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A nacionalizmus mindig is ott  lappangott  valamennyi köztársaságban…
(Ante Marković, Jugoszlávia utolsó miniszterelnöke)

A rendszerváltozással újjászülető magyar külpolitikának nagy erőpróbája volt az 
egész világot váratlanul érő délszláv válság, Jugoszlávia véres háborúk soro-
zatában végbement felbomlása. Az sem volt kizárható, hogy a déli szomszéd-

ságunkban zajló harcok hazánkra is átt erjedhetnek; emellett  kényesen kellett  egyen-
súlyoznunk az általunk is vallott  önrendelkezési joggal élő tagköztársaságok iránti 
szimpátia és a túszhelyzetben lévő délvidéki (vajdasági) magyarság védelmének szük-
ségessége között . Nem könnyített e meg a magyar kormány helyzetét a status quóhoz 
ragaszkodó és a közép-európai területi viták újjáéledésétől félő nyugati magatartás, il-
letve az arra ügyesen építő szerb propaganda sem – amihez a magyarországi politikai 
ellenzék és a sajtó kezdetben, sajnálatos módon, asszisztált. Mindezek fényében meg-
lepőnek mondható, hogy a magyar szakirodalom eddig milyen kevéssé foglalkozott  a 
téma elemzésével.2

A Tito marsall által a II. világháború után létrehozott  ún. második Jugoszlávia a 
kommunista egypártrendszeren alapuló és a hadsereg által erővel összetartott , kemény 
diktatúra volt ugyan, de a föderatív szerkezet évtizedeken át sikeresen kezelte az or-
szág soknemzetiségű jellegét. Az ún. államalkotó nemzetek (szerbek, horvátok, szlové-
nek, boszniaiak, montenegróiak és a frissen elismert macedónok) deklarált egyenlősé-
ge eloszlatt a – vagy legalábbis tompított a – a nagyszerb hegemóniától tartók félelmeit, 
miközben erős korlátok között , de némi teret engedett  a többi nemzet (de nem a nem-
zetiségnek nyilvánított  albánok és magyarok) önálló érdekérvényesítésének. Miután 
Sztálin 1948-ban kizárta Jugoszláviát saját hatalmi tömbjéből és a megdöntésére töre-
kedett , az Egyesült Államok és szövetségesei Tito mellé álltak, s jelentős politikai, gaz-
dasági, sőt katonai segítségben részesített ék. Ezt követően alakult ki Jugoszláviában a 
kommunista rendszer önálló, az önigazgatáson alapuló modellje (és a Milovan Gyilasz 
által bírált „új osztály” uralma), ez tett e lehetővé az állampolgárok számára a külföldi 
munkavállalást, és nyitott a meg az országot a nyugati áruk, divatok és turisták előtt . 
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A kényszerűen Moszkvához igazodó keleti tömb lakói számára Jugoszlávia irigyelt, 
majdnem „nyugati” ország lett , a Nyugat számára pedig egy rokonszenves, „nemzeti 
kommunista” modell, amely sikeresen kezeli a nemzeti ellentéteket is. A nyugati kor-
mányokban, a sajtóban és a megjelent könyvekben egy hamis, idealizált kép uralkodott  
el Titóról és rendszeréről, nem véve tudomást a politikai terrorról, a szigetbörtönökről 
és a nemzeti törekvések elnyomásáról. A külvilág – beleértve a „harmadik világ” Tito 
által ügyesen felkarolt „el nem kötelezett ” országait – a tagköztársaságok és a kisebb-
ségek saját identitásuk megőrzéséért folytatott  tevékenységét gyanakvással fi gyelte, Ti-
tónak és a belügyi szerveknek az ellenük irányuló fellépését a nacionalizmussal és a 
szeparatizmussal szembeni jogos intézkedésnek minősített e. Horvátországra – az 1941-
es német agressziót követően létrehozott  usztasa bábállamra emlékezve – különösen 
gyanakvással néztek.3

A hatvanas évek végére úgy tűnt, hogy a délszláv egység második kísérlete sikerülni 
fog. Az egykori partizánokból és az állami cégek fi atalabb vezetőiből álló, többségé-
ben – de nem kizárólag – szerb „új osztály”, a hasonló hátt erű tisztikar támogatásával, 
szilárdan a kezében tartott a a hatalmat, és a népszámlálások tanúsága szerint egyre 
többen vallott ák, sőt tartott ák magukat jugoszláv nemzetiségűnek. Az életszínvonal 
emelkedett , és a kommunista országok közül itt  volt a legmagasabb; amikor pedig az 
extenzív gazdasági fejlődés tartalékai kimerültek, és megjelent a munkanélküliség, az 
engedélyezett  nyugati (főként nyugat-németországi) munkavállalás biztonsági szelep-
ként működött , ráadásul a hazautalt jövedelmek révén jelentős tőkét hozott  az országba. 
Tito nemzetközi tekintélye (és hófehér egyenruhája) a lakosság jelentős részének impo-
nált. Jugoszlávia gazdasága az 1980-as évekre válságba került ugyan, de egy ideig ezt 
elfedték a kölcsönök. A „szabad világ” a többször bebörtönzött  Gyilaszon kívül nem-
igen törődött  a politikai foglyokkal (hiszen a vád általában nacionalizmus, szeparatiz-
mus volt), és azt sem akarta észrevenni, hogy fejlett ségben és életszínvonalban milyen 
jelentős különbségek vannak az egyes tagköztársaságok között . Az Adriára, esetleg 
Belgrádba eljutó magyar turisták is csak a nyugati árukkal teli üzleteket és a magasabb 
árakat látt ák. Az újságolvasók azonban felfi gyel(het)tek arra, hogy Tito 1971 végétől mi-
lyen keményen fojtott a el a kommunista párton belül jelentkező, gazdasági reformokra 
és az önálló kultúrájuk megerősítésére törekvő horvát mozgalmat.4 Az 1974-es alkot-
mány megpróbálta kielégíteni a hat „szocialista” köztársaság nemzeti igényeit, a föde-
ráció egységét megőrizve. A diktátor-államfő 1980-ban bekövetkezett  halála után egyre 
látványosabb lett  a szakadék a magasabb műveltségű és termelékenyebb gazdasággal 
rendelkező két nyugati tagköztársaság és az elmaradott abb keleti országrészek között . 
Az előbbiek egyre inkább nehezményezték az általuk megtermelt jövedelmek egy 
részének átcsoportosítását az utóbbiak, kiemelten pedig a főváros és a szerbek javá-
ra. A jugoszláv egység eszméje jelentősen gyengült, előtérbe kerültek a partikuláris 
nemzeti érdekek – bizonyítva, hogy a nacionalizmusnak is nevezhető nemzeti érzés 
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erősebb az internacionalista kommunizmusnál. A külvilág továbbra sem érzékelte a 
belső ellentétek súlyosságát, és legfeljebb a szakemberek fi gyeltek fel a Szerb Akadé-
mia 1986-os memorandumára, amely valamennyi szerb egységes államba tömörítését 
jelölte meg célként. Ez nem csak a Vajdaság és Koszovó autonómiája ellen irányult: 
„Nagy-Szerbia” terve fenyegett e Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát is. Az 1987-
ben Szerbia élére került Slobodan Milošević lépései a memorandum megvalósulása felé 
mutatt ak, de sem Jugoszlávia lakossága, sem a külvilág nem sejtett e, hogy ezzel az or-
szág egy végzetes pályára tért, sorsa megpecsételődött .

Korrekt vagy baráti viszony?

Az 1990-es szabad választások után megalakult Antall-kormány tisztában volt Jugo-
szlávia belső problémáival, rokonszenvvel tekintett  a nagyobb gazdasági és politikai 
önállóság, valódi föderáció iránti törekvésekre, számolt ezek sikerével, de nem szá-
mított  a szövetségi állam felbomlására. Amikor az Országgyűlés külügyi bizott sága 
miniszterjelöltként meghallgatott , megjegyeztem, hogy noha valamennyi szomszé-
dunkkal túl kívánunk lépni a múltból örökölt terheken, ez a szlovák, román és szerb 
nemzett el nehezebb lesz, mivel náluk jelentős számban élnek magyarok. A horvátok-
kal és szlovénokkal viszont reális esélyünk van a baráti viszony kialakítására. Nem 
volt szerencsés ezzel szembeállítanom, hogy a szerbekkel „csak” korrekt kapcsolatokra 
számítok, de az a feltételezésem reális volt, hogy viszonyunk nem lesz egyforma va-
lamennyi szomszédunkkal. A „baráti” és a „korrekt” viszony között i különbségtétel 
azonban nem szándékainkra, hanem az esélyekre vonatkozott ; sajnálatos, hogy ezt a 
későbbi elemzők sem vett ék észre.5 Jugoszlávia felbomlási folyamata során előérzetem 
beigazolódott .

A kommunista dominók 1989-es eldőltétől inspirálva Jugoszláviában is engedélyez-
ték a pártok működését. Az 1990. tavaszi szlovéniai és horvátországi szabad választá-
sokon a politikai hatalom és a gazdasági erőforrások megosztásával elégedetlen, a nem-
zeti érdek erőteljesebb érvényesítését kívánó, politikailag heterogén, de a nemzeti célok 
tekintetében egységes, jobbközép jellegű erők szerezték meg a győzelmet, miközben 
decemberben Szerbiában a legtöbb szavazatot a szerb nacionalizmussal mind jobban 
azonosuló kommunisták kapták, akik, élükön Miloševićtyel, nemet mondtak a rend-
szerváltozásra. Sikerük titka a hagyományos szerb nacionalizmus ereje volt – ennek 
jegyében került sor 1989-ben a Vajdaság és Koszovó autonómiájának felszámolására is. 
Milošević eredeti célja egy szerb vezetésű, centralizált állam volt, de az 1990-es tavaszi 
választások után erről le kellett  tennie.

Magyarország kényes helyzetben volt. A nyolcszáz éves magyar–horvát államkö-
zösség emlékét elhomályosított a ugyan a bécsi udvar által szított  1848-as fegyveres 
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konfl iktus és az 1868-as horvát–magyar kiegyezéstől 1918-ig tartó politikai viták és 
ellentétek sora, de a kulturális és vallási hasonlóság, valamint a családi kapcsolatok 
nyomán a magyarok mégis rokonszenveztek a horvátokkal. Ezzel szemben a szerb–
magyar viszonyt erősen megterhelte Trianon, a királyi Jugoszláviának a magyar ki-
sebbséggel szembeni elnyomó politikája, még inkább pedig az 1942-es újvidéki magyar 
atrocitásokat sokszorosan megtorló, 1944. végi szerb „vérbosszú.”

Miniszterként elsődleges feladatomnak tekintett em, hogy – a kormányprogramban 
foglaltaknak megfelelően – a jelentős magyar lakossággal rendelkező szomszédjaink-
kal új alapokra helyezzem kapcsolatainkat. Jugoszlávia volt a lista első helyén. A még a 
Németh-kormány által kötött  megállapodás alapján június végére volt kitűzve az 1941-
ben megszűnt zágrábi magyar főkonzulátus megnyitása. A múltbeli szoros viszonyon 
túlmenően az adriai magyar turistaforgalom és a magyar határ közelében, Dél-Bara-
nyában és Szlavóniában élő, több tízezres magyar kisebbség léte nagyon is indokolta 
ezt. A parlamenti meghallgatásom kapcsán kreált incidensre is tekintett el úgy döntöt-
tem, hogy Zágráb előtt  Belgrádba látogatok, de megállok a Vajdaságban élő magyarok 
– akkor még újvidéki – központjában. Szerb vendéglátóimnak sajnos sikerült a magya-
rokkal szervezett  találkozót igen röviddé és formálissá tenniük. Belgrádban fogadott  
az ország erős embere, Slobodan Milošević is. Azt állított a, hogy elfogadhatatlannak 
tartja a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkriminációt, és kĳ elentett e, hogy kész 
meghallgatni az esetleges panaszokat. Figyelmeztetett  azonban, hogy amennyiben a 
szerbiai ellenzék (vagyis a leplezetlen nacionalisták) jutna hatalomra, a kisebbségek 
helyzete megváltozna. Ez utóbbi kĳ elentése minden bizonnyal őszinte volt. Hivatalos 
vendéglátóm, Budimir Lončar, a horvát nemzetiségű, tapasztalt diplomata-külügymi-
niszter szavaiból azt vett em ki, hogy ő – meggyőződésből vagy az erőviszonyok mérle-
gelése alapján – a Szerbia vezett e jugoszláv egység elkötelezett je: nem adta jelét, hogy 
különösebben örülne Horvátország nagyobb autonómiájának.

Házigazdáim különgéppel vitt ek át Zágrábba. A repülőtéren nagyszámú katonai 
gép és helikopter mellett  haladtunk el – valószínűleg demonstrálni akarták előtt em az 
ország erejét. A horvát fővárosban optimista hangulat és nagyon baráti fogadtatás várt. 
Érződött , hogy az új horvát vezetés büszke önálló nemzeti arculatuk újbóli megjelené-
sére és sokat vár a jövőtől, de a Jugoszláviából való kiválásra még csak nem is céloztak.6 
Fogadott  Franjo Tuđman elnök és Stjepan Mesić kormányfő is; az angliai emigrációból 
nemrég hazatért matematikus, Zdravko Mrsić külügyminiszter pedig megnyugtatott , 
hogy a horvátok között  nemzeti hősként tisztelt Jellačić bán visszahelyezett  szobrán a 
kivont kard már nem Magyarország felé fog mutatni. A magyar főkonzulátus meg-
nyitásán nagy számban vett ek részt a horvát közélet képviselői, s mellett ük szlovén 
és horvátországi magyar kulturális és politikai vezetők is. A hivatalos tárgyalásokon 
elsődlegesen az intenzív közlekedési és gazdasági kapcsolatok kiépítéséről volt szó.
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A „Kalasnyikov-ügy”

Pár hétt el később, szeptemberben Szokai Imre helyett es államtitkár közvetítésével a 
horvát köztársasági kormánytól üzenet érkezett , hogy a zágrábi rendőrség számára 
harmincezer géppisztolyt szeretnének vásárolni. Kormányszinten nem tárgyaltunk az 
ügyről, de Antall József, Für Lajos honvédelmi miniszter és jómagam úgy véltük, ideje, 
hogy az 1848-ig visszamenő feszültségek után helyreállítsuk a baráti viszonyt a horvát 
néppel, ezért a kérés megtagadása hiba lenne. Belső fegyveres konfl iktust akkoriban 
még el sem tudtunk képzelni, és a fegyverek fajtája és mennyisége eleve kizárta, hogy 
háborús célt szolgálhatt ak volna. Jelentőségük elsősorban lélektani lehetett  a belgrá-
di hatalommal politikai vitát folytató, új, demokratikus legitimációjú horvát kormány 
számára. Bennem az is felmerült, hogy ne ismétlődhessen meg az 1971-es „horvát ta-
vasz” elfojtása, amire egy teljesen védtelen vezetéssel szemben kísértést érezhetnek a 
szerb nacionalisták, de nem feltételeztem, hogy Belgrád nyílt konfl iktust akarna. Akkor 
még nem tudtuk, hogy Milošević és a hadsereg vezetése már megkezdte a horvátor-
szági szerbek felfegyverzését és kiképzését, kifejezett en a zágrábi kormány elleni fel-
kelés céljából. Erről a horvát kormány tudott , és ezért fogott  hozzá egy horvát gárda 
felállításához.7 Mrsić és Martin Špegelj hadügyminiszter október 5-én érkezett  Buda-
pestre, a fegyvervásárlás lebonyolítására – de érkezésükről senki sem tájékoztatt a se 
a miniszterelnököt, se engem.8 A továbbiakban a zágrábi Astra cég megkeresését – a 
hazai szabályoknak megfelelően – október 10-én, egy Bogár László államtitkár vezett e 
tárcaközi bizott ság (több illetékes távollétében) hagyta jóvá, más fegyverkereskedelmi 
megállapodásokkal együtt . Az első tízezres tételt a Technika Külkereskedelmi Vállalat, 
szabályos vámkezeléssel, rövidesen leszállított a.

Október 30-án Veljko Kadĳ ević belgrádi hadügyminiszter előbb arról érdeklődött  
magyar kollégájánál, hogy Magyarország adott -e el fegyvert Zágrábnak, majd a tagadó 
válasz után éles hangú üzenetben jelezte, hogy a szövetségi kormány nem járul hozzá 
semmiféle, Horvátországba irányuló fegyvereladáshoz, s magyarázatot kért a történte-
kért. Erre a további szállítást a magyar honvédelmi tárca le is állított a. Jugoszláv javaslat 
volt, hogy az ügyet ne tárjuk a nyilvánosság elé – e mögött  belpolitikai megfontolások 
lehett ek. Marković jugoszláv miniszterelnök decemberi, budapesti látogatásán szóba 
sem hozta a kérdést.

