és rendQrség tisztjei, tiszthelyettesei, katonái, akik nem estek fogságba. 
Tömegével Bácskába érkeztek, de már voltak olyanok is, akik a dél- magyarországi szerb 
és délszláv települések felé vették az irányt. A magyar belügyi nyilvántartások szerint kö-
zel 40 ezer délszláv polgári menekülttel foglalkoztak, ezek csak Bánátból és az ószerbiai 
területekrQl érkeztek. Pket le kellett választani a tényleges katonai foglyok tömegétQl. 
A polgári menekülteket Újvidék környékére tömörítették, elhagyott házakba, iskolákból 
kialakított szállásokon helyezték el, fokozatosan telepítették olyan falvakba, ahonnan a 
lakosság tovább menekült, hiszen az újvidéki területeken élQ horvátok – jelentQs létszámú 
bosnyákokkal együtt – tömegesen menekültek a független horvát állam területére. Ezen 
menekülQ tömegben külön gondoskodást igényeltek a volt Jugoszlávia legkülönbözQbb 
vidékein élt magyarok, ezek részére Szabadkán 1200, Zomborban 600 fQ befogadására 
alkalmas „magyar” menekülttáborokat szerveztek.

A harci cselekmények befejezése után a délvidéki szerbek körébQl 11 375 fQt internál-
tak, akik többsége a már említett dobrovoljácok (szerbek, bosnyákok), a volt jugoszláv 



KAPRONCZAY KÁROLY: SZERB ÉS OROSZ MENEKÜLTEK MAGYAR FÖLDÖN... 85

adminisztráció hivatalt vesztett tisztviselQi, rendQrök, elöljárók stb. voltak. Egy 1941. 
június 1-jén kelt rendelet ugyan az elQbbieket kiutasította a Vajdaság területérQl, de mivel 
nem lehetett hová szállítani Qket, internáló táborokba helyezték el e létszámot. A források 
szerint egész dobrovolják falvak kollektív internálására is sor került, úgy, hogy maradtak 
– fegyveres felügyelet mellett – saját házaikban, m_velték földjeiket, míg új az tulajdo-
nosok megérkeztek. Ezek többsége helyi német nemzetiség_ volt, akik valóban „kedvez-
ményezettjei” lettek a Délvidék lerohanásának. Magyarországon is toboroztak magyar 
telepeseket a megszállt területekre, de alig volt erre érdeklQdés. Viszont még 1941-ben 
letelepítettek közel 11 ezer bukovinai csángó magyart, akiknek töredéke a háború végén 
nagy nehézségekkel vergQdött Baranya megyébe.

A visszacsatolt magyar területeken 13 helységben 20-21 ezer személy internálására 
alakítottak ki tábort, akiket volt középületekben és kaszárnyákban helyeztek el. Az élet-
körülmények rendezéséig segélyekkel, különbözQ természetbeli és pénzügyi segítségben 
részesítették Qket, valamint központi élelmezést biztosítottak számukra. Gondot jelentett 
a betegek és a különösen nagyszámú tüdQbetegek aránya, így 1941 nyarán, Újvidéken 
tbc-s gyermek és felnQtt betegeknek 200 ágyas kórházat és szanatóriumot rendeztek be, a 
városi kórházat (350 betegággyal) a menekültek gyógyítására alakították át. Ennek fenn-
tartási költségeit a magyar Belügyminisztérium biztosította.

(Hadifogolykérdés) Más volt a helyzet a magyar honvédség felügyelete alá került ha-
difoglyokkal, akik „vegyes” képet mutattak nemzetiségi összetételben: ezek a katonák 
szerbek, horvátok, szlovének, magyarok, németek, bosnyákok, bunyevácok, románok, 
szlovákok, olaszok, bolgárok, görögök és törökök voltak. Igen gyors elbírálást kívántak: 
a német katonai hatóságok a magyar katonai közigazgatás alá tartozó területekrQl a ma-
gyar, a német és a horvát nemzetiség_ hadifoglyokat Belgrád, Sabác, Mitrovica, Brod 
hadifogoly-gy_jtQtáboraiba irányították, ahonnan a németeket, minden különösebb iga-
zolás nélkül visszairányítottak lakóhelyükre. Ezt tették a horvátokkal és a magyarokkal 
is, késQbb a magyaroknak és a horvátoknak Újvidéken és Palánkán állítottak fel igazoló 
bizottságot, hogy minél gyorsabban lezárják ügyüket. A bolgároknak a hazaszállítás miatt 
külön tábort szerveztek. A magyar hatóságok a német katonai parancsnokságoktól zsidó-
nak minQsülQ és ószerbiai jugoszláv hadifoglyokat nem vettek át. A magyar fennhatóság 
alá tartozó területekre illetékes magyar, horvát és bolgár hadifoglyokat a magyar katonai 
parancsnokságok – függetlenül az igazoló bizottság határozatától – nem tekintették hadi-
fogolynak, részükre élelmezést és segélyt biztosítottak.

