
Olasz dokumentumok a romániai magyar 
kisebbség helyzetéről, az 1940. évi magyar-szovjet 
tárgyalásokról s a Mussolini-Gömbös találkozóról

Az olasz külügyminisztérium történeti levéltárának anyagaiban kutakodva, az 
1938. évi 22. csomóban egy dátum és aláírás nélküli megsárgult dokumentum
ra találtam, amelyben az olasz külügyminisztérium illetékes és névtelen szak

értője ismerteti a Románia és a szövetséges hatalmak között 1919. december 9-én meg
kötött szerzó'désben Bukarest által a hozzá került magyar kisebbségek védelmében 
vállalt hatpontos kötelezettséget.

Amint a feljegyzésből kitűnik, a Népszövetség az ezt követő csaknem két évtized
ben rendszeresen vizsgálta a kötelezettségek megsértéséről szóló, az azokat elszenve
dő magyar kisebbségektől származó petíciókat.

Tudjuk, hogy a feljegyzés megírása óta eltelt 65 évben a romániai magyar kisebbsé
gek helyzete továbbra sem a párizsi szerződésben megjelölt nemes elvek szerint ala
kult. Bár a rendszerváltozás óta eltelt több mint egy évtizedben jelentős javulás állt be 
a magyar kisebbségek helyzetében, legutóbb éppen az aradi Szabadság-szobor helyze
tével kapcsolatos méltatlan eljárás mutatta, hogy sok még a javítani való.

Sajnos még mindig aktuális történelmi mementóként közöljük hát ezt a dokumen
tumot. Abban a reményben, hogy az egységes és demokratikus Európa felé törekvő 
Románia visszatér a dokumentum elején vállalt kötelezettségeihez, aminek következ
tében az elveszíti hosszúra nyúlt mementó jellegét.

Az olasz külügyminisztérium II. osztályának feljegyzése 
a magyar kisebbségekről

Romániának a kisebbségekkel való bánásmódot illető kötelezettségei abból az egyez
ményből fakadnak, amelyet 1919. december 9-én Párizsban kötöttek meg Románia és 
a szövetséges hatalmak között. Az a bánásmód, amelyet így Románia nemzetközileg 
köteles biztosítani a kisebbségeknek a következőkből tevődik össze:
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1. A hitvallás szabad gyakorlása.
2. A polgári és politikai jogok gyakorlása.
3. A közfunkciók vállalása.
4. Nyelvük szabad használata a hivatalokban is.
5. Iskolák, nevelési, valamint vallásos jótékonysági és más szociális intézmények lét

rehozásának joga.
6. A román kormány kötelessége annak biztosítása, hogy azokban a helységekben, 

ahol az etnikai, nyelvi és vallási kisebbségek jelentős arányban élnek, ott az oktatást az 
érdekelt kisebbség nyelvén beindítsák. A párizsi szerződés értelmében Románia köte
lezettségeit a Népszövetség garanciája alá helyezik. Teljesítésüket a Népszövetség Ta
nácsa ellenőrzi azon bizottságok révén, amelyek a kisebbségek érdekeinek vélt meg
sértéséről szóló petíciókat készítik. A Népszövetség kisebbségi bizottságaira vonatko
zó szabályok szerint a román kormányt felkérik, hogy ezek minden petíciójára vonat
kozóan adjon tájékoztatást annak megvilágítására, hogy az adott jogsértés megtör
tént-e vagy sem. A román kormány, hasonlóan Lengyelország magatartásához, jó ide
je nem válaszol ezekre a kérdésekre.

(A SM A E , Ungheria, 1838. 22. csomó)

*

Magyarország nem tartozik a párizsi szerződés aláírói közé. Ezért a magyar kormány
nak -  bár különösen érdekelt a Románia által a kisebbségi kérdésben vállalt kötelezett
ségek betartásában, figyelembe véve a Romániában élő nagyszámú magyar kisebbsé
get -  jogi szempontból nincs lehetősége arra, hogy érvényesítse jogait, azért sem, mert 
a párizsi szerződés által védett magyar kisebbségek román állampolgárokból állnak. 
A párizsi szerződés, miként más hasonló kisebbségvédelmi szerződések, abból indul
nak ki, hogy egy olyan kisebbségvédelmi rendszert hozzanak létre, amelynek betartá
sa nem vezet jogi jellegű ellentétekhez azon államok között, amelyekben a kisebbségek 
élnek, valamint azon szomszédaik között, amelyekhez ezek etnikailag tartoznak. Itália 
mint a párizsi szerződés aláírója, mindig különös érdeklődéssel figyelte a magyar ki
sebbségek petícióit, és az olasz képviselők a kivizsgálásukra alakult bizottságokban 
mindig szigorú és objektív vizsgálatra törekedtek. Ebből a célból, a tények megállapí
tása érdekében, kapcsolatban álltak a magyar küldöttséggel.