1991. január 25-én azután a belgrádi televízió egy titkosszolgálati eszközökkel ké-
szült, manipulált „riportban” azzal vádolta meg hazánkat, hogy nagyarányú titkos 
fegyverszállításokkal segíti a horvát szeparatizmust. Ezt – a hazai sajtó kérdésére vála-
szolva – a valóságnak megfelelően cáfoltam, és szóbeli jegyzékben tiltakoztam Belgrád-
nál a felháborítóan hamis beállítás ellen. Sajnálatos, hogy a magyar sajtó és az akkori 
parlamenti ellenzék ráharapott  az ügyre, azt remélve, hogy a magyar kormány belgrádi 
bírálatából politikai hasznot fog húzni, és legalább egy-két minisztert ki tud iktatni a 
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kormányból.9 A kormány az Országgyűlés külügyi és honvédelmi bizott ságát 1991. feb-
ruár 6-án minden részletre kiterjedően tájékoztatt a az ügyről, és a korábbinál szigorúb-
ban szabályozta a magyar fegyverexportot.10 Jugoszláviával kapcsolatos akkori felfogá-
sunkat hitelesen fogalmazta meg az 1991. február 2-i kormányközlemény: „A magyar 
kormány politikája Jugoszlávia, illetve a tagköztársaságok irányában nem változott . […] 
a Magyar Köztársaság – az államok között i kapcsolatok általánosan elfogadott  elvei-
ből és normáiból, valamint a jószomszédság tényéből kiindulva – kölcsönösen előnyös, 
tartós jó viszonyra törekszik a baráti JSZSZK-val. […] Jugoszlávia belső gondjainak a 
megoldásába nem kíván beavatkozni. Tiszteletben tartja Jugoszlávia nemzeteinek és 
nemzeti kisebbségeinek azon jogát, hogy belső viszonyaikról békés megállapodás út-
ján, külső beavatkozás nélkül döntsenek.”11

A nyilatkozat nem elégített e ki Belgrádot: február 4-én a szövetségi kormány a ma-
gyar nagykövetnek átadott  jegyzékben a fegyverszállítást Jugoszlávia belügyeibe tör-
ténő beavatkozásnak minősített e, s azt állított a, azzal megsértett ük Jugoszlávia függet-
lenségét. Méltányolva a február 2-i magyar nyilatkozatot, az ügy alapos kivizsgálását 
kérte.12 Antall február 7-én telefonon fejezte ki sajnálkozását Marković miniszterel-
nöknek.13 A február 2-i magyar kormánynyilatkozat ugyanakkor nemcsak a horvát és 
szlovén belső önállóság támogatását jelentett e, hanem a magyar és egyéb, így az albán 
közösség autonómiaigényére is vonatkozott .

Utólag meg kell állapítanom, hogy a „Kalasnyikov-botrány” a horvátok körében 
rendkívül kedvező visszhangot váltott  ki, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közös 
múlt egészét ma Horvátország is pozitív fényben látja, a horvát–magyar viszony pedig 
rendkívül jó. Azok a fegyverek, amelyekkel a horvátok függetlenségi háborújukat si-
kerrel megvívták, valójában nem Magyarországról érkeztek.14

Szerb nacionalizmus kommunista mezben

Nem tisztem eldönteni a húsz éve folyó vitát, hogy kit vagy kiket terhel az elsődleges 
felelősség a délszláv háborúért. Milošević hágai börtönében már nem érte meg peré-
nek befejezését, az ítéletet, de az bizonyos, hogy több politikus társa is osztozik vele a 
felelősségben. Az 1974-es jugoszláv alkotmányban szerepelt a tagköztársaságoknak a 
kiváláshoz való joga. Szlovénia esetében, ahol gyakorlatilag nem volt szerb népesség, 
Milošević ezt el tudta fogadni, Horvátországéban azonban csak úgy, hogy annak keleti 
fele, ahol félmillió szerb élt a horvát többségbe beékelve (az egykori Habsburg katonai 
határőrövezet maradványaként), egy jelentősen megnövelt területű Szerbiában marad.15

A külvilág nem tudta, és sem a magyar diplomaták, sem a hírszerzők nem jelen-
tett ék, hogy Jugoszlávia vezetői 1990. januártól beható tárgyalásokat folytatt ak az or-
szág új alkotmányos berendezkedéséről. Augusztusban Milošević bizalmasan közölte a 
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szövetségi elnökség szlovén tagjával, Janez Drnovšek későbbi miniszterelnökkel, hogy 
szerb részről nem elleneznék Szlovénia kiválását!16 Lehetséges, hogy ez csak egy meg-
osztó célú manőver volt. 1990. október 10-én Horvátország és Szlovénia az országnak 
egy konföderációvá történő átalakítását javasolta az elnökségnek. Ennek egyik szerb 
tagja, Bronislav Jović ellenjavaslata egy centralizált, szerb vezetésű állam volt. A horvát 
és szlovén vezetés ezt követően mondott  le bármiféle laza délszláv egységről és kezdte 
meg a felkészülést a függetlenség kimondására.17

A hadsereg vezetői – élükön Kadĳ ević hadügyminiszterrel – azonban mindenáron 
fenn akarták tartani az egységes Jugoszláviát és szocialistának nevezett  rendszerét. 
Számomra emlékezetes, de a sem a magyar, sem a külföldi tudományos irodalomban 
nem szerepel az 1991. január 24-én minden jugoszláv kaszárnyában felolvasott  napipa-
rancs, amely szinte egy új Kommunista Kiáltványnak hangzott . Helyeslően idézte fel, 
hogy pár nappal korábban Vilniusban a szovjet különleges egységek a Litvánia függet-
lenségéért békésen tüntetők közül többet megöltek, és üdvözölte, hogy végre erőteljes 
fellépés történt a szeparatista törekvésekkel szemben. „Jugoszláviában a szocializmus 
még nincs legyőzve, […] reális esély van, hogy az ország megőrizhető mint egy föderá-
lis szocialista közösség.” A CIA és a nyugati szocialistaellenes elemek most Magyaror-
szág felől támadják Jugoszláviát (ilyen támadás a konföderáció javaslata is), de gazda-
sági reformokkal és a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) megfelelő fi nanszírozásával az új 
„Kommunisták Szövetsége – Mozgalom Jugoszláviáért” meg tudja menteni – hirdett e a 
napiparancs.18 Látható tehát, hogy a JNA s vezetése, Jugoszlávia egységének megőrzé-
sét hirdetve, gyakorlatilag a szerb nacionalizmus eszközévé vált, de ezt a kommunista 
eszme jegyében tett e. Bátorítást adott  ehhez az Egyesült Államok és az Európai Közös-
ség magatartása, amelyek nem emeltek szót a Vajdaság és Koszovó autonómiájának 
megszűntetése ellen, és azt sem kifogásolták, hogy így az államelnökségben a szerbek 
négy szavazatukkal (Szerbia, a két tartomány és Montenegró) abszolút hegemóniára 
tett ek szert.19 A Nyugat elfogadta a „jugoszláv nemzet” fi kcióját, még akkor is, amikor 
a demokratikus választások minden tagköztársaságban az önálló nemzeti tudat erejét 
igazolták. Miközben a tagállamok nemzeti mozgalmát – azt nacionalistának bélyegez-
ve – nagyfokú bizalmatlansággal fogadták, nem akarták észrevenni, hogy a valódi ve-
szélyt a hegemóniára és a belső határok megváltoztatására törekvő szerb politika, illet-
ve az azt támogató hadvezetés jelentett e. Az sem zavarta a legtöbb nyugati kormányt 
és belgrádi képviselőiket, hogy a kiéleződő vitában a magát nyíltan kommunistának 
nevező oldal állt szemben a demokratikus legitimációval rendelkező szlovénokkal és 
horvátokkal.

Budapesten tudtuk, hogy a Belgráddal megromló viszony tovább nehezíti a Délvi-
déken, a Szerbiába bekebelezett  Vajdaságban élő magyarok helyzetét. A Politika ekspres 
című belgrádi napilapban Boško Samardžić a „magyarországi magas katonai körökhöz” 
közel álló, meg nem nevezett  személlyel készített  interjújában az írta, hogy „a CIA és a 
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Vatikán intenzíven munkálkodik az ötödik hadoszlop létrehozásán a vajdasági magya-
rok körében”.20 Rendkívül veszélyes és a következő hónapokban állandóan visszatérő 
vád volt, hogy a vajdasági magyarok az ellenséges külföld ügynökei. A fegyverszállí-
tási incidens kapcsán és utána elsősorban a Szerbiában túszhelyzetben élő magyarok 
érdekében igyekeztük békíteni a szerb vezetést. Miközben örömmel regisztráltuk és 
támogatt uk a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK), egy hiteles ma-
gyar politikai és érdekvédelmi szervezet létrejött ét, azt is tapasztaltuk, hogy viszonylag 
sok és mindenképpen befolyásos magyar vált a szerb nacionalizmus szövetségesévé. 
A vajdasági hírközlésben Fekete Elvira és társai szerb kollégáiknál is szenvedélyeseb-
ben támadták a magyar politikát. Josip Molnar felhívta „mindazon magyarokat, Jugo-
szlávia és Szerbia hazafi ait, akik a testvéri együtt élést óhajtják, hogy vegyenek részt 
a »Magyarok Hazájukért, Szerbiáért és Jugoszláviáért« nevű egyesület megalapításában”.21 
A hazai ellenzék kezdetben barátkozott  ezekkel a személyekkel, de hamarosan rájött , 
hogy nem vállalhat közösséget a szerb kommunista nacionalizmusnak behódoltakkal. 
A magyar politikai pártok a továbbiakban egységesen támogatt ák a VMDK céljait, 1991. 
júniusban a kormány és az Országgyűlés melegen fogadta a párt Budapestre látogató 
vezetését.22

1991. februárban a hadsereg vezetői a még létező rotációs jugoszláv elnökségtől azt 
követelték, hogy nyilvánítsa ki a szükségállapotot és adjon nekik teljes felhatalmazást 
a rend helyreállítására. Március 13-án Kadĳ ević hadügyminiszter és a szintén szerb 
Jović, az államszövetség soros elnöke titokban Moszkvába repült, és Jazov szovjet had-
ügyminiszterrel (az öt hónappal későbbi moszkvai puccs egyik szervezőjével) arról tár-
gyaltak, hogyan vehetné át mindkét országban a hadsereg a hatalmat.

Szerb részről (Milošević és Jović) felvetett ék a belső, köztársasági határok módosí-
tását: Szlavónia átengedéséért cserébe Bosznia egyes részeivel kompenzálták volna a 
horvátokat. Tuđman horvát elnök ezt nem fogadta el, de Bosznia felosztását maga is 
szorgalmazta.23 Eközben Horvátország főként szerbek által lakott  knini övezetében a 
Belgrádból biztatott , fegyverekkel ellátott  és katonailag is irányított  radikális mozga-
lom (a horvátokkal megegyezést keresőket megfélemlítve és elhallgatt atva) március-
ban zavargásokat, majd szabályos felkelést robbantott  ki, megölte az odaérkező horvát 
rendőröket, elvágta a Közép-Dalmáciába vezető utat és vasútvonalat, május 12-én pedig 
kimondta a Szerbiához történő csatlakozást. A közvetlen területi kapcsolat hiányát a 
közbenső, horvátok és bosnyákok által lakott  területek „etnikai tisztogatásával”, a nem 
szerbek elűzésével próbálták orvosolni. A terület a későbbiekben „önálló” szerb állam-
nak, krajinának deklarálta magát, még saját pénzt is nyomtatott .
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Válaszúton: konföderáció vagy szétválás

A nyugati kormányok alig érzékelték a helyzet súlyosságát. 1991. április elején az Eu-
rópai Közösség soros elnöksége, a három külügyminiszterből álló „trojka” Belgrád-
ba látogatott , de csak a szövetségi miniszterelnökkel és külügyminiszterrel tárgyalt, 
egyetlen köztársasági vezetővel sem kívánt találkozni – ezzel remélte megőrizni az 
ország egységét. Látva Jugoszlávia erősödő belső feszültségeit, a magyar diplomácia is-
mételten fi gyelmeztett e nyugati partnerereit a fegyveres konfl iktus veszélyére, s annak 
elhárítása érdekében egy Jugoszlávia-konferencia összehívását javasolta.

1991. május 19-én Horvátországban népszavazást tartott ak arról, hogy a köztársaság 
maradjon-e egy jugoszláv föderáció integráns része, vagy szuverén és független állam-
ként, kulturális autonómiát biztosítva a szerb és a többi kisebbségnek, egy államszövet-
ség (azaz konföderáció) része legyen. A szavazatok 93%-a az utóbbit támogatt a. A júni-
us 21-én Belgrádba érkező James Baker amerikai külügyminiszter mégis kĳ elentett e, 
hogy Jugoszláviának egységes (unitary) államként kell fennmaradnia. A „ráolvasás” 
nem használt: június 25-én Horvátország és Szlovénia kikiáltott a függetlenségét. Két 
nappal később a JNA akcióba lépett  Szlovéniában, formálisan azért, hogy visszavegye 
az ellenőrzést az államhatár és a határátkelők fölött . Általános meglepetésre, a szlovén 
területvédelmi erők sikeresen ellenálltak, számos támadó egységet körülzártak. Az EK 
trojkája ismét a jugoszláv fővárosba repült, onnan pedig Zágrábba, azzal a javaslatt al, 
hogy szüntessék be a fegyveres harcot, a két köztársaság három hónapig várjon a füg-
getlenség érvényesítésével, s közben dolgozzák ki a délszláv népek együtt élésének új 
kereteit. Az érintett ék a javaslatot elfogadták, az erről szóló egyezményt július 8-án, Tito 
egykori kedvenc üdülőhelyén, Brioni szigetén aláírták.

Még áprilisban Magyarországra látogatott  Franjo Tuđman horvát elnök. Nem szólt 
a már minden bizonnyal tervezett  függetlenségi nyilatkozatról, a tárgyalások közép-
pontjában a magyarországi horvátok és a horvátországi magyarok helyzete állt. Kéz-
zelfogható eredmény volt, hogy „Magyarország biztosítja, hogy a korábban egységes 
délszláv szervezet helyett  ezután [a] Magyarországon élő szerbek, horvátok, szlovének 
létrehozzák külön-külön szövetségeiket.”24 Horvát részről – többek között  – garantált 
parlamenti képviseletet ígértek az akkorra már erősen megfogyatkozott , harminc-
negyvenezres magyar kisebbség számára. Örömmel állapított uk meg, hogy a magyar 
kisebbséggel kapcsolatos politika tagköztársasági hatáskörbe került.

A nyilvánvalóan a konfrontáció útjára tért szerb politika fi gyelmeztetése volt An-
tallnak az a – később Szerbiában gyakran elmarasztalóan idézett  – kĳ elentése, hogy a 
Vajdaságot a trianoni békeszerződésben a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz és nem 
Szerbiához csatolták.25 E történelmi tény felidézésében egyes megfi gyelők magyar terü-
leti igény óvatos felvetését látt ák, mások a történelmet kevéssé ismerő Nyugat egyfajta 
korrepetálását olvasták ki belőle.26 Valóban, az elmúlt évtizedekben Nyugat-Európában 
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igencsak gyengültek a történelmi ismeretek, s ennek politikai hátrányai éppen a Balkán 
válságaiban mutatkoztak meg, tehát rá is fért Európára a korrepetálás. Antallnak azon-
ban sokkal kézenfekvőbb oka volt e megjegyzésre: a határokon kívülre került magyar 
közösségek védelme elsődleges szempont volt az Antall-kormánynak a délszláv válság 
során tanúsított  magatartásában. Ennél hatásosabban nehezen lehetett  volna felhívni 
a nemzetközi közvélemény fi gyelmét a vajdasági magyarok súlyosbodó helyzetére.27 
Meg akartuk akadályozni az etnikai konfl iktusok átt erjedését a Vajdaságra, hiszen ez 
végzetes lett  volna az ott  élő magyarok számára. Sajnos, ez a mondat nem volt elég ah-
hoz, hogy a világ olyan mértékben kiálljon a vajdasági magyarok jogaiért, mint ahogy 
a horvátországi szerbek, később pedig a koszovói albánok esetében tett e. Sajnálatt al kell 
megállapítanom, hogy a kizárólag törvényes, politikai eszközökkel folytatott  küzdelem 
nem kap kellő fi gyelmet – holott  más útja a határon túli magyar közösségeknek nem 
volt!

1991 őszéig, a fegyveres harcok kibontakozásáig a magyar kormány nyilvános fóru-
mokon és bizalmas csatornákon egyaránt annak a reményének adott  hangot, hogy az 
egyes tagköztársaságok nagyobb gazdasági és politikai önállósága tartós és működő 
megoldást hozhat egy konföderációs államformán belül. Áprilisi norvégiai és dániai 
hivatalos látogatásom során tartott  előadásaimban is kitértem a mind feszültebb ju-
goszláviai helyzetre és az azzal kapcsolatos magyar álláspontra: „a magyar kormány 
békés, demokratikus, viruló Jugoszláviát szeretne a jövőben szomszédjaként látni, fö-
deratív vagy konföderatív rendeződésben, bármelyiket kívánják az államszövetség 
nemzetei elfogadni.”28 Antall József mélyen átérezte, milyen felelősség hárul a magyar 
kormányra a polgárháború küszöbére sodródott  Jugoszlávia szomszédjaként, az akkor 
még négyszázezres jugoszláviai magyarság anyaországaként. Nem tagadhatt uk meg 
rokonszenvünket az önrendelkezés elvére hivatkozó, velünk szomszédos szlovén és 
horvát néptől, de nem vállalhatt uk a még élesebb konfl iktust a vajdasági magyarokat 
túszhelyzetben tartó Szerbiával sem. Ezért volt szükség olyan egyensúlyozásra, mint 
amilyen a június 27-i nyilatkozat volt: „A magyar kormány alapvető fontosságúnak 
tekinti, hogy Jugoszláviában fegyveres konfl iktusokra ne kerüljön sor. […] folyamatos 
érintkezésben áll az európai és az észak-amerikai kormányokkal, s csatlakozik az Euró-
pai Közösség és Ausztria válságkezelő kezdeményezéséhez. Hangsúlyozzuk érdekelt-
ségünket abban, hogy Jugoszlávia jövőjéről békésen, tárgyalások útján olyan megoldás 
szülessék, amely a népek önrendelkezési jogán alapul, valamint szavatolja az emberi 
jogok és a kisebbségi jogok maradéktalan érvényesülését. […] Magyarország változat-
lanul a Jugoszláviával kialakított  jószomszédi viszony és együtt működés fejlesztésére 
törekszik, s tiszteletben tart Jugoszlávia jövőjéről demokratikusan létrejövő bármilyen 
megoldást.”29 Valóban jó megoldásnak tartott unk egy délszláv konföderációt, de lát-
tuk, hogy az események más irányba tartanak. 1991. június 19-én, az EBEÉ külügy-
miniszteri értekezlete margóján tartott  kétoldalú találkozónkon felvetett em amerikai 
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kollégámnak, hogy nem lát-e hasonlóságot a szlovén és horvát függetlenségi deklará-
ció, illetve az egykori tizenhárom amerikai angol gyarmat 1776-os magatartása között . 
Baker csodálkozva nézett  rám.