A jugoszláv hadifoglyok ügyében a magyar és a német katonai parancsnokságok 1941. 
június 1-jén kötöttek megállapodást, lényegében az elQbbi feltételek mellett, a vázolt 
rendszerben. Viszont a magyar honvéd fQparancsnokság a hadifoglyokkal kapcsolatos 
ügyek kezelésébe bevonta a Honvédelmi Minisztérium 21. „hadifoglyokkal foglalkozó” 
alosztályát, amelynek nagy gyakorlata volt már a lengyel katonai menekültek révén. Igaz, 
a lengyel és a délszláv hadifoglyok ügye, fQleg az „ügy keletkezése” vonatkozásában, 
eltérQ volt egymástól. A lengyelek – elhagyva hazájuk területét – tudatosan menekültek 
Magyarországra, míg a jugoszlávok – függetlenül nemzetiségüktQl – saját államuk terü-
letén estek fogságba.

A Honvéd FQvezérség hadm_veleti osztályán 1941. április 17-én tartott értekezletén 
a jugoszláv hadifoglyokkal kapcsolatban – elhelyezés, élelmezés és bánásmód vonat-
kozásában – a következQket határozta el. Három kategóriában állapodtak meg. Az elsQ 
csoportba a jugoszláv hadseregbe besorozott magyar, német, szlovén, horvát és bolgár 
katonák tartoztak, akik számára jobb élelmezést biztosítottak, az igazolás után azonnal 
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szabadon kellett bocsájtani Qket. Átmeneti tábort is kijelöltek Sárváron, Párkányban és 
Bük községben.

A második csoportot a szerb, román, szlovák, ruszin, bosnyák, dalmát, albán, görög és a zsi-
dó vallásúak alkották, akiket szigorúan Qriztek, s gyengébb élelmezésben részesültek. Részükre 
Érsekújváron, Kisbodakon, Gánton és Tápiósülyön akartak tábort szervezni, olyan helyeken, 
ahol a lengyel katonai táborok az evakuáció miatt megsz_ntek.

A harmadik csoportba sorolták a veszélyes és gyanús elemeket, a szökések szervezQit, a cset-
nikeket, a dobrovolják telepeseket, a jugoszláv közigazgatás alkalmazottjait, a magyarellenes 
„nagy szerb gondolat” hirdetQit, a kommunistákat és a zsidókat. A parancs értelmében akkor is 
Qrizetben kell Qket tartani, ha az elfogásuk idején felforgató tanításokat nem hangoztattak.

A pécsi IV. hadtestparancsnokság, amely a megszállt területen a katonai közigazgatást 
biztosította, 1941. április 18-án kelt parancsában a jugoszláv hadifoglyok összegy_jtését 
és nemzetiség szerinti szétválogatását rendelte el, kiemelve, hogy „a magyarokat, néme-
teket, horvátokat megkülönböztetett bánásmódban kell részesíteni”. Központi hadifo-
golytábort Belgrádban, Sabácon, Miroviticán, Bródban állítottak fel, az ezekbe irányított 
jugoszláv hadifoglyokat a német parancsnokságok Újvidéken és Palánkon vették át, 
valamint ideiglenes gy_jtQhelynek Baját és Kiskundorozsmát jelölték ki. A németektQl 
átvett és magyarok által foglyul ejtettek részére Szabadkán, Begecsen, Óbecsén állítot-
tak fel hadifogolytáborokat, Siklóson pedig hadifogoly-gy_jtQtábort szerveztek. KésQbb 
ezek a táborok megsz_ntek, amint az igazoltatások lezáródtak, illetve a szerb katonák 
többségét a németországi hadifogolytáborokba szállították. Ezeket az ügyeket a HM 21. 
alosztálya intézte. Talán a legtöbb gond a horvát nemzetiség_ katonákkal volt, hiszen 
nem mindegyik akart Horvátország területére kerülni, sokuknak a családja a német és a 
magyar hadseregek által megszállt vidékeken élt, másik részük a magyarországi horvát 
rokonaihoz igyekezett. 1941 szeptemberében a horvát követség 19 ezer horvát nemzetisé-
g_ hadifogoly átadását szorgalmazta. Szerintük Bácstopolyán négyezer, Barcson hétezer, 
Nagykanizsán kétezer, Sárváron ötezer és Palicson ezer horvát katonát tartanak a magya-
rok fogságban. A magyar katonai nyilvántartások szerint viszont ekkor 144 horvát tiszt 
és 1522 legénységi állományi volt magyarok Qrizte fogolytáborokban. A magyar katonai 
parancsnokság szerint az elQbbi számadat feletti létszámot „hazaszállították”.