Antall miniszterelnök június 29-én Ante Marković jugoszláv kormányfőt telefonon,30 
másnap pedig az Európai Közösség soros elnökét, valamint az amerikai és a szovjet el-
nököt levélben tájékoztatt a a magyar kormány álláspontjáról. „Kormányom, ahogyan a 
nemzetközi közösség legtöbb kormánya, hiszi, hogy a jugoszlávok egy alakulatban tör-
ténő továbbélése határozott an kívánatos. Számunkra különösen fontos ez az álláspont: 
fél millió magyar él Jugoszlávia területén, legtöbbjük Vajdaság tartományban, aminek 
az autonóm státusát a tavalyi év során felfüggesztett ék. Jugoszlávia végleges felbomlása 
esetén nacionalista, kommunista, poszt-titóista Nagy-Szerbia alakulhatna, ahol – att ól 
tartok – a magyar és a többi kisebbség jogait nem igen tartanák tiszteletben. Örömömre 
szolgál, hogy egyetértés mutatkozik e kérdésben a két ország Külügyminisztériumai 
között , ami megmutatkozott  James Baker és Jeszenszky Géza külügyminiszterek közti 
beszélgetésen, és megerősítést nyert a magyar külügyminiszter és Eagleburger külügy-
miniszter-helyett es telefonbeszélgetése során. Nagyra értékelem ezen eszmecseréket. 
[…] Mi, Magyarországról úgy látjuk, hogy lehetséges és kívánatos létrehozni a szu-
verén államok konföderációját, a Jugoszláv Nemzetközösséget. Számomra úgy tűnik, 
hogy Jugoszlávia egyik mérsékelt irányzatot képviselő politikusa, beleértve Marković 
miniszterelnököt, sem zárkózik el hasonló megoldástól. Amint azt hangsúlyoztam 
tegnap a Marković és köztem lezajlott  telefonbeszélgetés alatt , álláspontunk szerint a 
konföderáció létrehozása együtt  járna Koszovó és Vajdaság autonóm státuszának visz-
szaállításával. […] Szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb mihamarabb elkez-
deni […] a jugoszláv köztársaságok között i politikai tárgyalásokat, ami valódi esélyt 
adhatna a függetlenségét kikiáltott  köztársaságok számára, hogy demokratikus alkot-
mánnyal rendelkező, új Jugoszláviát teremtsenek. […] A sikeres politikai párbeszéd és 
tartós megoldás érdekében, minden délszláv tényezőt ösztönözni kell, hogy olyan új 
alkotmányos rendezésen munkálkodjék, amely Jugoszlávia minden nemzete számára 
biztosítja a szuverenitást és a belső demokratikus berendezkedést (beleértve a nemzeti 
kisebbségek jogait és autonómiáját). […] E célok érdekében alkalmazott  lépések, úgy 
hiszem, nagymértékben az amerikai kormány kezében vannak.”31

Ez a magyar program – elfogadása és megvalósulása esetén – alkalmas lett  volna 
a délszláv háborúk elkerülésére, és úgy biztosított a volna a teljes függetlenséget Ju-
goszlávia valamennyi nemzeti közössége számára, hogy gazdasági kapcsolataikban 
megőrizzék az integráció már elért szintjét. A minta adva volt: a fokozatosan Nemzet-
közösséggé alakuló egykori Brit Birodalom.
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Aktív magyar politika a moratórium időszakában

Az Európai Közösség és az Egyesült Államok a Brioni szigetén elfogadott  moratóri-
umtól Jugoszlávia valamilyen formában történő megőrzését várta, de a nyíltan a szerb 
nacionalizmus mellé álló JNA fait accomplit akart teremteni, és az ún. csetnik szabadcsa-
patokat támogatva, fegyveres akciókat kezdett  Horvátország keleti határain. (Előszere-
tett el kergett e a tűzvonalba a hadseregbe besorozott , nem szerb nemzetiségű fi atalokat; 
az első halott ak között  is több magyar nemzetiségű volt.32) A kiválásra elszánt két köz-
társaság az időt a politikai és katonai megerősödésre használta fel. Magyarországon a 
történelmi ismeretekben erős kormány tudta egyrészt, hogy egy nagyobb egység fel-
bomlása sosem használ a gazdaságnak, másrészt viszont azt is, hogy mennyire erős 
vonzereje van a nemzetállam eszméjének. Ezért támogatt uk minden fórumon a lazább 
kapcsolat, a konföderáció gondolatát mint az önrendelkezés optimális keretét. Ennek 
a szerb fegyveres fellépés adta meg a kegyelemdöfést. Amikor azonban a muravidéki 
(szlovéniai) magyarok, valamint a magyarországi horvátok és szlovének képviselői is 
levélben kérték Magyarország vezetőit, hogy ismerjék el a szlovén államot, erre csak 
udvarias elutasítással válaszolhatt unk, hiszen nem kockáztathatt uk egy ilyen lépéssel 
a vajdasági magyarok biztonságát, és az Európai Közösségbe törekedve nem mehet-
tünk szembe a Jugoszláviával kapcsolatban akkor még ott  uralkodó felfogással.

Miközben az Egyesült Államok külügyminisztere még Jugoszlávia egységét szorgal-
mazta, ugyancsak republikánus elődje, Henry Kissinger, június legvégén Budapestre 
érkezve, jobban mérte fel a helyzetet. Antallnak kifejtett e, hogy a jugoszláv hadsereg 
katonai fellépése kapcsán a Nyugatot komoly felelősség terheli, mert túlságosan hosszú 
ideig ragaszkodott  Jugoszlávia egységéhez. A miniszterelnök ezzel egyetértett , de csak 
erős nyugati nyomás esetén látott  esélyt a katonai akciók megszűnésére. Sokat segítene, 
ha Moszkva is csatlakozna a nyomásgyakorláshoz – mondta –, de az ott  uralkodó felfo-
gás alapján ez nem valószínű. Azt is hozzátett e, hogy Horvátországnak és Szlovéniának 
sokkal jobban össze kellene hangolnia lépéseit.33

A Der Standard című osztrák lapnak adott  interjújában Antall kifejtett e, hogy a jugo-
szláv tagköztársaságoknak joguk van az önrendelkezésre és a szuverenitásra, továbbá 
hogy síkra száll a Vajdaság és Koszovó autonómiája mellett .34 Itt hon is hangot adott  azon 
álláspontjának, mely szerint a konföderációs berendezkedést tartja az egyik lehetséges 
megoldásnak, de természetesen az érintett  népek kezében van a döntés joga. Rámuta-
tott , hogy Szerbia – a közép-európai államok között  egyedülálló módon – továbbra is 
nacionalizmussal áthatott  kommunista irányítás alatt  áll.35 Nem állt teljes összhangban 
a kormány felfogásával Göncz Árpád köztársasági elnöké, aki július végén még csak 
azt hangsúlyozta: „Magyarország érdekelt Jugoszlávia egységében, már csak azért is, 
mert ott  nagy számban élnek magyarok.”36
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A JNA Szlovénia elleni katonai akciója, még inkább annak kudarca, a nemzetkö-
zi közösséget (elsősorban a nyugati országokat) korábbi politikájuk felülvizsgálatára 
késztett e. Németország és Ausztria nyíltan kezdte hangoztatni, hogy el kellene ismer-
ni Horvátország és Szlovénia függetlenségét. Az EK július közepén elhatározta, hogy 
megfi gyelőket küld a harcok színhelyére. A fehérruhás olasz és holland katonák azon-
ban nemigen mozdultak ki Zágrábból, és elsődlegesen a JNA ott  állomásozó, zömmel 
szerb nemzetiségű tisztjeivel álltak kapcsolatban.37

Egy amerikai konferenciára szóló meghívást kihasználva, 1991. július 18–19-én 
Washingtonban jártam. Az elnököt távollétében helyett esítő alelnök, Dan Qualye, akit 
előző októberben a magyar miniszterelnök hivatalos amerikai látogatásán ismertem 
meg, jó félórás beszélgetésen fogadott , és főként a délszláv helyzett el kapcsolatos vé-
leményem érdekelte. Egyetértéssel fogadta azt a nézetemet, hogy a válság kiinduló 
pontja a horvátországi szerb kisebbség státusa, amit mindenki számára elfogadható, 
méltányos módon kell rendezni, de garantálni kell a szerbiai (koszovói) albánok és 
magyarok jogait is. Másfél órát töltött em Lawrence Eagleburger ügyvezető külügymi-
niszternél. Őt nagyon érdekelte a kommunizmustól megszabadult országok helyzete. 
Igen jól ismerte Jugoszláviát, mert pályája kezdetén beosztott  diplomata volt Belgrád-
ban, majd 1977 és 1980 között  nagykövetként tért oda vissza. Szerbbarát hírében állt, 
gyakran „Lawrence of Serbia” néven emlegett ék. (Utalva az első világháború legendás 
arabbarát brit parancsnokára, aki Lawrence of Arabia néven írta be nevét a Közel-Kelet 
történelmébe.) 2002-ig tartó számos találkozásunk során én sosem tapasztaltam nála 
ilyen részrehajlást. Az említett  megbeszélésen pesszimista volt Jugoszlávia jövője felől, 
de a felbomlás következményeitől is erősen tartott . Megértett e, milyen nehéz a vajda-
sági magyarságért felelősséget és aggodalmat érző Magyarország helyzete, megígérte, 
hogy fi gyelemmel fogja követni az ott  élő magyarok sorsát.38

Ilyen előzmények után került sor az eredetileg Olaszországot, Ausztriát, Jugoszlá-
viát és Magyarországot tömörítő regionális politikai és gazdasági együtt működés, az 
1990–91-ben Csehszlovákiával majd Lengyelországgal kibővült Hexagonálé 1991. július 
26–27-i, a horvátországi Dubrovnikban megtartott  miniszterelnöki értekezletére. An-
tall József a kényes, sőt drámai helyzetben elmondott  beszédében úgy volt konstruktív, 
hogy nem került szembe egyik féllel sem, összhangban állt a nemzetközi közösség jó 
szándékot tükröző deklarációival, s eközben hangot adott  mind hazánk, mind a ju-
goszláviai magyar kisebbség érdekeinek. A konferencia helyszínét jelképes értékűnek 
nevezte, „mivel a mediterrán térség és Közép-Európa szoros kapcsolatát jelképezi”. 
Kihasználva a nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézetek – a Nemzetközi Valuta-
alap, a Világbank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – képviselőinek 
jelenlétét, a miniszterelnök rámutatott  arra, hogy „a régió gazdasági sikere elsőrendű 
helyet kap a politikai stabilizáló tényezők sorában”. A Hexagonálé elsődleges feladata 
is az – mondott a –, hogy a térség lakói megtapasztalják a szervezet hasznosságát. Antall 

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   54Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   54 2012.03.05.   10:45:202012.03.05.   10:45:20



2011. tél 55

Jugoszlávia felbomlása és a magyar külpolitika

kifejezte ama reményét, hogy Jugoszlávia népei „békés és demokratikus úton tudják 
rendezni belső konfl iktusaikat”, melynek feltétele, hogy „irreguláris fegyveres erők ne 
lehessenek, ne működhessenek”, s hogy „katonai erők ne tölthessenek be olyan szere-
pet, amely ellentétes a politikai rendezéssel”. Megfelelő nemzetközi támogatás esetén 
erre képes lesz a Marković miniszterelnök által vezetett  szövetségi kormány, amennyi-
ben „összhangba tud kerülni Jugoszlávia tagköztársaságainak elgondolásaival…” Ezt, 
a nemzetek önrendelkezési jogát és a nemzeti kisebbségek jogait támogatja Magyaror-
szág, s ezt várja az Európai Közösségtől is. „Amikor mi a szuverén köztársaságok kon-
föderációjának gondolatáról kifejtett ük álláspontunkat, az mindig összhangban volt a 
nemzetközi megállapodásokkal, többek között  a Brioni Megállapodással.” Sajnos, An-
tall hiába fi gyelmeztetett : „Ha a háromhónapos moratórium időszakában nem sikerül 
eredményt elérni, annak katasztrofális következményei lennének.” Felszólalását azzal 
fejezte be, hogy „kérjük jugoszláviai barátainkat, hogy aggodalmaink kifejezését soha 
ne illetéktelen beavatkozásnak tekintsék, hanem a szolidaritás és a támogatási készség 
megnyilvánulásának.”39

Az elhangzott ak szellemében, a békés megegyezést szorgalmazva tárgyalt a ma-
gyar kormányfő a merész elképzeléseket és kéréseket megfogalmazó Tuđman horvát 
elnökkel is július 26-án este, egy tengerparti villában. A következő hetekben azonban 
az események – döntő mértékben a belgrádi szerb vezetés hibájából – a fegyveres ösz-
szeütközés felé haladtak. Ett ől sem az Egyesült Államok, sem az Európai Közösség 
(együtt esen vagy külön-külön), sem Magyarország nem tudta eltántorítani Miloševićet, 
aki Jugoszlávia romjain egy nagyszerb állam tervét melengett e, de a szocializmusnak 
nevezett  diktatórikus rendszerek visszaállításának reményét is kifejezte.40

Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak meghatározó szerepe volt Jugoszlávia 
létrehozásában. Ez és a két világháború emléke egyrészt nehézzé tett e számukra Jugo-
szlávia „leírását”, másrészt a többi országénál nagyobb tekintélyt és befolyást biztosított  
nekik, elsősorban a szerbek körében. Ezért fordult a magyar miniszterelnök augusztus 
1-jén levélben François Mitt erand francia elnökhöz, akivel már korábban jó személyes 
kapcsolata alakult ki. Dubrovniki beszéde főbb pontjait megismételve arra fi gyelmez-
tetett , hogy a három hónapos moratórium alatt  helyre kell állítani a jugoszláv hadsereg 
és az irreguláris szerb erők fölött i politikai ellenőrzést; ennek és a köztársaságok között i 
eredményes párbeszédnek az érdekében erőteljes nyomást kell gyakorolni a belgrádi 
szerb vezetőkre. Mitt erand elnöknek – tekintélye alapján – erre jó esélye volt. Antall 
kérte az elnököt, járjon közbe az EK-nál annak érdekében, hogy a nemzetközi megfi -
gyelők terjesszék ki működésüket Kelet-Szlavóniára, ahol a magyar falvak lakossága 
nagy veszélynek van kitéve.41

Ugyanezen a napon hasonló tartalmú levél ment George Bush elnöknek. Eb-
ben Antall megköszönte az amerikai elnök július 19-i levelét, amelyben az kifejezte 
az Egyesült Államok és saját Közép- és Kelet-Európa iránti fi gyelmét és a jugoszláv 
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helyzet fölött  érzett  aggodalmát.42 A magyar miniszterelnök levelében hangsúlyozta 
azt a meggyőződését, hogy a horvátországi és szerbiai magyar kisebbségek megvé-
dése hozzájárulna az egész délszláv válság megoldásához, a nemzeti kisebbségek jo-
gainak európai szintű garantálása pedig az egész kontinensen növelné a biztonságot. 
A kisebbségvédelemre tett  magyar utalások nem tekinthetők egy jámbor óhaj puszta 
kifejezésének. 1990-ben őszinte szándék mutatkozott  a nemzeti kisebbségek védelmé-
nek kodifi kálására az Európa Tanács és az EBEÉ keretében, amit az utóbbi 1990. júni-
usi koppenhágai ajánlásai is bizonyítanak. 1991 júliusában ült össze Genfb en az EBEÉ 
szakértői szintű értekezlete, amely a nemzetközi jogilag kötelező szabályozást volt hi-
vatva kidolgozni. A nemzetközi közösség ezzel kapcsolatos álláspontja 1990-ben még 
képlékeny, de ígéretes volt,43 és szomszédjaink is számoltak azzal, hogy a türelmetlen, 
elnyomó politika nem lesz összeegyeztethető a megszülető európai normákkal. A dél-
szláv válságnak ebben a tekintetben két értelmezése volt lehetséges. Az egyik szerint a 
nemzetek önrendelkezési joga és a kisebbségi jogok hangsúlyozása válságokhoz, konf-
liktusokhoz, az államok felbomlásához és az európai stabilitás megrendüléséhez vezet. 
A másik – a szerintem logikus, de máig sem érvényesülő – tanulság az előbbi ellenke-
zője: a nemzetek és a nemzeti kisebbségek jogainak és ésszerű igényeinek a fi gyelmen 
kívül hagyása vagy tagadása okoz súlyos feszültségeket, esetleg háborúkat, vezethet 
bomlási folyamatokhoz, de ezeket e jogok biztosításával és kiterjesztésével meg lehet 
előzni, és ezzel lehet garantálni a valódi és tartós stabilitást. A kisebbségi jogok jóhisze-
mű betartását – nemzetközi jóváhagyással – az anyaország lenne hivatott  ellenőrizni, 
ahogy ez a megoldás valóban jól bevált Dél-Tirolban.