1941 második felében a központi probléma az internáltak további sorsa volt. A katonai 
kormányzás rendelete szerint (1941. június l.) mindazon személyek, akik 1918. október 
31-e után kerültek (telepítéssel vagy önként) Ószerbiából a volt Magyarország területére, 
azokat rövid idQn belül ki kell utasítani, addig is internáló táborokban kell tartani. Ez mint-
egy 150 ezer fQt jelentett, viszont a Szerbiát megszállva tartó német katonai parancsnokság 
elzárkózott ettQl. A magyar hatóságnak elQbb 15 ezer, majd újabb 12 ezer dobrovoljácot 
sikerült átadni, de megkíséreltek 25 ezer volt szerb telepest illegálisan áttenni a határon. A 
magyar kormány még 110-120 ezer szerb Szerbiába való telepítését szerette volna elérni, 
de ezek átvétele vontatottan haladt. Az internálótáborok lakóiból munkásszázadokat szer-
veztek, munkaerQvel küszködQ ipari és mezQgazdasági létesítményekbe vezényelték Qket. 
EttQl függetlenül a táborok zsúfoltsága nem sz_nt meg, mivel a németek által kormány-
zott Bácskából és még Szerbiából is folyamatosan szöktek magyar területekre délszlávok. 
Ennek oka, hogy menekültek a német megszállástól, másrészt a magyar kormány a tényle-
gesen szerb menekülteket a délvidéktQl távoli dunántúli helységekben helyezte el. Így kerül-
tek szerbek a sárvári menekülttáborba, ahol korábban lengyel menekült katonákat Qriztek. 
Sárváron kívül Komáromban, Érsekújváron, Kisbodakon, Pétervásárán létesítettek új hadi-
fogolytáborokat. Sárvárra polgári, Komáromba jugoszláv királyi hadseregbeli személyeket 
irányítottak, mindkét tábor szinte a háború végéig m_ködött.
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A komáromi tábor folyamatos „utánpótlását” jelentette a németországi hadifogolytábo-
rokba került jugoszláv katonák – nemzetiségre való tekintet nélkül – folyamatos szökése, 
amelynek célja Magyarország lett, ahol közismerten emberségesen bántak a menekültek-
kel. 1942. március 17-én Pásztóy Ámon, a KEOKH vezetQje arra figyelmezteti a rendQri 
szervezeteket, hogy „Németországból Magyarországra eddig is több jugoszláv hadifogoly 
szökött át. Az átszökések száma a tavaszi idQ beálltával elQreláthatólag növekedni fog. 
Felhívom a FQkapitány urat, utasítsa az összes tekintetbe jöhetQ alárendelt hatóságait, 
hogy a Németországból átszökött jugoszláv hadifoglyokat a komáromi katonai gy_jtQ-
tábor parancsnokságának adják át. A honvédelmi miniszter úr a komáromi táborparancs-
nokság jelentése alapján a megbízható magyarországi, délvidéki illetQség_ hadi foglyokat 
otthonukba bocsáthatja.” Ez vonatkozott azokra a szerbekre is, akik a „magyar nemzeth_-
ség szempontjából kifogástalan magatartást tanúsítanak”.

A legnagyobb gondot a magyar területre szökött, 1941 QszétQl egyre növekvQ számú, 
nem magyar honos és nem délvidéki illetQség_ – jugoszláv királyi hadseregbéli hadifog-
lyok jelentették. Ezek ószerbiai illetQség_ katonák voltak, akiket – a megállapodások sze-
rint – a szerbiai német hatóságoknak kellett volna átadni, de azok hallani sem akartak át-
vételrQl. Ezt tették a horvát hatóságokkal is. A magyar–horvát fogolyátvételi megegyezés 
is tiltotta a szerb katonai fogoly átadását, ha tévedésbQl mégis átvették, késQbb rövid úton 
visszatoloncolták magyar területre. Az úgynevezett kolonista szerbeket (dobrovoljácokat) 
a szerbiai német parancsnokságok sehonnan nem vették át. A zsidónak minQsülQ hadi-
foglyokat senki nem fogadta be, késQbb, több hónapos internálás után a német katonai 
parancsnokságok Németországba, koncentrációs táborokba szállították Qket.

Csak 1942 januárjában rendezQdött végleges formába a magyar állam területén élQ 
jugoszláv, ószerbiai illetQség_ hadifoglyok sorsa: ezek teljes létszámban a Honvédelmi 
Minisztérium 21. alosztályához kerültek, a más nemzetiség_eket illetQségi helyükre 
kellett visszaküldeni, a Németország felQl szökötteket Hegyeshalomnál át kellett adni 
a német katonai hatóságoknak. A feladat végrehajtásával a csendQrséget bízták meg. 
Az internált vagy magyar földre menekült jugoszláv (szerb, horvát, bosnyák stb.) pol-
gári lakosság szociális gondozása (szállás, ellátás, napidíj, betegellátás, iskolázás stb.) 
a Belügyminisztérium IX. osztályának feladata lett. A menekültügyben meghatározó 
szerepet játszó Belügyminisztériumban, kezdetben ellentétes álláspont alakult ki a szerb 
menekültüggyel kapcsolatban: 1939 Qszén a lengyel polgári menekültügy irányításával a 
IX. ügyosztályt bízták meg, Antall József irányítása alatt közmegelégedéssel intézték az 
ügyeket, amelyet nem rendQrségi, hanem szociális kérdésként kezeltek.