Augusztus 2-án én is levélben fordultam az Európai Közösség miniszteri bizott sága 
soros elnökéhez, Hans Van den Broek holland külügyminiszterhez. Korábbi találko-
zásaink során ő is komoly érdeklődést tanúsított  a kommunizmusból megszabadult 
országok problémái iránt, segítőkészsége őszinte és személyes viszonyunk barátinak 
mondható volt. Összefoglaltam Antall előző napi leveleinek főbb elemeit, és beszámol-
tam a Dubrovnikban Tuđman horvát elnökkel, Lončar szövetségi külügyminiszterrel 
és Dimitrĳ  Rupel szlovén külügyminiszterrel folytatott  tárgyalásainkról. Szóltam ar-
ról is, hogy pár nappal korábban járt nálam Budapesten a horvátországi magyar polgár-
mesterekből és a lakosság más képviselőiből álló küldött ség, akik elmondták, hogyan 
kényszerítik menekülésre a szerb szabadcsapatok a vidék magyar és horvát lakosságát, 
helyükre szerb telepeseket hozva, és ezzel megváltoztatva a terület etnikai összeté-
telét. Kérték, hogy az EK megfi gyelői terjesszék ki működésüket a magyar falvakra, 
hozzanak létre egy semleges zónát Horvátország keleti határán, és érjék el a belgrádi 
hatóságoknál a szerb gerillák lefegyverzését. Azt is kérték a polgármesterek, hogy Ma-
gyarország haladéktalanul ismerje el Horvátország szuverenitását.44
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1991 augusztusában Európa keleti részén is drámai eseményekre került sor. 19-én a szovjet 
keményvonalas kommunisták államcsínnyel kísérelték meg átvenni a hatalmat Gorbacsovtól, 
de Jelcin orosz elnök határozott kiállása és a hadsereg vezetésének bizonytalansága 
meghiúsította a puccsot. A szovjet birodalomba a második világháború alatt erőszakkal be-
kebelezett balti köztársaságok a helyzetet kihasználva teljes függetlenségük helyreállítását és 
elismerését követelték. Magyar részről minden lehetséges támogatást megadtunk ehhez: az 
augusztus 24-én kiadott támogató kormánynyilatkozaton túl bejelentettük, hogy helyre kíván-
juk állítani az 1940-es megszállásuk óta „nyugvó” diplomáciai kapcsolatokat, és az erről szóló 
jegyzőkönyv aláírására meghívtuk Vytautas Landsbergis litván elnököt, valamint a három 
ország külügyminiszterét.45 Hasonló lépést nem tehettünk Horvátország és Szlovénia esetében – 
részint, mivel a jogi helyzet különbözött, döntően pedig a vajdasági magyarok fenyegetettsége 
miatt. A fegyveres összecsapások nyomán azonban fel kellett adnunk korábbi álláspontunkat, 
hogy Jugoszláviát egy konföderációs keretben meg lehetne őrizni. Továbbra is nemzetközi fel-
lépést szorgalmaztunk az erőszak megfékezésére,46 továbbá információkkal és elemzésekkel 
igyekeztük segíteni az EK tagállamainak vezetőit, hogy pontosabb képük legyen a délszláv vál-
ságról. Augusztus 23-án Antall miniszterelnök személyesen tájékoztatta az EK, a G7-országok, 
a Szovjetunió és Ausztria budapesti nagyköveteit a magyar kormánynak a moszkvai puccsal 
kapcsolatos álláspontjáról és lépéseiről, valamint a jugoszláviai helyzet Magyarországot érin-
tő vonatkozásairól. Leszögezte, hogy Magyarország, a helsinki záróokmánnyal összhangban, 
tiszteletben tartja a fennálló határokat, tehát Jugoszlávia-politikája mögött nem területi igények 
állnak, de megkerülhetetlennek tartja a magyar és a többi nemzeti kisebbség (így a különvá-
ló köztársaságokban élő szerbek) jogainak a biztosítását. Hangot adott afölötti aggodalmának, 
hogy a jugoszláv légierő rendszeresen megsérti Magyarország légterét, és hogy Dél-Baranya 
(azaz Horvátország észak-keleti részének) lakosságát katonai eszközökkel űzik el szülőföldjük-
ről. Igen sok jugoszláv állampolgárságú menekültet (magyarokat, horvátokat, sőt szerbeket is) 
kellett befogadnunk. „Mindezek az aggasztó jelenségek szükségessé teszik, hogy a nemzetközi 
közösség fokozza erőfeszítéseit a jugoszláviai válság megoldása érdekében.”47 Azért is fontos 
volt számunkra a külföld hiteles tájékoztatása, mert a belgrádi szerb vezetés arra törekedett, 
hogy Magyarországot is bevonja a konfl iktusba, ezzel demonstrálva, hogy ismét a második 
világháborús ellenfelek akarják szétverni Jugoszláviát.

Háború déli határaink mentén – út a felbomlás elfogadásához

Nem lett  volna célszerű nyíltan bírálnunk nyugati partnereink addigi vonakodását, de 
tisztában voltunk határozatlan és habozó magatartásuk súlyos következményeivel. 
A nyugat-európai kormányok közül nem is kevés att ól tartott , hogy egy független Hor-
vátország és Szlovénia, Ausztriával és Magyarországgal együtt , ismét egy gazdaságilag 
és politikailag erős német érdekszférát alkotna. Ez a félelem magyarázza, de nem menti 
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e kormányok és diplomatáik 1991 júniusa és decembere között i viselkedését. Ezért írhat-
ta le Viktor Meier, aki harminc éven át volt német lapok balkáni tudósítója, hogy a belg-
rádi nyugati diplomatákat „komoly felelősség terheli a Jugoszláviával kapcsolatos nyugati 
politika katasztrofális hibáiért”, mert nem értett ék meg, hogy az ország egységét nem 
lehetett  megőrizni a nem szerbek eltökélt akarata ellenében.48 A szerbek Horvátország 
elleni agressziója és az elkövetett  háborús bűncselekmények fényénél Magyarország 
számára egyértelmű lett , hogy a válság megoldását csak az elszakadni kívánó tagálla-
mok függetlenségének elismerése hozhatja el. Ezt a lépést azonban – döntően, de nem 
kizárólag a vajdasági magyarokra való tekintett el – egyedül (vagy néhány más ország-
gal együtt ) nem tehett ük meg. Elkezdtük viszont az új szomszédokkal való intenzív 
kapcsolatépítést. Említett em már Tuđman áprilisi látogatását; egymást gyors ütemben 
váltó külügyminisztereit (Mrsić, Davorin Rudolf, Zvonimir Šeparović) jól fogadtuk, s 
ők mind megértett ék, hogy rokonszenvünk ellenére cselekvési lehetőségeink behatá-
roltak. Rámutatt am, hogy az elismerés közös európai ügy, egy önálló magyar lépésnek 
nem is lenne haszna.49 Tisztában volt ezzel Dimitrĳ  Rupel szlovén külügyminiszter is, 
aki augusztus 26-án érkezett  Budapestre.50 Benne Szlovénia egy széles látókörű, bátor 
és rátermett  vezetőt talált, akinek nagy szerepe volt országa függetlenségének a külföld 
általi elfogadásában, majd tekintélye megalapozásában. Megállapodtunk, hogy a meg-
lévő egyetlen határátkelő mellé azonnal két újat nyitunk, és hogy Ljubljanában létre-
hozzuk diplomáciai képviseletünket.51

Az EK külügyminiszterei augusztus 27-én ültek össze, hogy megtárgyalják, hogyan 
lehetne végre érvényt szerezni a délszláv vezetők által már többször aláírt, de (elsősor-
ban a szerbek részéről) azonnal meg is szegett  fegyverszünetnek. Ők még mindig bíz-
tak abban, hogy Jugoszláviát egyben lehet tartani.52 Jobb tájékozott ságuk érdekében az 
EK budapesti nagykövetei számára készített  helyzetjelentésünket azzal zártuk, hogy 
„a válság rendezése érdekében hatékony és közös lépésekre van szükség”. Jeleztük, 
hogy különleges felelőssége van azoknak az országoknak, amelyek nagy tekintéllyel 
bírnak Szerbiában: ilyen az Egyesült Királyság és Franciaország.53 Hivatalos nyilatko-
zatunkban erőfeszítései fokozására szólított uk fel a nemzetközi közösséget.54 Lépése-
inkkel annyit értünk el, hogy az EBEÉ Konfl iktusmegelőző Központja szeptember 2-i 
ülésén Jugoszlávia beismerte Magyarország légterének ismételt megsértését, és ígéretet 
tett , hogy a jövőben mindent megtesz az ilyenek elkerülésére.55

Az EK külügyminiszterei új tervvel álltak elő: újabb fegyverszünet a horvátországi 
frontokon, amit a helyszínen ellenőriznek a külföldi megfi gyelők; békekonferencia a 
hat tagköztársaság, a jugoszláv szövetségi kormány és az EK részvételével Hágában, 
Lord Peter Carrington (korábban a brit kormány tagja, majd a NATO főtitkára) elnökle-
te alatt ; végül egy döntőbíróság felállítása Robert Badinter, a francia alkotmánybíróság 
korábbi elnöke irányításával. Az EBEÉ vezető tisztségviselői szeptember 3-án elfogad-
ták a tervet, és szeptember 7-én megkezdődött  a Jugoszlávia-konferencia. Egy ilyen 
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konferenciát mi már a válság júniusi kiéleződése előtt  javasoltunk, és mindig az volt 
a véleményünk, hogy a tanácskozásokon meg kell hallgatni a kisebbségi közösségek 
képviselőit is. Biztatásunkra ezt a VMDK is igényelte. Ágoston elnök szeptember 
közepén levélben kérte meghallgatásukat Lord Carringtontól, és október elején erre 
sor is került.56 Biztató szavakat kaptak, és a kisebbségi csoportok jogai szerepeltek is a 
végül megszületett  rendezésben.57

Mind az általános rendezést, mind a vajdasági magyarság védelmét kívánta An-
tall előmozdítani az 1991. szeptember 3-i szabadkai látogatásával, ahol Ante Marković 
szövetségi miniszterelnökkel találkozott . Egyetértett ek a válság békés megoldásá-
nak elveiben és feltételeiben: a szuverén délszláv államok társulása nemzetközösség 
(Commonwealth) formájában, kiterjedt egyéni és közösségi jogok a nemzeti kisebbségek 
számára, továbbá minden fegyveres erő politikai ellenőrzés alá helyezése. A két mi-
niszterelnök a sajtóértekezleten egyetértésben szólt a nemzetek önrendelkezési jogáról, 
a kisebbségek személyi elvű és helyi autonómiájáról, valamint arról, hogy „lezártnak 
tekintenek minden korábbi konfl iktust, beleértve a fegyvereladást, illetve a magyar 
légtérbe történő jugoszláv behatolásokat”.58 A jugoszláv kormányfő ígéretet tett  arra, 
hogy a hadsereg által Dél-Baranyából elűzött  magyarok és horvátok visszatérhetnek 
ott honukba, s kártalanítást is kapnak.59 Mindezzel csak az volt a baj, hogy ekkorra már 
a szövetségi miniszterelnök elveszített e minden befolyását és hatáskörét. Év végi le-
mondásával maga a funkció is megszűnt. Marković miniszterelnök mellett  Antall ter-
mészetesen találkozott  a Délvidék magyarságának képviselőivel is,60 majd Szegeden 
tájékoztatt a a tárgyalásokról a horvát és a szlovén kormány odautazó miniszterelnök-
helyett esét.61 Ez utóbbi is jelzi, hogy milyen szintre jutott ak Belgrád, Zágráb és Ljubljana 
kapcsolatai!

A mind intenzívebb nemzetközi fi gyelemmel és fi gyelmeztetésekkel dacolva, a szerb 
vezetésű jugoszláv hadsereg szeptember közepén új off enzívát, valódi háborút indított  
Kelet-Szlavóniában, közvetlenül a magyar határtól délre. A cél „mindössze” az volt, 
hogy elfoglalják és annektálják Horvátország keleti részét, egészen Verőce (Virovitica) 
városáig, s onnan elűzzék a magyarokat és a horvátokat. Ezzel egy időben támadást 
indított ak Dalmácia keleti része ellen, és lőni kezdték a világörökségnek nyilvánított  
Dubrovnikot. Ez a barbár cselekedet a világ közvéleményét felrázta és a szerbek el-
len fordított a. Még hagyományos patrónusuk, Oroszország sem tudta fi gyelmen kívül 
hagyni a szerb háborús bűntett eket, és elítélte a történteket. Ilyen körülmények között  
aligha lehetett  komolyan venni azt a szerb vádat, hogy Magyarország fegyvereket szál-
lít Horvátország számára. A gyanúsítást a sajtóban is visszautasított uk.62

A délszláv helyzet rohamos súlyosbodása és a horvátországi magyar falvak támadá-
sa, bombázása, majd elfoglalása miatt  Antall József két alkalommal is felhívta telefonon 
Helmut Kohl német kancellárt. Szeptember 5-én beszámolt a szabadkai találkozóról és 
arról, hogy a jugoszláv szövetségi kormánynak semmiféle befolyása sincs a fegyveres 
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erőkre, amelyek nyíltan együtt működnek a szerb szabadcsapatokkal. Elmondta, hogy 
több tízezer menekült érkezett  Magyarországra, 90%-uk horvát. A válságban érintett  
valamennyi felet folyamatos nemzetközi nyomás alá kellene helyezni – javasolta. 
A kancellár azt válaszolta, hogy a nyomás megtörtént: Jugoszláviától megvontak min-
den pénzügyi és gazdasági támogatást. Ha a béketárgyalások következő fordulója sem 
hoz eredményt, el kell ismerni Horvátország és Szlovénia függetlenségét. Úgy látja, 
hogy jelenleg az EK-államok körülbelül fele hajlik erre. Rövidesen felveti a kérdést a 
vonakodó briteknek és Bush elnöknek.63 Szeptember 20-án a kancellár arról tájékoztatt a 
a magyar miniszterelnököt, hogy sem Bush, sem John Major miniszterelnök nem mutat 
készséget új kezdeményezést tenni a balkáni válság megoldása érdekében. Antall jelez-
te, hogy egy általános szerb off enzíva várható, két irányból. Kohl válasza az volt, hogy 
eljött  az idő az ENSZ Biztonsági Tanácsának a bevonására.64

A Külügyminisztérium is kiadott  egy nyilatkozatot arról, hogy a magyar határ kö-
zelében erősödik a háborús tevékenység, és hogy légterünket immár rendszeresen 
megsértik. Figyelmeztett ünk, hogy a háború átt erjedhet Jugoszlávia más részeire is, 
sőt átcsaphat a határokon túlra is.65 Három nappal később, szeptember 20-án kormány-
nyilatkozatban követeltük a szerb támadás leállítását, „a válság békés és demokratikus 
eszközökkel történő rendezését”, amit „Szerbia európai értékeket valló demokratikus 
erői is” elvárnak. Felhívtuk a nemzetközi közösséget, „egységesen és határozott an lép-
jenek fel a katonai akciók azonnali megszüntetéséért, Jugoszlávia más térségeire vagy 
az országon kívülre történő terjedésük megelőzéséért”, a jugoszláviai nemzeti kisebb-
ségek megvédéséért, és kértük a Biztonsági Tanács összehívását.66

Fordulat Amerika politikájában?

Tudva, hogy Bush elnököt érdekli a magyar miniszterelnök véleménye, szeptember 
20-án Antall József telefonbeszélgetést kezdeményezett  vele. Elmondta, mennyire sú-
lyos a katonai helyzet, és hangot adott  azon véleményének, hogy a szerbekre csak az 
Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország együtt es fellépése 
lehet hatással. Az oroszok végre belementek, hogy többé ne szállítsanak fegyvereket a 
szerbeknek. Antall kérte az elnököt, fi gyelmeztesse Gorbacsovot és Jelcint, hogy Szer-
bia ma ugyanazoknak az erőknek a kezében van, mint akik néhány hétt el korábban a 
moszkvai puccsot megkísérelték. „Ha a világ képtelen közös álláspont kialakítására a 
jugoszláv ügyben, az egész Közép-Európa komoly destabilizálódásához vezethet.” Az 
elnök megértőnek tűnt, és megerősített e, hogy várja Antall látogatását a miniszterelnök 
ENSZ-beli beszéde után, október 4-én. Intenzív diplomáciai lépéseket javasolt, együtt -
működve az EK-val. Megkérdezte, hogy Lord Carrington kezdeményezései valóban 
kudarccal végződtek-e. Antall megemlített e, hogy nemrég tett  tokiói látogatásakor ösz-
szetalálkozott  Mrs. Thatcherrel, és hosszan beszélgetett  vele Jugoszláviáról. Szerinte a 

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   60Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   60 2012.03.05.   10:45:212012.03.05.   10:45:21



2011. tél 61

Jugoszlávia felbomlása és a magyar külpolitika

volt brit miniszterelnök ideális személy lenne egy jószolgálati misszió vezetésére. Bush 
reakciója az volt, hogy kérdés, mit szólna hozzá Major. Mindenestre megígérte, hogy az 
Antall által felvetett  kérdésekkel foglalkozni fog.67

Három nappal később Antall ismét hosszabb telefonbeszélgetést folytatott : Marković 
jugoszláv miniszterelnökkel. Az utóbbi elmondta, hogy a Tuđman, Milošević és 
Kadĳ ević között  Lord Carrington közvetítésével kötött  legutóbbi fegyverszünet (az 
igalói egyezmény) egyelőre bevált, és tartós is lehet, ha továbbra is nyomás nehezedik 
minden félre. Antall megjegyezte, hogy noha már a szuverenitás elismerése van napi-
renden, az csak az egész EK egyetértése esetén valósulhat meg. Marković kész volt a 
szétválás elfogadására, ha annak kezdeményezése a hágai békekonferencián történik. 
Kĳ elentett e, hogy elvben támogat mindenfajta helyi és regionális autonómiát, Koszovót 
és a Vajdaságot is beleértve, de ez megilleti a koszovói szerbeket, a szerbiai muzulmá-
nokat és Bosznia-Hercegovina mindhárom alkotóelemét is. Antall ígéretet tett , hogy 
Magyarország fenntartja a kommunikációs csatornákat Szerbia és az összes többi köz-
társaság felé – így a telefonösszekött etést, a Boszniának történő gázszállítást is –, és 
nem korlátozza a határforgalmat, remélve e gesztusok értékelését. Befogadjuk a Szerbia 
felől is egyre nagyobb számban érkező menekülteket, és gyermekeik iskoláztatását is 
biztosítjuk.68

Miniszteri működésem során folytatott  külföldi tárgyalásaimon és előadásaimban 
mindig hangsúlyoztam, hogy valamennyi szomszédunkkal a lehető legjobb viszonyra 
törekszünk, de ez nem korlátozza az önrendelkezési jog és az egyéni, valamint a kö-
zösségi kisebbségi jogok mellett i kiállásunkat. Közép- és Délkelet-Európában a határok 
nem az etnikai-nemzeti választóvonalak mentén húzódnak, itt  a különböző nemzeti 
csoportok – főként a határövezetekben – egymással keverten élnek, egy hatalmas et-
nikai mozaikot alkotva. Ennek ismerete elengedhetetlen a délszláv válság megértésé-
hez. A krízis súlyosbodásakor kett őzött  erővel érveltem a mielőbbi megoldás érdekében 
szükséges lépések megtétele, ezen belül pedig a nemzeti kisebbségek jogos követelései-
nek teljesítése mellett . Tett em ezt 1991. szeptember 5-én Hágában, a rangos Klingendael 
Intézetben,69 10-én Moszkvában, az EBEÉ emberjogi konferenciáján,70 19-én pedig 
Párizsban, a nagyhírű IFRI (Institut Francais des Relationes Internationales) meghívá-
sára – azaz két héten belül három nemzetközi rendezvényen is. A délszláv válsággal 
kapcsolatban elmondtam: az ott  elkövetett  szörnyűségekkel szemben senki sem lehet 
közömbös. Magyarországon az egész átalakulást veszélyezteti a szomszédságában zaj-
ló háború, amely távol tartja mind a befektetőket, mind a turistákat. A Vajdaságban élő 
magyarok túszhelyzetben vannak, és ki akarnak maradni a délszláv népek háborújá-
ból. Tiltakoznak az ellen, hogy besorozzák őket a szerb hadseregbe, és arra kényszerí-
tik, hogy harcoljanak – esetleg éppen horvátországi magyarok ellen! Azt is elmondtam, 
hogy pár hónappal korábban a szuverén köztársaságok konföderációja megoldhatt a 
volna a válságot, de ennek lehetőségét szétrombolták a szerb ágyúk. Hangsúlyoztam, 
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hogy a megoldás első feltétele a tűzszünet és a katonai alakulatok politikai ellenőrzés 
alá helyezése. A belső köztársasági határok sérthetetlenségét mindenkivel el kell fo-
gadtatni – ami nem zárja ki azok tárgyalások útján történő módosítását. Valamennyi 
köztársaságban biztosítani kell az egyes nemzeti kisebbségek politikai és kulturális 
autonómiáját. Ez garantálná a horvátországi szerbek jogos igényeit. De ezt az elvet kell 
alkalmazni a Vajdaságban is, a magyarok és a többi kisebbség számára. Már ezekben a 
szeptemberi előadásaimban arra fi gyelmeztett em, hogy az etnikai konfl iktus könnyen 
átt erjedhet Boszniára, Koszovóra és a Vajdaságra is, mindenhová, ahol a lakosság nem-
zetileg kevert. Ezért felvetett em, hogy a lehetséges konfl iktusok megelőzése érdekében 
a nemzetközi megfi gyelők hatáskörét ezekre a területekre is ki kellene terjeszteni, mert 
kigyulladása után már sokkal nehezebb elfojtani a tüzet. Végül amellett  érveltem, hogy 
a Jugoszlávia jövőjéről folytatott  tárgyalásokba a hat köztársaság mellett  be kellene von-
ni az autonómiától megfosztott  Koszovó és Vajdaság képviselőit is. Az utóbbiban a szer-
bek és a magyarok mellett  horvátok, szlovákok és ruszinok is jelentős számban élnek.71 
Előadásaimban és tárgyalásaim során arra is rámutatt am, hogy a magyar kisebbségek 
mindenütt  az európai demokratikus értékeket vallják, erősítik országukban a retrográd 
erőkkel szembeni küzdelmet, és ez ma különösen fontos Szerbiában.72

Biztató nemzetközi lépések

A megdöbbentő bűntett ek által kísért balkáni háborúban előbb az új biztonsági fórum, 
az EBEÉ, majd az Európai Közösség is tehetetlennek bizonyult: sem megelőzni, sem 
megállítani nem tudta a konfl iktust. A délszláv válsággal foglalkozó diplomáciai fóru-
mokon Antall személyesen is aktív szerepet vállalt, s meggyőző érvekkel szorgalmazta 
a határozott  fellépést a – Magyarországot közvetlenül is fenyegető – fegyveres harcok 
megállítása érdekében. Ahogy Kohl kancellár már jelezte, szeptember végén számos 
ország (köztük hazánk, akkor az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja) 
javaslatára Jugoszlávia kérdése a BT elé került. Ott  tartott  beszédemben elmondtam, 
hogy „Magyarországnak nem áll szándékában a délszláv népek konfl iktusában bár-
melyik fél mellé állni, de kénytelen a nemzetközi közösség fi gyelmét felhívni a helyzet 
romlására egy olyan országban, amelyik szomszédunk, amellyel hosszú közös hatá-
runk van. Lakosságunk máris érzi az ellenségeskedések és erőszak hatását; határainkat 
menekültek tízezrei lépik át, légterünket idegen repülőgépek több ízben megsértett ék. 
[…] Magyarország úgy véli, hogy a jugoszláviai konfl iktus súlyos fenyegetés nem csu-
pán az abban az államban élő népekre, hanem a közvetlen szomszédságra, a térség 
meggyötört demokráciáira, egész Európa és a világ számára, […] a nemzetközi béke és 
biztonság elleni fenyegetést kell látnunk benne. […] A helyzet súlyossága és a teendők 
sürgőssége folytán az ENSZ csak a saját hitelét ronthatja, ha marginális vagy passzív 
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marad, vagy hiányozna a szükséges határozott ság ahhoz, hogy összehangolt erőfeszí-
téseket tegyen. […] A nemzetközileg elfogadható politikai rendezésnek tükröznie kell a 
Jugoszláviában élő népek önrendelkezési joga és az általános emberi jogok tiszteletben 
tartásának elvét, beleértve a nemzeti kisebbségek jogait. Történelmi hiba lenne elindí-
tani a rendezési folyamatot anélkül, hogy lehetővé tennék nemcsak a nemzeteknek, de 
a Jugoszláviában élő nemzeti kisebbségeknek – köztük félmilliónyi magyarnak –, hogy 
kifejthessék álláspontjukat és részt vehessenek a rendezési folyamatban. […] A béke 
egyik útja lehet külföldi megfi gyelők vagy éppenséggel békefenntartó erők jelenléte 
a belső megrázkódtatások által eddig nem érintett  jugoszláviai területeken. […] Csak 
Jugoszlávia népei dönthetnek az állam jövőbeli struktúrájáról. De kölcsönös függőségű 
és együtt működő világunkban tartozunk magunknak azzal, hogy segítő kezet nyújt-
sunk ezeknek a népeknek, hogy a demokratikusan kifejezett  véleményükkel összhang-
ban megteremthessék a feltételeket a békés megoldás kivívásának megkönnyítésére.”73

1956, a Magyarországgal szembeni szovjet beavatkozás óta Európában ez volt az első 
valódi háború, így a Biztonsági Tanács nem hallgathatott . Az 1991. szeptember 25-én 
elfogadott  713. (1991) sz. határozat azonban rendkívül puha volt. Csupán azt a jámbor 
óhajt fejezte ki, hogy közös megegyezéssel tartós és tisztességes megállapodás szüles-
sék, s elutasított  minden, erőszakkal elért határváltozást. Általános és teljes fegyver-
embargót rendelt el Jugoszlávia egész területére – ami a jugoszláv arzenál nagy részét 
birtokló szerbek számára volt kedvező. A semminél azonban jobb volt. Ezt tükrözte 
Antallnak a Közgyűlés előtt  elmondott , a válság drámai vonásait hitelesen bemutató 
és a kiutat felvázoló beszéde is. „A világ közvéleménye abban a hiedelemben élt, hogy 
Jugoszláviában fegyverszünet van, amelyet ismeretlen nevű városokban esetleg szór-
ványos incidensek meg-megsértenek. Sajnos azonban, valójában szüntelen és kegyetlen 
háború folyik ott . […] Jugoszlávia tagköztársaságai mellett  elengedhetetlen az albán 
és a magyar, valamint más érintett  jugoszláviai etnikai közösségek képviselőinek in-
tézményes bevonása a konfl iktus rendezésébe, és jogos törekvéseik fi gyelembevétele. 
Úgy véljük, hogy a jugoszláviai válságot csak a nemzetek önrendelkezési jogának, az 
egyetemes emberi jogoknak és a nemzeti kisebbségi jogoknak egyidejű alkalmazásával 
lehet tartósan megoldani.” Ezen az alapon üdvözölte a magyar miniszterelnök a Biz-
tonsági Tanács 713. sz. határozatát.74

Felszólalása után Antallt a Connecticuti Egyetem a díszdoktorává avatt a, majd a mi-
niszterelnök előadást tartott  a tekintélyes Council on Foreign Relations vacsoráján, más-
nap, október 3-án pedig a washingtoni George Washington Egyetemen, ahol Madeleine 
Albright professzor, a későbbi külügyminiszter mutatt a be őt, igen meleg szavakkal. 
A Capitolium törvényhozóival lezajlott  találkozókon Antall a délszláv helyzet rendezé-
sét összekapcsolta a NATO általános válságkezelő szerepéről szóló magyar javaslatt al.75 
Aznap este hazánk amerikai nagykövetségén vacsorára látt uk vendégül Eagleburger 
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ügyvezető külügyminisztert. A beszélgetés fő témája a balkáni válság volt, annak kö-
vetkezményei és a lehetséges megoldás. Sürgett ük, hogy az Egyesült Államok vállaljon 
aktívabb szerepet, és ha a diplomácia nem hoz eredményt, támogassa a NATO katonai 
szerepvállalását a béke megteremtése érdekében. Nem tudom, hogy a világ akkori 
vezető politikusai között  volt-e bárki, aki idáig ment. (Egyről tudok, aki hasonlóan gon-
dolkodott : Manfred Wörner, a NATO főtitkára. Az Atlanti Közgyűlés októberi 21-iki 
madridi ülésén folytatott  külön megbeszélésünkön négyszemközt azt mondta nekem: 
„Én csak a tagállamok közös döntését hajthatom végre. Ha felhatalmazást kapnék, órák 
alatt  véget tudnánk vetni az öldöklésnek. A jugoszláv hadvezetés tisztában van azzal, 
mire képes a NATO.”) Washingtoni vacsoránk végén az amerikai külügyminiszter ez-
zel állt fel: „Meggyőztek a válság megoldásának legjobb útjáról. Holnap lesz harminc 
percük, hogy meggyőzzék erről az Elnököt.” Lehet, hogy „Larry” szavaiban több volt 
az udvariasság, mint az őszinteség, de helyismerete alapján hihető, hogy belátt a, a szer-
bek most is csak az erőt respektálják.

Bush elnökkel negyvenöt percig tartott  a másnapi találkozónk, és a hangulat szívé-
lyesebb nem is lehetett  volna. Az elnök azonban nem vállalt egy olyan utat, amelyhez 
valószínűleg nem is lehetett  volna elnyerni a Kongresszus és a közvélemény együtt es 
támogatását. Majdnem négy további évnek kellett  eltelnie, hogy – közel kétszázezer 
boszniai halott  árán – az Egyesült Államok és a NATO elszánja magát a katonai beavat-
kozásra. A sok szó után az első tett  – ha nem is néhány óra, de néhány nap alatt  – meg-
hozta a háború végét.

A magyar kezdeményezésre 1991. február 15-én létrehozott  Visegrádi Együtt mű-
ködés a szovjet uralom ellen a nemzeti függetlenség jegyében fellépő országokat fog-
ta össze, akik nem tagadhatt ák meg rokonszenvüket a szerb hegemóniával szembe-
szállóktól. Az 1991 októberében tartott , második csúcsértekezletük sajtóértekezletén 
Krzysztof Skubiszewski, a tekintélyes nemzetközi jogász és lengyel külügyminiszter 
kezdeményezésére elítélték a szerb részről elkövetett  háborús bűncselekményeket.

Október 8-án, a lengyel–magyar szerződés varsói aláírásakor Tadeusz Mazowiecki 
miniszterelnök és Antall József közös nyilatkozatban állapított a meg, hogy „a jugoszlá-
viai szövetségi hadseregnek Horvátország területén folytatott  fegyveres tevékenysége 
agresszió; a nemzetközi jog, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmánya által til-
tott  cselekmény. […] a konfl iktus nem képez belügyet, hanem az a nemzetek önrendel-
kezési jogán alapuló törekvések elleni fegyveres akció. Az önrendelkezés joga a saját 
államisághoz, az autonómiához való jogot, valamint a kisebbségek jogainak biztosítá-
sát is jelenti.” A két miniszterelnök követelte a harc beszüntetését; véleményük szerint 
„Horvátország területére nemzetközi békefenntartó erőket kell irányítani”, és célszerű 
a Biztonsági Tanács mielőbbi összehívása.76 Ezzel a világon elsőként minősített ék ag-
ressziónak a szerb támadást; későbbi szakértői vélemények szerint ez a meghatározás 
indokolt volt.77
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A Lord Carrington elnöklete alatt  működő hágai Jugoszlávia-békekonferencia első 
célja az azonnali és teljes (betartott ) tűzszünet volt, de a szerb támadások csak inten-
zívebbé váltak. A szándék nyilvánvaló volt: minél nagyobb terület elfoglalásával fait 
accomplit teremteni és annak alapján egyezni meg. Október 4-én Milošević elfogadta 
a kiválás elvét, ha annak végrehajtásakor messzemenő területi autonómiát kapnak a 
horvátországi szerbek. Közben azonban támadást indított ak Dél-Dalmácia ellen, és lőni 
kezdték a világörökség részét képező Dubrovnik óvárosát. Talán ez volt a végső csepp 
a pohárban: az EK válaszként szankciókkal és a Jugoszláviával fennálló kereskedelmi 
egyezmény felfüggesztésével fenyegett e meg Belgrádot. Október 8-án lejárt a három 
hónapos moratórium: Szlovénia és Horvátország életbe léptett e függetlenségi döntését; 
ett ől fogva a szerb off enzíva csakis agressziónak volt minősíthető. A harc hevességével 
együtt  erősödött  a horvát katonai ellenállás, a szerb oldalt viszont a tömeges dezertálás 
és az erősödő szerbiai háborúellenes tüntetések gyengített ék.

A magyar Országgyűlés október 15-i külpolitikai vitanapján összefoglaltam délszláv 
politikánk pillanatnyi állását. „Aggodalommal, sőt riadalommal látjuk, ami déli ha-
tárainkon túl zajlik, és mindent megteszünk azért, hogy – a demokratikus országok 
álláspontjával összhangban és velük karöltve – segítsük a súlyos válság mielőbbi békés 
rendezését. Tartós, igazságos rendezés csak minden érdekelt fél, minden ott  élő nem-
zetiség érdekeinek számításba vételével képzelhető el. Magyarország higgadt, körülte-
kintő politikát folytat, s nem téveszti szem elől a jugoszláviai magyarság érdekeit sem. 
Távol kívánunk maradni a konfl iktustól, ugyanakkor minden szükséges intézkedést 
megtett ünk és megteszünk Magyarország területe és lakossága biztonságának védel-
mére. A kormány rendszeres párbeszédet folytatott  mind a jugoszláv szövetségi veze-
téssel, mind az egyes köztársaságok képviselőivel. Érdekünk a jószomszédi együtt mű-
ködés fenntartása a jövőben is. Magyarország változatlanul összehangolja lépéseit az 
európai országokkal és minden olyan állammal, amely kész hozzájárulni a jugoszláviai 
válság rendezéséhez. Ez vonatkozik az egyes köztársaságok szuverenitása elismerésé-
nek kérdésére is.”78

A szerb fegyveres erők fellépése véget vetett  Jugoszláviának. Érdemes felfi gyelni 
arra, hogy a belgrádi vezetés retorikájában nem a horvátok önrendelkezési jogát vi-
tatt a, hanem azt követelte, hogy a Horvátország különböző területein tömbben vagy 
szórványban élő, mintegy félmilliós – a horvátok lakta területek közé beékelődő – szerb 
közösség válhasson ki az országból, s maradjon Jugoszlávia (azaz Nagy-Szerbia) része. 
Ennek jegyében, a jugoszláv hadsereg védelme alatt  létrehozták az úgynevezett  szerb 
krajinákat, ahol a nem szerb lakosság (köztük a kelet-szlavóniai és dél-baranyai ma-
gyarok) szisztematikus üldözésnek, „etnikai tisztogatásnak” nevezett  gyilkosságoknak 
és elűzetésnek volt kitéve. A probléma megoldására Lord Carrington és az EK soros 
elnökségét betöltő Hollandia külügyminisztere, Hans Van den Broek október 18-án a 
kiválni akaró köztársaságok elismerését javasolta, azzal a feltétellel, hogy a területükön 
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élő kisebbségek messzemenő területi és/vagy kulturális autonómiát, „speciális státust” 
kapnak. A tervben az is szerepelt, hogy a köztársaságok határai kölcsönös megegye-
zéssel módosíthatók. Eredetileg, értelemszerűen, a terv Jugoszlávia minden kisebbsé-
gére, így a koszovói albánokra és a vajdasági magyarokra is vonatkozott , de érzékelve 
a belgrádi tiltakozást, a javaslat az autonómiát végül csak a horvátországi szerbekre 
korlátozta, és a határváltozás lehetőségét kizárta. Magyarország üdvözölte a tervet, de 
rámutatott , hogy a valódi rendezésnek az egész térségben biztosítania kell a nemzeti ki-
sebbségek jogait.79 Ágoston András a Carl Barkmanhoz, a Jugoszlávia-értekezlet alelnö-
kéhez intézett  levélben kifejtett e a VMDK Elnökségének álláspontját, miszerint a Lord 
Carrington által beterjesztett  rendezési javaslatot a vajdasági magyarok szempontjából 
elfogadhatónak tartják.80

Öt köztársaság – köztük az addig a szerb magatartást fenntartások nélkül támogató 
Montenegró – elfogadta az ajánlatot, Milošević azonban elutasított a.81 Erre nemcsak a 
későbbi, a szerbek számára kedvezőtlenebb fejlemények, de az aktuális helyzet (Hor-
vátország területének egy harmadát a szerbek tartott ák megszállva) alapján sincs ma-
gyarázat. Pedig az akkoriban Szerbiában már hallható, még halk, de józan hangok is 
a terv elfogadását szorgalmazták. Zoran Đinđić, a Milošević bukását követően minisz-
terelnökké választott , de később meggyilkolt szerb politikus nyilatkozatában ennek 
hangot is adott .82

Annál inkább sajnálatos a Carrington-terv meg nem valósulása, mivel az precedenst 
kínált volna az egész Balkán, sőt az egész Közép- és Délkelet-Európát jellemző etnikai 
mozaik elismerésére, a kisebb etnikai enklávék és a nagyobb nemzeti tömbök jogainak 
és jövőjének biztosítására. Amennyiben a „speciális státus” – azaz a nemzeti kisebb-
ségek számára a nyugat-európai modelleken alapuló autonómia – az EK és az abból 
kinőtt  Európai Unió alapelvévé, illetve az integráció, a tagság elnyerésének feltételévé 
vált volna, úgy a későbbi konfl iktusok (a szlovák–magyar vitáktól a grúziai háborúig) 
elkerülhetőek lett ek volna. Magyarország számára az eredeti Carrington-terv azért is 
rokonszenves volt, mert egybevágott  a vajdasági magyarság autonómiakoncepciójával.

A Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség (VMDK) akkori vezetőit számos alka-
lommal fogadta a miniszterelnök, Kodolányi Gyula, a külpolitikai főtanácsadó és a kül-
ügyminiszter. Autonómiatervezetüket támogatt uk és külképviseleteink által terjesztet-
tük. Közbenjárásunkra és segítségünkkel Európa-szerte több fővárosban is fogadták 
Ágoston András akkori pártelnököt és dr. Körmendi Ferenc parlamenti képviselőt, akik 
személyesen tudták bemutatni a vajdasági magyarság súlyosbodó helyzetét, valamint 
a belső békét és a magyar közösség fennmaradását hosszú távon lehetővé tevő elgon-
dolásaikat.83

Miközben Magyarország számos, utólag beigazolódott  elemzéssel és javaslatt al moz-
dított a elő a válság leküzdését, egyszerre tudtuk tartós és megbízható barátt á tenni 
horvát és szlovén szomszédjainkat, megvédeni a vajdasági magyarokat a súlyosabb 
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atrocitásoktól, valamint nemzetközi fórumok elé vinni autonómiaprogramjukat. Az 
adott  pillanatban azonban a legsürgetőbb kérdés a harcok befejezése és – számunkra – 
a vajdasági magyarokra nehezedő iszonyatos politikai nyomás és a fi zikai fenyegetések 
elhárítása volt. A két célt nehezen lehetett  összeegyeztetni. A nyomasztó túlerőben lévő 
szerb fegyveres erőket – úgy látszott  – csak külső erő, azaz európai, NATO- vagy ENSZ-
keretek között  történő katonai beavatkozás állíthatja meg – erre azonban nem volt meg 
a készség, a politikai akarat. Már akkoriban is erős volt Nyugat-Európában a félelem 
(ami később, a boszniai háborúban is jelentkezett ), hogy a szerbek elleni fegyveres be-
avatkozás – a második világháború folyamán a németekkel szemben igen eredménye-
sen alkalmazott  partizántevékenységhez hasonlóan – elhúzódó és sok áldozatt al járó 
konfl iktushoz vezetne.

Az aktív és előrelátó magyar politika október közepén a délszláv krízis rendezé-
sében érdekelt kormányoknak átadott  ún. non-paperben foglalta össze saját megoldá-
si javaslatait. (A bátor javaslat megfogalmazója Bába Iván helyett es államtitkár volt.) 
Ahogy az várható volt, szándékaink ellenére ez eljutott  a szerb kormány kezébe is, és 
élénk tiltakozást váltott  ki. Milan Vereš jugoszláv külügyminiszter-helyett es magához 
kérett e Őszi István belgrádi magyar nagykövetet, és tiltakozott  nála, „amiért a magyar 
külügyminisztérium okmányt tett  közzé a jugoszláviai politikai és etnikai összetűzé-
sekről. Jugoszláv megítélés szerint a magyar okmányban alaptalan és célzatos megál-
lapítások olvashatók. Ezek közé sorolták azt a követelést, hogy a nemzetközi közösség 
a diplomáciai és gazdasági nyomáson kívül katonai nyomással is próbálja befolyásolni 
Jugoszláviát, Horvátországnak és Szlovéniának pedig szavatoljon korszerű fegyvert.” 
Vereš közölte, hogy az okmány tagadja Jugoszlávia létét és területi integritását is, tehát 
Magyarország továbbra is beavatkozik a jugoszláv belügyekbe. A tiltakozás szerint a 
magyar fél – többszöri ígérete ellenére – a Biztonsági Tanács idevágó határozata után is 
törvénytelenül fegyvert szállított  Jugoszláviába. Milan Vereš követelte: Magyarország 
azonnal hagyjon fel jugoszlávellenes tevékenységével, amely árt a kétoldalú kapcso-
latoknak és a két szomszédos ország népei érdekeinek.84 Válaszunkban rámutatt unk, 
hogy az általa kifogásolt javaslatok összhangban vannak a nemzetközi közösség részé-
ről a béke helyreállítása érdekében tett  erőfeszítésekkel, a délszláv válsággal kapcsola-
tos magyar álláspontot pedig a legutóbbi parlamenti külpolitikai vitanapon fejtett ük 
ki.85 A kormányellenőrzés alatt  álló szerb sajtó ismét a magyar revansizmust emleget-
te.86

A kifogásolt magyar lépéssel is összefügghetett , hogy október 27-én egy, a határ 
menti somogyi kisváros, Barcs külterületén álló házra egy jugoszláv gép kazett ás bom-
bát dobott  le. Az akció anyagi károkat okozott , de emberéletet szerencsére nem követelt. 
Ez nem egy elszigetelt, véletlen incidens volt: 1991 nyara óta jugoszláv katonai repülő-
gépek több, de minimálisan tizennyolc alkalommal megsértett ék Magyarország lég-
terét. Ez csak a szerb kormány – legalábbis a hadvezetés – tudtával történhetett . A cél 
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több volt, mint a magyar idegek borzolása. Ha Magyarország a provokációkra a gépek 
megtámadásával válaszol, és a harcok során esetleg magyar részről megsértik a jugo-
szláv légteret, azt háborús cselekménynek lehet minősíteni, és máris igazolva van az az 
állítás, hogy a szerbek a már a második világháborúban is rájuk támadó agresszorok 
elleni, védekező háborút folytatnak. A Külügyminisztérium az üggyel kapcsolatos, az 
EBEÉ Konfl iktusmegelőző Központjának küldött  tiltakozó nyilatkozatában is kĳ elen-
tett e, hogy „a nemzetközi közösség államainak feladata, hogy sürgős, összehangolt és 
határozott  erőfeszítésekkel elősegítsék e folyamatot, a Jugoszláviában folyó vérontás 
megállítását, a háború Jugoszlávia újabb térségeire való kiterjedésének és nemzetközi-
vé válásának megakadályozását”.87 A jegyzék hatására vagy az azt követő tárgyalása-
ink eredményeként, de a berepülések megszűntek.

Elsősorban a Vajdaságban élő magyar lakosságra nehezedő nyomás enyhítése és az 
erőszakos katonai behívások leállítása érdekében meghívtam Vladislav Jovanović szerb 
külügyminisztert Budapestre, hogy tárgyaljuk meg kölcsönös panaszainkat, a délszláv 
kérdés egészébe beleágyazva. A kemény nacionalista, ugyanakkor tapasztalt diplomata 
teljesen eltorzítva sorolta fel az elmúlt hónapok eseményeit, és szokásos módon, a ju-
goszláv belügyekbe történő beavatkozással vádolta a magyar kormányt. Válaszomban 
hangsúlyoztam, hogy „nem a magyar kormány vindikál magának jogot szót emelni 
olyan ügyekben, amelyek a kisebbségre tartoznak, hanem ők maguk vetik fel ezeket. 
Mi pedig azonosulunk ezzel. […] A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége 
a nehéz helyzetben nagyon bölcsen politizál. De bennünket érdekel a horvátországi 
szerbek ügye is.”88 Jovanović megértett e szavaimat: a mind erősebb nemzetközi elszi-
geteltségben, fegyver- és olajembargóval sújtva, illetve a horvátországi harcok folytán 
a külvilágtól fi zikailag is elvágva, Szerbiának szüksége van Magyarországra mint a 
közlekedést, hírközlést és energiaszállítást biztosító csatornára.89

Október eleji találkozójukon Bush elnök arra kérte Antallt, hogy a válság megoldásá-
val kapcsolatos javaslatait írásban is jutt assa el hozzá. Ennek előkészítése során készült 
el a már említett , komoly visszhangot kiváltó non-paper, október 28-án pedig elküldtük 
Washingtonba a magyar miniszterelnöknek az amerikai elnökhöz írt, hatoldalas leve-
lét. A bevezetőben Antall rámutatott  arra, hogy a válság egyik alapvető oka a kommu-
nista ideológia túlélése egyes köztársaságokban és a hadseregben. Ezekkel szemben 
állnak azok a köztársaságok, ahol a demokratikusan megválasztott  parlament elvetett e 
a kommunista örökséget. Ha a nemzetközi közösség nem tudja megoldani a válságot, 
az rendkívül rossz üzenetet küld a demokráciát helyreállító vagy afelé tartó Közép- és 
Kelet-Európának. Kudarcuk bátorítást adna a régi, totalitárius rendszer híveinek, mert-
hogy ilyenek még mindig vannak, s rossz irányba befolyásolná az oroszországi nuk-
leáris szuperhatalomban zajló folyamatokat is.90 Ebben az összefüggésben a levél utalt 
arra is, hogy a NATO délkeleti szárnya mintegy beékelődik a Szovjetunió mohamedán 
köztársaságai és a közel-keleti válságzóna közé. Szólt arról is, hogy korábban egy kon-
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föderáció és a nemzeti kisebbségek számára biztosított  területi és kulturális autonómia 
révén az egész válság elkerülhető lett  volna, „épp ezen autonómiák hiánya vezetett  el 
a fegyveres konfl iktus kitöréséhez.” Nélkülük „a fegyveres harcok átt erjedhetnek Mace-
dóniára, Bosznia-Hercegovinára, Koszovóra és a Vajdaságra is”. Antall konkrét javaslatai 
között  szerepelt: a köztársasági határok erőszakos megváltoztatásának a kizárása; an-
nak bejelentése, hogy a hadviselés elfogadott  jogi normáit megsértőket felelősségre fog-
ják vonni; meg kell vizsgálni a szankciók szigorítását; szerves kapcsolatot kell teremte-
ni az EBEÉ válságkezelése, a NATO, az EK és a Nyugat-Európai Unió között ; végül elő 
kell készíteni a hatékony békefenntartó, szükség esetén békét kikényszerítő egységek 
létrehozását. Amennyiben a hágai békekonferencia nem hoz eredményt, el kell ismerni 
a kiválni akaró köztársaságok szuverenitását – de egy ilyen lépést Magyarország csak 
az EK-val és más államokkal összhangban fog megtenni. Végül a levél felhívta az elnök 
fi gyelmét arra, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének megoldatlansága, a 
lakosság etnikai összetételének erőszakos megváltoztatása komolyan veszélyezteti az 
európai stabilitást. A jugoszláviai kisebbségek jogainak garantálása más, kevert lakos-
ságú országok, így a szovjet köztársaságok számára is például szolgálna.91 A levélben 
foglalt elemzés és a javaslatok helyességét a későbbi események igazolták, az előrejel-
zések beváltak, a kisebbségekkel szembeni türelmetlenség pedig ma is számos konfl ik-
tust tart életben, Közép-Európától Törökországon át a Kaukázusig és Közép-Ázsiáig.

Sikeres végjáték

Az októberi magyar értékelés és a javaslatok éppen megelőzték a nemzetközi közösség 
lépéseit. Október 25-én a hágai Jugoszlávia-konferencia, 28-án pedig az EK külügy-
miniszterei újabb ultimátumot adtak Belgrádnak: ha egy héten belül nem fogadja el a 
Carrington-féle javaslatokat, úgy érvénybe lépnek a tervezett  szankciók, és elismerik a 
kiválni óhajtó köztársaságokat, amennyiben azok vállalják az emberi jogok, valamint 
az etnikai és nemzeti kisebbséget alkotó csoportok jogainak biztosítását. Milošević még 
ekkor sem fogadta el az olajágat, és november 4-én elutasított a az ultimátumot: „Nem 
fogadható el, hogy a nemzeti kisebbségeknek, mint például az albánoknak és a ma-
gyaroknak, ugyanolyan joguk legyen a jövőbeni közösségben, mint a horvátországi 
szerb népnek, amely nem nemzeti kisebbség.”92 Az EK november 11-én életbe léptett e 
a Jugoszlávia (Szerbia és Montenegró) elleni szankciókat: az olajembargót és minden, 
Belgráddal kötött  kereskedelmi megállapodás felfüggesztését.

Ekkorra egy új szereplő is színre lépett : Cyrus Vance korábbi amerikai külügymi-
niszter, az ENSZ képviselője. Feladata egy tartós tűzszünet letárgyalása és békefenn-
tartók telepítése volt, miközben a politikai rendezés ügye az EK-nál maradt. Vance 
november 6-án Budapestre érkezett . A miniszterelnök felkeresése után mintegy két 
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órán át tárgyalt velem. A kisebbségek problémája eléggé új volt a számára, de látszó-
lag megértett e azt, és elfogadta, hogy a nemzetközi fórumokon fi gyelmet kell fordítani 
jogaik garantálására. Fontos volt az az ígérete is, hogy szükség esetén déli határunk 
magyar oldalára is érkezhetnek nemzetközi megfi gyelők, s hogy a jugoszláviai magyar 
kisebbségről nem fognak megfeledkezni.93 A végre biztatóbb tendencia erősítése érde-
kében levélben fordultam az EK dinamikus soros elnökéhez, Van den Broekhöz. Arra 
hívtam fel a fi gyelmét, hogy ha nem sikerül Szerbiával elfogadtatni a rendezési tervet, 
és a konfl iktus Boszniára is kiterjed, abban szerepet játszhat az iszlám dimenzió is, de 
az sem volna szerencsés, ha egy német–szláv szembenállás jellegét öltené a konfl iktus, 
mert az Oroszországban erősödő „vörösbarna” erők a szláv és az ortodox szolidaritás 
nevében támogatást nyújthatnak a szerb politikának.94

Miközben az EK-kormányok egy része még habozott , két prominens amerikai de-
mokrata párti szenátor, Claiborne Pell (az 1941-es budapesti amerikai követ fi a) és Al 
Gore (a későbbi alelnök, majd elnökjelölt) határozati javaslatot nyújtott  be az Egyesült 
Államok Kongresszusához Horvátország és Szlovénia elismerésére. Érvelésük lényege 
az volt, hogy Szerbia agressziót követett  el a háború után létrejött  határok megváltoz-
tatása érdekében. Egyútt al felszólított ák Horvátországot, hogy vállaljon kötelezett séget 
az ott ani szerb kisebbség jogainak biztosítására, és fogadja el ennek nemzetközi ellen-
őrzését.95

Milošević taktikája – a szerbek által is lakott  összes terület elfoglalása, a nem szerbek 
elűzése onnan, illetve helyükre szerbek telepítése, és ezáltal kész tények teremtése – 
nem változott . November 18-án a szerb hadsereg elfoglalta a már rommá lőtt  Vukovárt, 
lakói jelentős részét, köztük a kórházban ápoltakat, meggyilkolták. November 24-én a 
részben magyarok lakta Szentlászló község is elesett , de a lakosságot a horvát katonák 
kimenekített ék. A szerb nacionalisták úgy gondolták, hogy most már jöhet a tűzszünet. 
Presztízsokokból is könnyebb volt elfogadni Vance-en keresztül az ENSZ közbenjá-
rását, mint a német befolyás alatt  állónak és részrehajlónak képzelt EK diktátumát. 
November 23-án, Vance közvetítésével, Genfb en újabb tűzszüneti megállapodás szüle-
tett , s ezzel teljesült az ENSZ-békefenntartók telepítéséhez szükséges előfeltétel, amit a 
Biztonsági Tanács november 27-én el is fogadott . A tizennegyedik tűzszüneti megálla-
podás sem bizonyult tartósnak ugyan, de a következő, az 1992. január 2-i tényleg véget 
vetett  a horvátországi háborúnak. Ennek oka azonban egyrészt a szerb területi igények 
(időlegesnek bizonyult) teljesülése, másrészt az EK külügyminisztereinek december 
16-i döntése volt.