A délvidéki katonai akció után azonban Bonczos Miklós államtitkár, Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter politikai helyettese, a kormánypárt szélsQjobboldali képviselQje 
szerette volna a minisztériumon belül „átrendezni” a polgári menekültügy kezelését, egy 
erQsen németbarát szemlélet_ irányba terelni. Ez ellenkezett Keresztes-Fischer belügy-
miniszter Hitler-ellenes szemléletével, amivel nem rokonszenveztek Bonczos államtitkár 
nézetei. Bonczos államtitkár – megkerülve a belügyminisztert – Antall József osztályát 
mindenképpen felügyeleti körébe akarta vonni, ezzel szakításra kényszeríteni eddigi 
szociálpolitikai irányvonalával. Antall József, ragaszkodva a közvetlen miniszteri függQ-
ségéhez, nem vett tudomást az államtitkár próbálkozásairól. ErrQl a feszültségrQl Antall 
József ezeket írta emlékiratában: „Bonczos elérkezettnek látta az idQt, hogy beavatkozzon 
a menekültügybe, amikor a szerencsétlen vezérkari intézkedés folytán (Keresztes-Fischer 
nem volt benne) a bukovinai menekült magyarokat a bánáti községekbe helyezték el, és 
a bánáti szerb lakosságot a sárvári cukorgyár épületeibe hurcolták. Bonczos – elQttem 
ismeretlen módon – a Sárvárra internált szerbek ügyének ura lett. Keresztes-FischertQl 
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nem kapott adminisztratív személyzetet, és hozzám fordult, hogy azok élelmezését, fel-
ügyelését, stb. is én lássam el az osztályommal. Ezzel együtt – mondotta – az egész me-
nekültügyet együtt fogjuk csinálni. Én közöltem vele, hogy a szerbek nem menekültek, 
mert azok erQszakos cselekmény áldozatai. Bonczos figyelmeztetett, hogy a vezérkart 
nekem nincs jogom kritizálni. A sárvári tábor élelmezését azért vállaltam, mert elQzQleg 
felkerestek szerb képviselQk (Dungyerszki, Popovics Milan). Az Újvidéki szerb püspök 
Csirics Ireney küldöttei ugyancsak nálam érdeklQdtek a kitelepített szerbek sorsa iránt. 
Pk arra kértek, hogy én vigyem az ügyüket, mert aggasztja Qket, hogy mi lesz a szerbek 
sorsa. Amikor tehát Bonczos szólt nekem, én a háta mögött a szerb vezetQkkel már abban 
is megegyeztem, hogy majd szerb vidékekre kiadom Qket munkára, és lassanként visz-
szaviszik Qket. Bonczostól azzal a feltétellel fogadtam el a szerb tábor kezelését, hogy az 
ottani rendQri szervek felett én rendelkezem. Bonczos nem értett az ügyhöz, és készség-
gel igent mondott minden javaslatomra. […] Emlékezetem szerint 1943 Qszén Bonczos 
összehívatott a miniszterelnökségen Pataky államtitkár elnöklete alatt egy miniszterközi 
értekezletet, amelynek egyetlen tárgya lett volna a magyar menekültügyben egységes 
szempontok kialakítása. Pataky úgy látszott nem ismerte fel Bonczos szándékait és beug-
rott neki, mert összehívta. […] Bonczos elQadta, hogy a harctereken a németek és a ma-
gyarok véreznek, itthon az ország felháborodva látja, hogy a menekültek élik világukat, 
szabadon járnak-kelnek, kémkednek. Javasolta, hogy az értekezlet foglaljon állást ebben 
a kérdésben, hogy ezt az állapotot megszüntessék. Kemény kéz kell ide – mondotta, és 
szemrehányóan rám nézett. […] Indítványoztam, hogy a kérdést elQkészítés hiányában 
ne tárgyaljuk. Kormányzati és politikai kérdésekrQl mi itt nem tárgyalhatunk, mert ez a 
miniszterelnökre és kormányára tartozik. Pataky szemmel láthatóan örült az indítványom-
nak, és Bonczos kivételével minden résztvevQ helyeslésére az ülést berekesztették. Az 
ülés végén Pataky odajött hozzám és kifejtette, hogy osztja nézeteimet. Bonczos csak any-
nyit mondott, hogy ezt nem felejti el nekem. Néhány nap múlva – más ügy referálása után 
– Keresztes-Fischer, aki már teljesen tájékozott volt az ügyrQl, csak annyit mondott, hogy 
senkinek sem lehet kifogása felfogásommal kapcsolatban. Az »egyesítést”« megúsztuk.”