A Külügyminisztérium december 3-án nyilatkozatot tett  közzé a vajdasági ma-
gyarság helyzetéről. Megállapított a, hogy az előző hetekben minden korábbi mértéket 
felülmúlt a jugoszláviai Vajdaság tartományban élő magyarságra nehezedő politikai 
nyomás, élesedett  a szerbiai magyarellenes kampány; folytatódnak a mozgósítások, és 
különösen nagy számban vonultatják be a vajdasági magyarokat. A hangulatkeltés és 
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a kisebbségi jogok folytatódó korlátozása következtében a magyar és a többi nemzeti 
kisebbség a megfélemlített ség légkörében él, egyre többen menekülnek el szülőföldjük-
ről. A hatalmon levő Szerbiai Szocialista Párt vajdasági vezetője a magyarság parlamen-
ti képviselett el rendelkező, legitim érdekvédelmi szervezetét, a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségét „fasiszta” minősítéssel illett e. Szerb parlamenti képviselők 
a parlamentben a VMDK betiltását, valamint a vajdasági képviseleti rendszer meg-
változtatását kezdeményezték, ami az érdekeltek szerint a nemzeti kisebbségek politi-
kai jogainak újabb súlyos csorbítását jelentené. Mindez „nagymértékben akadályozza 
a magyar–szerb kapcsolatok javítására irányuló azon szándékok érvényre jutt atását, 
amelyekről a magyar fél a szerb külügyminiszter legutóbbi magyarországi látogatása 
alkalmával tájékoztatt a partnerét”.96

Németország ekkor már hetek óta győzködte európai partnereit Horvátország és 
Szlovénia elismerésének indokoltságáról, és jelezte, hogy – néhány más állammal 
együtt  – erre önállóan is kész. A hágai konferencia keretein belül működő Badinter-
bizott ság 1991. november 29-én megállapított a, hogy „Jugoszlávia a felbomlás állapotá-
ban van”, a belső köztársasági határok csak közös megegyezéssel változtathatók meg, 
és hogy Horvátország függetlensége addig nem ismerhető el, amíg alkotmányában 
nem garantálja a kisebbségi jogokat. A horvát szábor december 4-én eleget tett  ennek a 
kívánalomnak: „A Horvát Köztársaság védi az etnikai és nemzeti közösségek (kisebb-
ségek) egyenjogúságát, és serkenti azok sokoldalú fejlődését.”97 Mintegy ennek igazolá-
sára, Horvátország december 15-én Magyarországgal egyezményt kötött  a területükön 
élő nemzeti kisebbségek jogainak kölcsönös biztosításáról, átvéve az 1991. május 31-én 
Ukrajna és Magyarország által megkötött , hasonló egyezmény pontjait.98

Az elismeréssel kapcsolatban az Egyesült Államok és az EK magatartását mindad-
dig nagyban befolyásolta a Szovjetunió állapota. A balti függetlenség helyreállítása 
után kifejezett en tartott ak a folyamat folytatódásától, atomfegyverekkel és interkonti-
nentális rakétákkal rendelkező új államok létrejött étől, egy soknemzetiségű birodalom 
felbomlásának beláthatatlan következményeitől. December elején azonban a kérdés el-
dőlt: a szovjet tagállamok – Ukrajnával az élen – sorra deklarálták függetlenségüket, 
és december 13-án Minszkben létrejött  a Független Államok Közössége. Ilyen előzmé-
nyek után került sor az Európai Közösség Tanácsának december 16-i ülésére. Vance 
és Carrington ellenvetései ellenére, hosszú vita után egységes döntés született . Az EK 
államai a Badinter-bizott ság „Irányelvek új államok elismerésére a Szovjetunióban és 
Kelet-Európában” című dokumentuma szerint készek elismerni azokat a köztársaságo-
kat, amelyek ezt kérik és vállalják – az ENSZ-alapokmány, valamint az EBEÉ dokumen-
tumai alapján – a jogállamiság, az emberi jogok és a demokratikus értékek tiszteletben 
tartását, a határok sérthetetlenségének betartását, valamint a területükön élő nemzeti 
és etnikai kisebbségi csoportok jogainak garantálását, az EBEÉ keretében kidolgozott  
kötelezett ségekkel összhangban. Ugyanezen a napon adták ki a „Közös álláspont a 
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jugoszláv köztársaságok elismerése vonatkozásában” című dokumentumot, amely a 
fentieken kívül további, emberi és kisebbségi jogokkal kapcsolatos feltételeket tűzött  
ki.99 Horvátország ennek megfelelően módosított a az alkotmányát, széleskörű jogokat 
ígérve a szerbeknek és általában a kisebbségeknek.

Azóta is folyik a vita, „korai” volt-e az elismerés. Vitathatatlan, hogy mi volt a szlo-
vén és a horvát lakosság egyértelmű akarata, vitathatatlan, hogy a belgrádi vezetés és 
hadserege mennyire elmélyített e a szerb–horvát ellentétet, és az is tény, hogy az elis-
merés után Horvátországban elhallgatt ak a fegyverek. Ami később Boszniában, majd 
Koszovóban történt, azt nem az EK-elismerés, hanem Milošević, Karadžić és a többi 
háborús bűnös további lépései okozták.100

Noha az elvi döntés december 16-án megszületett , és Németország – ígéretéhez hí-
ven – december 23-án elismerte a két kivált köztársaság függetlenségét, még nem dőlt 
el, hogy az Európai Közösség többi tagja kielégítőnek találja-e a Badinter-feltételek tel-
jesítését, és hogy más, meghatározó súlyú országok csatlakoznak-e az elismeréshez. 
1992. január 16-án ültek össze ismét a Közösség külügyminiszterei. A találkozó ebéddel 
kezdődött , amelyre – az EK-val egy hónappal korábban társult ország képviselőjeként – 
Antallal együtt  én is hivatalos voltam. Tudtuk, hogy most fog eldőlni, megszületik-e 
a kollektív elismerés, és azzal tényleg véget ér-e a horvátországi háború. Úgy véltük, 
hogy az elismerés feltételei fontos precedenst fognak alkotni a nemzeti kisebbségek 
jogai tekintetében is. Nem volt szabott  ültetés, és ezt kihasználva Douglas Hurd brit 
külügyminiszter mellett  foglaltam helyet. Antall és én az evés helyett  a beszélgetésekre 
helyeztük a súlyt, a téma szinte kizárólag Jugoszlávia volt. Távozóban a miniszterelnök 
az általam jól ismert, lakonikus stílusában megállapított a: „Azt hiszem, hozzá tudtunk 
járulni a mai döntésekhez.” Tudjuk, az a döntés mindkét köztársaságot független és 
szuverén államként ismerte el. Magyarország két új és jó szomszédot nyert.

Hazánk már korábban látt a e lépés elkerülhetetlenségét, de ügyelt arra, hogy Belgrád 
ne tudja bűnbaknak kikiáltani, ürügyet teremtve a magyarellenes megnyilvánulá-
sokra, atrocitásokra a Vajdaságban. Noha a „maradék” Jugoszlávia – Németország és 
Ausztria mellett  – Magyarországot vádolta a felbomlási folyamat támogatásával, s a 
horvát háború idején a magyar légteret rendszeresen és szándékosan megsértve, még 
egy fegyveres konfl iktus veszélyét is felidézte, Antall délszláv politikája a higgadt vá-
laszokkal eredményesen óvta meg Magyarországot a háborútól. A szerbek számára 
fontos tranzitútvonal nyitva tartásával sikeresen hárított a el a magyar–szerb viszony 
elmérgesedését, s elérte, hogy a vajdasági magyarság túszból nem vált áldozatt á, nem 
került sor az „etnikai tisztogatásnak” nevezett  gyilkosságokra és a lakosság tömeges 
elűzésére. Horvátországgal és Szlovéniával hazánk kezdett ől fogva kitűnő politikai és 
gazdasági kapcsolatokat alakított  ki; 1992 folyamán mindkett ővel államközi szerződést, 
Szlovéniával ezen felül kisebbségvédelmi egyezményt is kötött . Az eredmény termé-
szetesen nem kizárólag a miniszterelnök érdeme. Munkáját jelentős mértékben segí-
tett e külpolitikai főtanácsadója, Kodolányi Gyula. A Külügyminisztériumban számos 
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munkatársam gyakran késő estig dolgozott . Közülük is ki kell emelnem Bába Iván ak-
kori helyett es államtitkárt, Szőcs Ferenc főosztályvezetőt, Szabó Istvánt és Varga Imrét, 
valamint Őszi István belgrádi nagykövetet, Bagi Gábor zágrábi főkonzult és Bollobás 
Enikőt, washingtoni nagykövetünk helyett esét.

A jugoszláv kísérlet kudarcot vallott . Ahogy az utolsó jugoszláv miniszterelnök, a 
boszniai horvát származású Marković később elmondta: „Abban az időben bárhol is 
voltam, bármelyik városban, mindenhol szívélyesen és lelkesen üdvözöltek. Minden 
gyűlésen nagyon sok ember megjelent, s valamennyien támogatásukról biztosított ak. 
Azt mondták, Jugoszláviában sohasem éltek jobban. Emelkedett  a bérük, utazgatt ak, 
vásároltak, szabad embernek érezték magukat... Ám amikor az urnák elé álltak, min-
denki a saját falkájára szavazott .”101 És tegyük hozzá: lőtt e és ölte a másik falkához tar-
tozót. Csak remélni lehet, hogy az európai mentalitás előbb-utóbb végleg megszünteti 
a falkaszellemet Európa keleti felében is.
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  1 Részlet A rendszerváltozás szomszédsági politikája című, készülő könyvemből.
  2 Kocsis Károly: Jugoszlávia. Egy felrobbant etnikai mozaik esete (Budapest: Teleki László Alapítvány, 

1993.) című kötete a konfl iktusok történeti és etnikai hátt ere után az eseményeket is pontosan és 
elfogulatlanul mutatja be, de nem volt célja a magyar reakciók tárgyalása. Juhász József munkája (Volt 
egyszer egy Jugoszlávia – a délszláv állam története. Budapest: Aula Kiadó, 1999.) alapos összegzés, de a 
válság során követett  magyar külpolitikát nem elemzi. Horvátország tizennégy évszázadot felölelő 
történelmének alapos, egyben érdekfeszítő összefoglalásában Sokcsevits Dénes (Horvátország a 7. 
századtól napjainkig. Budapest: Mundus Novus Könyvek, 2011.) szintén nem tér ki erre. Szilágyi Imre 
(„A magyar külpolitika és a délszláv térség 1990 után”. Külügyi Szemle, Vol. 3. No. 1–2. [2004].) pont az 
utóbbira vállalkozott , de az érdemleges források hiányában csak első kísérletnek tekinthető. Mint 
szereplő és elemző, több tanulmányomban is foglalkoztam az Antall-kormány külpolitikájával és 
ezen belül a délszláv válsággal; a legfontosabb: „A magyar külpolitika fő irányai a század utolsó 
évtizedében”. In: Magyarország helye a 20. századi Európában (szerk. Pritz Pál). Budapest: Magyar 
Történelmi Társulat, 2002. 169–184. o. Antall és saját levelezésem felhasználásával készített em 
el a téma első feldolgozását: „Hungary and the Break-Up of Yugoslavia”. Hungarian Review (a 
továbbiakban HR), Vol. 2. No. 2. (2011). 42–52. o. és No. 3. 65–78. o. Mind a belső, mind a nemzetközi 
hátt ér bemutatásához jól használható egy korai horvát összefoglalás: Gorazd Nikic (szerk.): 
Croatia between Aggression and Peace. Zagreb: AGM, 1994. Olvasmányos és sok korábbi szerbpárti 
előítéletet eloszlat: Laura Silber – Allan Litt le: Jugoszlávia halála. Budapest: Zrínyi, 1996. Misha 
Glenny (The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War. London: Penguin Books, 1996.) egyformán 
hibáztatja a konfl iktus résztvevőit, és ezzel enyhíti a szerb nacionalisták felelősségét. James Gow 
Triumph of the Lack of Will: International Diplomacy and the Yugoslav War (London: C. Hurst & Co, 
1997.) című könyve kiegyensúlyozott , tárgyilagos munka, viszont David N. Gibbs (First Do No 
Harm. Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia, Nashville, Tennessee: Vanderbilt 
University Press, 2009.) a szerb nacionalizmus javára erősen elfogult. (Jellemzésére elegendő, hogy 
a jugoszláv hadsereg által 1991 őszén elfoglalt horvátországi területeket szerb népességűként 
tünteti fel, és nem szól az ott ani nem szerbek elűzéséről és legyilkolásáról.). Végül említést érdemel 
két tanítványomnak a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, 2011-
ben készült szakdolgozata: Sibalin Iván: „Magyar–horvát kapcsolatok 1990–1993”, amely szerb 

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   73Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   73 2012.03.05.   10:45:222012.03.05.   10:45:22



74 Külügyi Szemle

Jeszenszky Géza

és horvát munkákat is felhasznált, illetve Császár Márk: „A magyar külpolitika és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlása”. Különösen az utóbbi fi gyelemreméltóan alapos 
munka.

  3 Tito könyörtelen, de eredményeket hozó módszereire és a külvilág Tito-kultuszára rámutat 
Sokcsevits: i. m. 660–664. o.

  4 A „horvát tavasz” annak és letörése: Uo. 647–653. o.
  5 Szilágyi Imre: i. m. 4–5. o.
  6 Jugoszlávia felbomlásának magyar krónikása szerint az új horvát kormány legfontosabb célkitűzése 

ekkor az volt, hogy Horvátországból nemzetállamot teremtsen, egy jugoszláv konföderáció 
keretében. Juhász József: i. m. 226. o.

  7 Sabrina P. Ramet: The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918–2005. Bloomington: 
Indiana University Press, 2005. 374. o.

  8 Magam is kíváncsi vagyok, hogy tudott -e erről Für hadügyminiszter, Kádár Béla, a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok minisztere vagy Boross Péter, akkor a titkosszolgálatokat felügyelő tárca 
nélküli miniszter, vagy az egész ügyet a Technika Külkereskedelmi Vállalat bonyolított a le. Azt 
is jó volna tudni, hogy Belgrád zágrábi vagy budapesti ügynökei révén szerzett -e tudomást az 
eladásról, esetleg valamelyik magyar minisztériumból vagy cégből került ki az informátor.

  9 Hajdú János a Népszabadságban az 1934-es marseilles-i királygyilkosság előkészítésével is 
kapcsolatba hozott  magyarországi usztasa táborhoz hasonlított a az ügyet „Jankapuszta?” című 
cikkében. Egyútt al kétségbe vonta, hogy célszerű különbséget tennünk Jugoszlávia népei között : 
„mi nem rangsorolhatjuk viszonyunkat a szlovénekkel, a szerbekkel, a horvátokkal és a többiekkel. 
Ez egyáltalán nem lenne magyar érdek”. Magyar Szó, 1991. január 29.

10  Martin Špegelj, az akkori horvát hadügyminiszter memoárjában (Sjećanje Vojnika [Egy katona 
emlékiratai], Zagreb: Znanje, 2001.) részletesen felsorolja, hogy mely országokból sikerült neki 
fegyvereket és hadianyagot vásárolnia. Magyarország mellett  említi Ausztriát, Csehszlovákiát, 
Lengyelországot, Romániát, Svájcot és Chilét. Adatait (vagy a más forrásból származókat) átveszi 
Jakus János: „A Horvát Hadsereg felszabadító hadműveletei 1995-ben”. In: Magyarország és a Balkán 
(szerk. M. Császár Zsuzsa). Pécs: PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 
2009. 37. o. Megerősíthetem, hogy ilyen szállításokról én is értesültem, de a magyar kormány 
tudtával az említett  tízezer géppisztolyon felül se Horvátországnak, se más balkáni államnak 
nem adtunk el és nem szállított unk fegyvert; az 1991 őszén elrendelt nemzetközi fegyverszállítási 
embargót Magyarország szigorúan betartott a.

11  Magyar Külpolitikai Évkönyv (továbbiakban MKÉ) 1991. Budapest: Külügyminisztérium, 1991. 142–143. o.
12 Népszabadság, 1991. február 5. 1–3. o.
13  Népszabadság, 1991. február 8. 3. o.
14  Az úgynevezett  Kalasnyikov-ügyről részletesen beszámol: Für Lajos: A Varsói Szerződés végnapjai – 

magyar szemmel. Budapest: Kairosz Kiadó, 2003. 272–282., 293–305. o. A délszláv háborúval 
foglalkozó, külföldön megjelent számos írás általában nem, vagy csak érintőlegesen szól a magyar 
fegyvereladásról. Egy, még a háború első szakaszában készült, tendenciózus szerb írás részletes 
adatokkal szolgál a horvátoknak és a boszniai muzulmánoknak külföldről szállított  fegyverzetről, 
de meg sem említi az 1990-es magyar szállítmányt és a belgrádi titkosszolgálat 1991. januári TV-
fabrikációját: „Illegal German Weapons to Croatia and Bosnia Fuel the Balkan Confl ict”. Balkan 
Strategic Studies, htt p://128.121.186.47/ISSA/reports/Balkan/Oct3192.htm, 1992. október 31.

15  Sokcsevits: i. m. 672. o.; Kocsis Károly: Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Budapest: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 37. o.

16  Ramet: i. m. 374. o.
17  Uo. 375. o.
18  A napiparancs szövegét 1991. január 31-én közölte a Borba és a Vjesnik, nyomukban pedig a magyar 

sajtó.

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   74Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   74 2012.03.05.   10:45:222012.03.05.   10:45:22



2011. tél 75

Jugoszlávia felbomlása és a magyar külpolitika

19 Branka Magas ismertetése Warren Zimmerman amerikai nagykövet Origins of a Catastrophe (New 
York: Times Books, 1996.) című könyvéről. Bosnian Institute, htt p://www.bosnia.org.uk/about/bi_
books/long_reviews.cfm?book=193.