Bonczos elképzelése veszélyes helyzetbe hozhatta volna a menekültügyet, mivel a rend-
Qri-adminisztratív módszerek teljesen lehetetlen helyzetbe hozhatták volna a kormány-
zatban megbúvó németellenes tisztviselQi kart. Ugyancsak figyelembe kell venni, hogy 
a korabeli Belügyminisztériumban nemcsak Keresztes-Fischer Ferenc politikai nézetei és 
Hitler-ellenes szemlélete volt a meghatározó, hanem a szélsQjobboldali és erQsen németba-
rát körök is képviselve voltak. Gondoljunk csak arra, hogy 1944. március 19-e után a be-
vonuló Gestapo Keresztes-Fischer Ferenc letartoztatásával jó néhány belügyi fQtisztviselQt 
is Qrizetbe vettek. Németország mindvégig rosszallta és ellenezte a magyar menekültügy-
politikát, a kivételes bánásmódot, de állandóan indítványozták e politika irányítóinak levál-
tását. Keresztes-Fischer erre nem volt hajlandó, sQt ilyen alkalmakkor külön is bizalmáról 
biztosította az érintett munkatársát. Bonczos Miklós javaslata – ha megvalósul – a németek 
szája íze szerint rendezte volna át az egész menekültügyi politikát.

(Magyar nemzetiség_ foglyok ügye) A polgári közigazgatás részérQl született meg az a 
kezdeményezés, hogy a volt jugoszláv hadsereg német fogságba esett, a németországi 
és ausztriai fogoly- és munkatáborokba került muraközi, bácskai, baranyai illetQség_ 
katonáit kiszabadítsa a fogságból, hazahozatalának kérvényezését megoldja. 1941. július 
9-én Bécsben felállították a Magyar Királyi Hadifogolykiváltó Bizottságot, amelynek 
koordináló tevékenységét a Honvédelmi Minisztérium 21. alosztályára bízták. A haza-
hozatalt sürgetQ, kérQ kérvények továbbítása a közigazgatási, honvéd és rendQri osztály 
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feladata lett. Bár az ügymenet kicsit hosszúnak t_nt (a szerbek esetében igazolni kellett a 
Magyarországhoz való viszonyt, a két világháború közötti magatartást, stb.), de a haza-
hozandók listájára számos olyan is felkerült, aki a volt Jugoszlávia más területén élt. Ám 
tény, hogy a magyar hatóságok segítségével 1941–1943 között a magyarok mellett több 
ezer szerb nemzetiség_ volt jugoszláv hadifoglyot is kimentettek a táborokból.

A sz_kebb értelemben vett szakirodalom sem szentelt eddig nagy figyelmet a bécsi 
Magyar Királyi Hadifogolykiváltó Bizottság embermentQ tevékenységének és eredmé-
nyeinek. A számszer_ adatok is ismeretlenek voltak. A Honvédelmi Minisztérium hi-
vatalos – belsQ – jelentéseibQl kit_nik, hogy 1942. január 31-ig a német fogolytáborból 
8667 személyt hoztak ki, ebbQl 1105 szerb, 3861 magyar volt, a többi nemzetiségét nem 
jelölték. Az 1942. május 5-i összegzés már részletesebb. Ennek adatai: 9521 személyt 
hoztak haza, ebbQl 4282 magyar, 1688 szerb, 1195 szlovén, 689 bunyevác, 584 vend, 458 
román, 210 rutén, 188 német, 85 horvát, 42 sokác, 31 zsidó, 30 bolgár, 20 cigány, 12 cseh, 
4 orosz, 2 szlovák, 1 török. 1943 novemberében a kiszabadítottak létszáma 15 561 volt, 
ebbQl szerb 6451 volt, a magyarok száma 5285-re emelkedett.

A kiszabadított szerbeket – a magyarokkal és a többi nemzetiség_ekkel együtt – a magyar 
katonai hatóságok egyelQre a komáromi várba szállították, majd onnan engedték tovább. A 
magyarok nem jelentettek gondot, viszont a szerbek és a többi délszláv nemzetiség_ igen. Akit 
lehetett, azt lakóhelyükre irányították, viszont szép számban voltak olyanok, akiket a megszálló 
német katonai hatóságok vagy nem engednek be, vagy fennállhatott a visszatoloncolás lehetQ-
sége is. EzekbQl a személyekbQl alakultak ki a szerb menekülttáborok: a legnagyobb délszláv 
tábor Sárváron m_ködött, ahol 1856 személy lakott, a többi – élve a munkavállalási lehetQséggel 
– a környezQ gazdaságokban és üzemekben kapott alkalmazást, kinnlakásukat is engedé-
lyezték. A nagykanizsai, a komáromi és a siklósi szerb katonai táborokban összesen 2905 
volt délszláv tisztet, altisztet, rendQrt, határQrt és közkatonát regisztráltak. Ezek nem mertek 
visszatérni a volt Jugoszlávia területére, de voltak olyanok is, akik egyéni akcióval szöktek 
meg a német táborokból és „önvédelembQl” álnevet vettek fel. Voltak olyanok is, akik a 
német fogolytáborból történt kiszabadulás után Magyarországról értesítették családjukat, 
azok ide jöttek és polgári státusban Sárvárra kerültek, illetve valahol családos elhelyezéssel 
együtt járó munkát kaptak.

A fogolytáborokból kiszabadított délvidéki magyarok és délszlávok többsége visszatért 
Bácskába és Bánátba, a hontalanok vagy birtokukat elvesztett személyek magyarországi letele-
pedésében nagy segítséget nyújtott a magyarországi szerb ortodox egyház. E táborok létszáma 
soha nem haladta meg a kétezer fQt, bár létszámuk ingadozónak bizonyult, mivel állandóan ér-
keztek újak, illetve a délszláv menekültek integrálódtak a magyarországi nemzetiségi falvakban.

Nem bizonyítható levéltári anyagokból, csupán visszaemlékezésekben történtek utalá-
sok arra, hogy a délszláv hadifoglyok mentési akciója során olyan személyek is felkerül-
tek a Honvédelmi Minisztérium listáira, akiket közvetítQk útján a jugoszláv partizánok 
kérték. Az is bizonyítható, hogy a kiszabadított foglyok közül sokan hazatérésük után 
csatlakoztak az akkor még királyi és a Titót követQ partizánokhoz.

A sárvári délszláv táborba a Belügyminisztérium 1943 végétQl elhelyezett több, a né-
met hadifogolytáborból megszökött és magyar földre menekült szovjet katonát és nQket, 
akiket mint délszláv menekülteket vettek nyilvántartásba.

Magyarország német megszállása után a délszláv táborokból nem történtek elhurco-
lások, bár az ellátásokat 1944. április közepétQl felfüggesztették, s emiatt nehéz helyzet 
alakult ki. Komáromból, Nagykanizsáról és Siklósról a délszláv katonák a németek bejö-
vetelének hírére megszöktek, illegalitásban éltek, 1944 végén visszatértek szülQföldjükre, 
de a tisztek közül többen Nyugatra emigráltak.
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A kiszabadított szerbek többsége nem volt honos a magyar államhoz csatolt dél-
vidéki területeken, ezeket a Baló Zoltán ezredes vezette bizottságok humanitárius 
okokból vették nyilvántartásba, sok volt az ún. dobrovolják, az 1918 után földhöz 
jutott szerb paraszt. Ugyancsak problémát jelentettek a jugoszláv hadsereg olyan hi-
vatásos tisztjei, akik továbbra is fenntartották a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságra 
tett esküjüket, így féltek visszatérni a Délvidékre, tartottak a Tito-partizánok bosszú-
jától. Hivatalosan ügyeiket a kiszabadításig a Honvédelmi Minisztérium intézte, ezt 
magyar földre kerülésük után már nem tehette, mert olyan katonai személyekrQl volt 
szó, akiket a honosság alapján kértek ki a német hatóságoktól. Éppen ezért született 
megállapodás a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium között, hogy azo-
kat a volt jugoszláv hadifoglyokat, akik nem tudnak vagy nem mernek visszamenni 
lakóhelyükre, azok kerüljenek polgári menekült állományba, róluk a BM IX. osztálya 
gondoskodik. Ezek 1942 januárjában családjukkal együtt Sárvárra kerültek, a magányo-
sok Nagykanizsára, Siklósra és Komáromba, a tisztek tiszti ellátást és zsoldot kaptak, 
többüknek engedélyezték a városban való kintlakást. A családosoknak engedélyezték a 
munkavállalást, biztosították az egészségügyi biztosítást. Elhelyezésüknél és a munka-
hely biztosításnál nagy segítséget nyújtott a magyarországi szerb ortodox püspökség.

MunkalehetQséget nem volt nehéz találni, mivel 1944 tavaszán–nyarán a munkaerQ-
hiány akkora volt, hogy például a sárvári tábor szinte kiürült. A táborparancsnok jelen-
tése szerint, a gyerekeken, az idQseken és a betegeken kívül alig 30-40 személy tartóz-
kodik a táborban, a többi 2150 fQ mezQgazdasági munkát vállalt. Egy másik jelentés 
szerint, a tábor minisztériumi ellenQrzése megállapította, hogy az élelmezési normákat 
a táborparancsnokság betartatja, viszont az elkészült ételek minQségileg nem felelnek 
meg az elQírásoknak. Ezért az addig alkalmazott, az élelmezést biztosító vállalkozónak 
felmondtak, és mással kötöttek szerzQdést.