20 Boško Samardžić: „Zavera protiv SFRJ”. Politika ekspres, 1991. február 10. 2. o. Idézi a Magyar Szó 
aznapi száma.

21 Magyar Szó, 1991. február 25.
22 Magyar Szó, 1991. június 20.
23 Viktor Meier: Yugoslavia. A History of Its Demise (szerk. Sabrina Ramet). London – New York: 

Routledge, 1999. A Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítójaként interjúk, memoárok és személyes 
helyszíni tapasztalatai alapján számol be a titkos tárgyalásokról: Uo. 157–174. o. Ante Marković 
Milošević Hágában folyó perében, 2003 októberében, majd a zágrábi Globus lapnak adott  interjújában 
részletesen szólt Milošević és Tuđman tárgyalásairól, valamint a szerb katonai vezetőkkel kialakult 
konfl iktusáról. Magyar Szó, 2003. december 9. és a következő napokban megjelent folytatások. htt p://
archiv.magyarszo.com/arhiva/031108/kulfold.htm, http://archiv.magyarszo.com/arhiva/031209/
mozaik.htm.

24 „Közlemény Franjo Tudjman horvát államfő magyarországi látogatásáról, 1991. április 19.”. MKÉ 
1991. 195. o.

25 Többek között  a Cossiga olasz köztársasági elnökkel folytatott  megbeszélését követő 
sajtóértekezleten. Magyar Szó, 1991. július 6.

26 Révész Sándor: Antall József távolról. Budapest: Sík, 1995. 104. o. Révész nem azt állítja, hogy e 
mondatban a Vajdaság Magyarországhoz való visszacsatolásának igénye rejlett , szerinte Antall 
„csak korrepetálni kívánta a balkáni történelemből Európát. Európa pedig ehhez az öncélú 
ismerett erjesztő buzgalomhoz nincs hozzászokva.”

27 Meg is jelentek a világsajtóban az első együtt  érző tudósítások a vajdasági magyarokról, bár mélyen 
igaztalan volt a londoni Independent beállítása: „Slobodan Milošević szerb köztársasági elnök és 
magyar kollégája, Antall, teljes tüdőből fújják a nacionalizmus kürtjeit.” Ismerteti: Magyar Szó, 
1991. augusztus 8.

28 MKÉ 1991. 187. o.
29 Uo. 240. o. Magyarország nehéz helyzetét – a nyugati világban szinte egyedül – megértett e és 

méltányolta Christopher Cviic: Remaking the Balkans. London: The Royal Institute of International 
Aff airs, 1991. 98–99. o.

30 „Antall–Marković telefonbeszélgetés”. Népszabadság, 1991. július 1.
31 Antall József levele George H. Bush elnöknek, 1991. június 30. Másolata a birtokomban.
32 A Magyar Szó júliusi és augusztusi számaiban rendszeresen beszámolt a háborúellenes 

tiltakozásokról.
33 A Kissinger 1990. június 30.–július 3-i látogatásáról készült összefoglaló jelentés a birtokomban.
34 Magyar Nemzet, 1991. július 29. 3. o.
35 „Antall: »A Vajdaság ügye is megoldásra vár«”. Népszabadság, 1991. július 4.
36 Magyar Nemzet, 1991. július 29. 3. o.
37 A szerb irreguláris fegyveresek és a hadsereg által fenyegetett , majd megtámadott  Kelet-Szlavónia 

magyar lakosságától igen sok panasz érkezett  a magyar kormányhoz arról, hogy a nemzetközi 
megfi gyelők részrehajlóak a szerbek javára. Ezt a vádat alátámasztott ák Victor Meier német 
tudósító helyszíni tapasztalatai. Meier: i. m. 224. o.

38 A washingtoni tárgyalásaimról nagykövetségünk által készített  jelentés másolata a birtokomban.
39 MKÉ 1991. 263–264. o.
40 Juhász József: i. m. 237–248. o.
41 Antall József levele Francois Mitt erand francia elnökhöz, 1991. augusztus 1. A magyar eredeti 

másolata a birtokomban. 
42 Bush elnök július 19-i levele irataim között  nincs meg.

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   75Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   75 2012.03.05.   10:45:222012.03.05.   10:45:22



76 Külügyi Szemle

Jeszenszky Géza

43 Biztató volt Gianni de Michelis olasz külügyminiszter, aki a dél-tiroli minta átvételében jelölte 
meg a jugoszláviai kisebbségek problémájának megoldását. Szerbia és Magyarország az ENSZ által 
elismert védhatalomként őrködhetne a szomszédos országokban élő kisebbségei jogai felett . Wiener 
Zeitung, 1991. augusztus 2.; átvett e a Magyar Szó, 1991. augusztus 3.

44 Jeszenszky Géza levele Hans Van den Broek külügyminiszternek, 1991. augusztus 2. Az angol 
eredeti másolata a birtokomban.

45 „A Magyar Köztársaság Kormányának Nyilatkozata a balti államok törekvéseivel kapcsolatos 
álláspontjáról”. MKÉ 1991. 270–271. o.

46 „A Magyar Külügyminisztérium Nyilatkozata a jugoszláviai helyzetről, 1991. augusztus 27.”. MKÉ 
1991. 274–275. o.

47 „Antall József miniszterelnök tájékoztatója magyarországi diplomaták számára, 1991. augusztus 
23.”. MKÉ 1991. 268–269. o.

48 Meier: i. m. 216–220. o.; az idézet forrása: 217. o.
49 Népszabadság, 1991. augusztus 29. 3. o.
50 Rupel emlékirataira hivatkozva, szlovén partnerem első budapesti látogatását Szilágyi Imre (i. m. 7. 

o.) 1991. január 22-re teszi, de ennek sem emlékezetemben, sem irataimban nincs nyoma. Szerintem 
erre dubrovniki megismerkedésünk után egy hónappal került sor.

51  Népszabadság, 1991. augusztus 27. 1. o.
52  Meier: i. m. 226–227. o.
53 1991. augusztus 27-i tájékoztatónk magyar nyelvű változata a birtokomban, angol szövegére l. HR, 

Vol. 2. No. 3. (2011). 66. o.
54 „A Külügyminisztérium Nyilatkozata a jugoszláviai helyzett el kapcsolatban, 1991. augusztus 27.”. 

MKÉ 1991. 275. o.
55 Népszabadság, 1991. szeptember 3–5.
56 Magyar Szó, 1991. szeptember 12. „Dr. Körmendi Ferenc Hágában ismertett e a VMDK-nak a 

vajdasági magyarok helyzetével kapcsolatos álláspontjait a Jugoszlávia-értekezlet két alelnökével.” 
Magyar Szó, 1991. október 2.

57 „Mi tehát elsőként jutott unk el Hágába, hamarabb, mint az albánok vagy a baranyai-szlavóniai 
szerbek képviselői [...] A tárgyalásaink végén kinyilvánított ák teljes egyetértésüket és támogatásukat 
kérelmeinkkel és követeléseinkkel kapcsolatban, s megígérték, hogy minderről tájékoztatják 
lord Carringtont és az érdekelt testületeket, valamint hangsúlyozták a további kapcsolatt artás és 
konzultációk fontosságát és szükségességét. Ez mindenképpen fontos, hiszen mi is igényeljük, 
hogy az érdekeinket mi magunk képviseljük, ne pedig mások – mondta dr. Körmendi Ferenc.” 
Magyar Szó, 1991. október 6.

58 A Népszabadság és az Új Magyarország 1991. szeptember 4-i száma alapján közli: Külügyminisztériumi 
Tájékoztató (a továbbiakban KÜM Tájék.), No. 2. (1991). 148–150. o.

59 „Közlemény Antall József miniszterelnök jugoszláviai munkalátogatásáról. (IX. 3.)”. MKÉ 1991. 277. o.
60 A találkozó után Ágoston András, a VMDK elnöke a Pesti Hírlapnak adott  interjúban elmondta, 

hogy Antall kormányfővel biztató és baráti eszmecserét folytatt ak. „Őt nemcsak úgy tekintjük, 
mint a magyar kormány elnökét, hanem mint egy olyan európai politikust is, akinek egyre nő 
a tekintélye abból eredően, hogy alkotó módon járul hozzá a jugoszláviai válság rendezéséhez.”. 
Magyar Szó, 1991. szeptember 5.

61  KÜM Tájék., 150. o.
62  Új Magyarország, 1991. szeptember 13. A Népszabadság is összefüggésbe hozta a rágalmat a VMDK 

elleni, felerősödő propaganda-hadjáratt al. Vö. Magyar Szó, 1991. szeptember 14.
63 Feljegyzés Antall miniszterelnök és Kohl kancellár 1991. szeptember 5-i telefonbeszélgetéséről. 

A magyar nyelvű másolat a birtokomban.
64 Feljegyzés Antall miniszterelnök és Kohl kancellár 1991. szeptember 20-i telefonbeszélgetéséről. 

A magyar nyelvű másolat a birtokomban.

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   76Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   76 2012.03.05.   10:45:222012.03.05.   10:45:22



2011. tél 77

Jugoszlávia felbomlása és a magyar külpolitika

65 „A magyar Külügyminisztérium Nyilatkozata Magyarország légterének Jugoszlávia általi 
megsértéséről, 1991. szeptember 17.”. MKÉ 1991. 299–300. o.

66 „A Magyar Köztársaság Kormányának Nyilatkozata a jugoszláviai helyzetre vonatkozó 
álláspontjáról”. MKÉ 1991. 315–316. o.

67  Feljegyzés Antall miniszterelnök és Bush elnök 1991. szeptember 20-i telefonbeszélgetéséről. 
A magyar nyelvű másolat a birtokomban.

68 Feljegyzés Antall miniszterelnök és Ante Marković miniszterelnök 1991. szeptember 20-i 
telefonbeszélgetéséről. A magyar nyelvű másolat a birtokomban.

69 MKÉ 1991. 278–288. o.
70 Uo. 291–296. o.
71 Uo. 301–314. o. Az eredeti angol beszédre l. HR, Vol. 2. No. 3. (2011). 69–70. o.
72 Dudás Károly, a VMDK vezetésének tagja a Vjesnik című lapban kifejtett e, hogy a vajdasági 

magyarok egyöntetűen támogatják az európai tendenciákat, Európa integrációját, a határok 
formálissá tételét, az egységes európai piacot. Szerbia „mostani politikájával eltaszított a magától 
nemcsak a magyarokat, hanem minden más népet is, amely nem akar visszamenni a múltba. 
A magyarok és a szerbek haladhatnak együtt , de csak akkor, ha megbukik a Szerb Szocialista 
Pártnak ez az anakronisztikus rezsimje...”. Magyar Szó, 1991. szeptember 5.

73 „Jeszenszky Géza külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén (IX. 25.)”. MKÉ 1991. 
317–320. o.

74  „Antall József miniszterelnök beszéde az ENSZ Közgyűlés XLVI. ülésszakán (X. 1.)”. MKÉ 1991. 
324–325. o.

75 KÜM Tájék., No. 2. (1991). 240–241. o., illetve személyes emlékeim.
76  MKÉ 1991. 331. o.
77 Juhász József, Márkusz László, Tálas Péter és Valki László: Kinek a békéje? Háború és béke a volt 

Jugoszláviában. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2003. 69. o.
78 Országgyűlési Napló, http://www.parlament.hu/naplo34/136/1360066.html, 1991. október 15. A 

beszédet közli: MKÉ 1991. 332–347. o., az idézet helye 338–339. o.
79 „A magyar Külügyminisztérium Nyilatkozata, 1991. október 18.”. MKÉ 1991. 347–349. o.
80 Magyar Szó, 1991. október 19.
81  Gow: i. m. A nemzetközi rendezési tervek vajdasági nézőpontú elemzését nyújtva e jellemző 

részletre is fölhívja a fi gyelmet Major Nándor: Elveszejtett  ország. Politikai esszék Jugoszlávia 
széthullásáról. Újvidék: Fórum Könyvkiadó, 1993.

82 „Az egyetlen megoldás az elkülönülésben van. Ott , ahol a szerbek többségben élnek, mint pl. 
Krajinában, engedélyezni kell saját köztársaságuk megalakítását. Szlavóniában és Banĳ ában 
viszont széleskörű autonómiát kell bevezetni.” Đinđić véleménye szerint ugyanennek érvényesnek 
kellene lennie a Szerbiában élő horvátok és magyarok, a koszovói siptárok, meg a Bosznia 
és Hercegovinában élő egyes népcsoportok számára is. „Đinđić nyilatkozata az osztrák APA 
hírügynökség számára”. Magyar Szó, 1991. október 18.

83 Az Antall-kormányt a vajdasági magyarok elhanyagolásával vádoló, egészen abszurd beállításra 
válaszoltam Kodolányi Gyulával közösen írt cikkemben: „Az Antall-kormány és a délvidéki 
magyarság”. Magyar Nemzet, 2003. szeptember 5. 6. o.

84 Magyar Szó, 1991. október 18.
85 Herman János külügyi szóvivőt idézi Népszabadság, 1991. október 19.
86 „Tulajdonképpen arról van szó, hogy a két világháborút is elvesztő Magyarország ismét 

kinyilvánított a revansista igényeit. Figyelmébe ajánlom azonban Antall úrnak, hogy a szerb nép 
elég erős ahhoz, hogy valamennyi támadást visszaverje.” Budimir Košutićot, a szerbiai kormány 
alelnökét idézi: Magyar Szó, 1991. október 24.

87 MKÉ 1991. 300. o.
88 Népszabadság, 1991. október 27.
89 Népszabadság, 1991. október 30.

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   77Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   77 2012.03.05.   10:45:222012.03.05.   10:45:22



78 Külügyi Szemle

Jeszenszky Géza

90 Sokan, köztük Antall is, úgy vélték, hogy amennyiben bármilyen külső erőnek van befolyása a 
szerb vezetésre, az a szovjet vezetés. Nincs információm arról, hogy mi volt a célja az augusztus 
óta erősen csökkent súllyal és befolyással rendelkező Gorbacsov szovjet elnöknek, amikor október 
15-én magához hívta Miloševićet és Tuđmant, hogy vele tárgyaljanak a békéről. De sem ő, sem a 
velük szintén tárgyaló Jelcin nem teremtett  békét a felek között .

91 Antall József levele Bush amerikai elnökhöz, 1991. október 28. Az angol eredeti másolata a 
birtokomban, ebből bőségesen idéztem: HR, Vol. 2. No. 3. (2011). 74–75. o.

92 Magyar Szó, 1991. november 5.
93 Magyar Szó, 1991. november 9.
94 Jeszenszky külügyminiszter levele Hans Van den Broek EK-elnöknek, 1991. november 15. Másolat 

a birtokomban.
95 Kodolányi Gyula külpolitikai főtanácsadó feljegyzése Antall József miniszterelnök számára, 1991. 

november 14. Eredeti a birtokomban.
96 „A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának Nyilatkozata (XII.3.)”. MKÉ 1991. 384–385. o.
97 Mák Ferenc (szerk.): „Adatbank. Horvátország 1991–1999”. Adatbank, htt p://adatbank.transindex.ro/

inchtm.php?kod=58.
98 Uo.
99 Juhász: i. m. 245. o.

100  Ezt alapos jogi és logikai érveléssel támasztja alá Richard D. Caplan: Europe and the Recognition of 
New States in Yugoslavia. Cambridge: University Press, 2005.

101  Ante Markovic interjúja a zágrábi Globusban. Átvéve: Magyar Szó, htt p://archiv.magyarszo.com/
arhiva/031209/mozaik.htm, 2003. december 9.

Résumé

The Break-up of Yugoslavia and Hungarian Foreign Policy

The fi rst non-communist government of Hungary, led by József Antall, was fully aware 
of the national/ethnic/religious diversity of Yugoslavia, but, like the rest of the world, 
did not foresee its imminent break-up, let alone facilitated that. Historical memories 
and concern for the fate of the 400,000 strong Hungarian minority of Yugoslavia 
were important factors in Hungary’s reactions to the deepening confl ict between the 
Serbs, led by the still communist Milošević, and the Croat and Slovene members of 
the Federation. Until the Serbian-dominated Yugoslav Army launched all-out war 
on Croatia in September 1991, Hungary advocated a Confederation between the six 
Southern Slav republics, but then was among the fi rst to realize that Tito’s creation was 
doomed. Antall personally, and the Foreign Ministry directed by the author of this 
article, played an active role in explaining the intricacies of the deepening crisis, and 
the danger of its spreading to other parts of Yugoslavia, to the leaders of the European 
Community and the United States.

Since the armed confl ict started with the revolt of the Serbian minority of Croatia 
and their att empt to join Serbia, while “cleansing” (expelling or killing the Croats and 
Hungarians from) the territory separating them from Serbia proper, any solution of 
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the crisis required a solution to the problem of the mutual national minorities living in 
the republics, including Kosovo. The original Carrington Plan (off ering special status, 
i. e. autonomy for the territories inhabited mainly by a minority) was promising, but 
Milošević turned it down.

The Serbian government in Belgrade made many att empts to implicate Hungary as 
a foe of the Serbs and working for the break-up of Yugoslavia. There were frequent 
violations of Hungary’s air-space, even a cluster-bomb was dropped on a Hungarian 
town, but the patience of the Hungarian government bore fruit. Serbian war crimes 
led to isolation, sanctions and an embargo; and these compelled Belgrade to appreciate 
Hungary’s willingness to keep a window open to the West for Serbia. That may have 
averted the brutal policy of “ethnic cleansing” spreading to the Vojvodina province, the 
home of the Hungarian minority community.

In November–December 1991 Hungarian diplomacy worked hard to convince all the 
parties that the only way for ending the brutal war was recognizing the independence 
of the republics who desired so, while providing guarantees for the rights of the 
minorities, including the Serbs of Croatia. The EC guided by the Badinter Commission, 
acted along those lines on 16 December, making the fi nal decision by the foreign 
ministers on 15 January 1915. I welcomed that with an op-ed in The New York Times: 
“The Right Choice on Yugoslavia”.
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