A Honvédelmi Minisztérium 21. alosztályának parancsa szerint a jugoszláv kato-
nák és tisztek a lengyel internált katonáknak biztosított ellátásban részesültek, csupán 
szabad mozgásukban lettek korlátozva. A tisztek az elhelyezésen és élelmezésen kívül 
napi 5 pengQ zsoldot kaptak, az altisztek teljes ellátásban és 1 pengQ, a legénységi ál-
lományúak – a teljes ellátás és szállás mellett – napi 40 fillér összeg_ zsoldot kaptak. 
Ugyancsak részesültek egészségügyi, szükséges esetben kórházi ellátásban, mindez 
megfelel a nemzetközi egyezményekben rögzítettekkel, miszerint ennek azonosnak 
kellett lenni a szolgálatra behívott póttartalékosok ellátásával. Viszont a Honvédelmi 
Minisztérium 21. alosztály több alkalommal is felhívta a katonai parancsnokságok fi-
gyelmét, hogy a „szóba forgó jugoszláv katonák ugyan internáltak, de nem hadifoglyok, 
így joguk van táboron kívül szállást bérelni, amit a tábori Qrségek ellenQrizhetnek”. Így 
a komáromi táborhoz tartozó szerb tisztek a városban béreltek szobát, akiket a városi 
rendQrkapitányság heti három alkalommal ellenQrzött, illetve a szerb tiszteknek jelent-
kezniük kellett a kapitányságon. Zsoldjukat havi három alkalommal a táborparancsnok-
ságon kapták meg.

A komáromi tábor létszáma lényegesen nem változott, de folyamatosan fogadtak be 
olyan szökött szerb katonákat, akik egyénileg szöktek meg német fogolytáborokból. A 
bécsi hadifogoly-kiváltó bizottság folyamatosan m_ködött, bár a hazahozott foglyok 
létszáma lassan leapadt. Éliás Qrnagyot, a parancsnokot azzal vádolták, hogy több 
szerbet hoz haza, mint magyar nemzetiség_ jugoszláv foglyot. Az akkor lefolytatott – 
nem publikus – vizsgálat szerint valóban, a magyar nemzetiség_ hadifoglyok mellett 
mintegy 14 ezer szerbet és közel l0 ezer más nemzetiség_ délszláv foglyot mentett ki a 
német hadifogolytáborokból.
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(Orosz menekültek) A magyar menekültügyön belül talán a legkisebb létszámot, mintegy 
300 fQt jelentettek az 1941-tQl folyamatosan érkezQ volt szovjet katonák és polgári sze-
mélyek. A helyzet „furcsaságát” jelentette, hogy a magyar–német katonai megállapodás 
szerint a szovjet fronton magyar fogságba került katonáknak a magyar parancsnoksá-
gok sem a frontvonal mögött, sem a hátországban fogolytábort nem tartottak fenn. Így 
Magyarországra a Szovjetunió területérQl nem kerülhetett hadifogoly. 1941 QszétQl a 
német hadsereg jelentQs számú szovjet hadifoglyot szállított a németországi és ausztriai 
fogolytáborokba, ezzel egy idQben megkezdte a szovjet polgári lakosság körébQl – férfi-
akat, nQket, a fiatalabb korosztályhoz tartozókat – a németországi kényszermunkára való 
vezénylést. Utóbbiak útépítéseknél, munkaerQhiánnyal küzdQ gyártelepeken dolgoztak, 
és katonai Qrizet alatt álltak. A németországi fogolytáborokból Magyarországra irányuló 
szökésekbe, a franciákkal és lengyelekkel együtt, bekapcsolódtak a szovjet hadifoglyok 
is, bár létszámuk meg sem közelítette azok számát. Az elsQ szovjet hadifoglyok 1941 
Qszén jelentkeztek, akik elQször – szerb nemzetiségi megjelöléssel – a komáromi táborba 
kerültek. Gondot jelentett, hogy a magyar–német katonai megállapodás szerint azonnal ki 
kellett volna adni Qket Németországnak, illetve a határQrségnek vissza kellett volna Qket 
toloncolni a Birodalom területére. Ez egyet jelentett volna a halálukkal. A Honvédelmi 
Minisztérium és a Belügyminisztérium illetékes osztálya abban állapodtak meg, hogy a 
szökött szovjet személyeket délszláv vagy erdélyi menekültként azonnal polgári állo-
mányba helyezik. Ezt minden veszély nélkül megtehették, hiszen a szerbek és az oroszok 
nyelvi nehézség nélkül megértették a másik nyelvet. Elhelyezésük jelentett gondot, hiszen 
olyan helyet kellett találni számukra, ahol nem jelentettek felt_nést. Többet közülük a sár-
vári szerb táborba vezényeltek, az asszonyokat és fiatalkorúakat SomlószQlQsre, erdélyi 
menekültként. Ezek olyan személyek voltak, akik Kárpátaljáról származtak, valamilyen 
szinten értettek és beszéltek magyarul. 1943-tól már folyamatosan érkeztek az ausztriai 
munkatáborokból polgári szovjet kényszermunkások, fQleg nQk, többen gyerekekkel. 
SomlószQlQsön már veszélyes lett volna nagyobb számú oroszt elhelyezni, így Qket a sár-
vári táborba irányították, ahol különben is több oroszos nev_ személy élt. A hagyományos 
orosz–szerb rokonszerv kizárt mindenféle konfliktusveszélyt.

1943-ban szökött Magyarországra Borisz Csukovin százados, leningrádi tornatanár, 
akit elQbb a komáromi munkatáborban tartottak, majd a zugligeti lengyel tiszti táborba 
vezényelték át. Antall József 1943 nyarán hivatalosan megbízta a szovjet menekültek 
képviseletével, a Belügyminisztériumban szervezett menekültügyi fordítók részlegében 
referensként dolgozott. Az ügyrQl Antall József emlékiratában a következQket írta: „…
megemlítem azt is, hogy magyar katonai vonalról a vezérkari fQnökségen a németek 
kezdeményezésére feljelentést tettek ellenem, hogy osztályomon nemcsak lengyel me-
nekülteket alkalmaztam referensként, hanem egy orosz hadifoglyot is. A feljelentésben 
foglalt tényanyag megfelelt a valóságnak, az ahhoz f_zött következtetés azonban, hogy 
ez milyen veszélyes és ártalmas Magyarországra nézve – egy szovjet hadifogoly referens 
– az már nem. A miniszter hivatott és megkérdezte, hogy igaz-e, hogy van orosz referen-
sem. IgenlQleg válaszoltam, és elmondtam a miniszternek, hogy Csukovin Borisz nev_ 
orosz katonát azért alkalmazom, mert nem tudok oroszul, a neveikkel hadilábon állok, 
és Q vezeti az orosz nyilvántartásokat. Egyébként Oroszországban rendkívül sok magyar 
hadifogoly van, és ha az oroszok megtudják, hogy emberségesen bánunk velük, foglya-
ink hasonló eljárásra számíthatnak. […] Különben is a felügyeletem alatt álló oroszok 
mezQgazdasági munkát végeznek. A miniszter semmiféle utasítást nem adott, csak arra 
kért, hogy készítsek egy feljegyzést az említett indoklásaimról. Én elkészítettem, soha 
errQl nem beszélgettünk miniszteremmel. Egy alkalommal, amikor a miniszterelnökséget 
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felkerestem, Pataky Tibor államtitkár megemlítette, hogy Kállay Miklós miniszterelnök 
helyesnek találta az orosz foglyokkal kapcsolatos indoklásaimat, amit a legjobb idQben 
írtam, mert a németek állandóan sürgetik az oroszok kiadatását. Indokaimat felhasználták 
a kiadatás megtagadásánál is.”

Csukovin Borisz kapcsolatban állt a Honvédelmi Minisztérium 21. alosztályával, 
amelynek parancsnoka, Utassy Lóránd ezredes a kiugrási kísérlet elQkészítésénél terve-
zett Nemzetközi RendQrség megszervezésébe bevonta, és feladata lett az itt élQ szovjet 
katonák megszervezése. Ugyancsak kapcsolatban állt a magyar katonai ellenállási moz-
galommal, személy szerint Kiss János altábornaggyal is. Nem véletlenül keresték a német 
megszállók, így 1944 novemberében sikerült elfogniuk, és ismeretlen idQben és helyen 
kivégezték.

Tragikusan alakult az oroszok sorsa a szovjet hadsereg megjelenése után. A német 
megszállók nem sokat törQdtek a sárvári délszláv táborral, legfeljebb korlátozták ellátá-
sukat. A szerbek között élQ oroszokról nem sokat vagy egyáltalán nem tudtak. Viszont a 
szovjet hadsereg biztonsági szolgálata 1945 tavaszán összeszedte valamennyiüket, mint 
hazaárulókat Qrizetbe vette Qket, és a Szovjetunióba történt szállításuk idején valamennyit 
kivégezték. Ez a sors várt a somlószQlQsi orosz menekültekre, akiknek neveit az 1943 
karácsony elQtt készített névjegyzékrQl ismerjük, amikor a Vöröskereszt 154 személynek 
osztott szét szeretetcsomagot és csípQt.
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