1937 februárjában az olasz kormány a bukaresti kormánynál tett eljárásával elérte 
azt, hogy felfüggesszék két lap megjelenését, amelyek különösen erőteljesen támadták 
a magyar kormányt.

P. S.: Megjegyzendő, hogy a párizsi szerződés mindvégig „etnikai kisebbségekről" 
nem pedig „magyar kisebbségekről" szól.

R é ti  G y ö rg y
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A diplomáciai munka négy évtizeden keresztül hordott „komfortos béklyóiból" kisza
badulván életemnek tevékenyebbik részét az olasz diplomáciai dokumentumok szin
tén komfortos „gályarabságában" töltöm. Ennek eredményeként jelent meg 2000-ben 
a második bécsi döntés előkészítéséró'l szóló tematikus kötet, majd két évvel késeibb az 
1932-1945 közötti időszakot feldolgozó, háromkötetesre tervezett sorozat első része, 
amely a Gömbös-korszak négy évéről szól. Az előbbi 115, az utóbbi 703 dokumentum 
magyar fordítását és kommentálását közli.

Itt is szeretném kifejezni hálás köszönetemet a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári 
Kollégiumának, amely támogatásával lehetővé tette e két kötet kiadását.

Nagy örömömre szolgált, mert tevékenységem nem egészen haszontalan voltának 
visszajelzése volt, hogy Balogh L. Béni erdélyi történész a második bécsi döntésről szó
ló könyvében mintegy harmincszor hivatkozik az elsőként megjelent kötetre.

Magam sem mondtam le e dokumentumok feldolgozásáról. Itt most két ilyen mun
kát közlök, amelyek a közeljövőben publikálandó, az 1936-1940. közötti dokumentu
mokat tartalmazó kötet iratain alapulnak.

Imigyen szála Sola, avagy Magyarország és a kisantant 
1937-ben

A magyar vonatkozású olasz diplomáciai dokumentumok tengerében búvárkodva 
bukkantam az alább közölt „iratgyöngyre".

Szerzője, Ugo Sola, a két világháború közötti olasz diplomácia egyik kiemelkedő 
alakja, aki előbb Stockholmban, az alább ismertetett jelentés írásakor Bukarestben, 
majd később az Egyesült Államokban képviselte Itáliát.

Amint a publikált dokumentum is mutatja, Sola jelentései kiemelkednek tárgyila
gosságuk, alaposságuk és -  ami ritka -  olvasmányosságuk révén is.

A dokumentumban leírtak előzményei: Róma 1937 tavaszán, Budapest számára is 
váratlanul, kiegyezett az egyik közös ellenséggel, Jugoszláviával. A jobboldali Stoja- 
dionovic-kormánnyal kötött megállapodással próbálta ezt a számára fontos szomszé
dos országot a saját oldalára állítani és megosztani a kisantant francia befolyás alatt 
álló tömbjét.

Ezen az első sikeren felbuzdulva Mussolini veje és politikájának hűséges végrehaj
tója, Galeazzo Ciano 1937. április 21-én a budapesti és a bukaresti követnek megkül
dött táviratában utasította az ottani követeket, hogy próbálják Romániát is leválaszta
ni a kisantantról, a román-magyar kiegyezés szorgalmazása révén.

A kisantant külügyminisztereinek 1937 márciusában megtartott belgrádi értekezle
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tén a három külügyminiszter -  megérezvén a veszélyt -  a kisantant sorainak szoro
sabbra zárásáról döntött, megállapodva abban, hogy egyikőjük sem köt különmegálla- 
podást Magyarországgal.

Sola jelentése -  a rá jellemző szellemes-gunyoros hangvételben -  történelmi áttekin
tést ad a román-magyar kapcsolatok alakulásáról, a magyar kisebbség sanyarú helyze
téről Romániában. Kicsit idealizálva mutatja be a román és a magyar lakosság készségét 
a baráti együttélésre és hogy a hivatalos román politika hogyan akadályozza meg ezt. 
Finom különbségtételt tesz a bukaresti és belgrádi politika között (ez utóbbi javára).

Egy bekezdés erejéig azt is leírja, hogy magyar kollégáját (Bárdossy László későbbi 
miniszterelnököt) milyen nehéz volt meggyőznie az új olasz politika hasznosságáról 
Magyarország számára is.

Úgy vélem, hogy amit a magyar-román megbékélés lehetőségeiről és módozatairól 
ír, az ma is aktuális és figyelembe veendő.

Itt következik az „iratgyöngy" teljes magyar fordítása.

S o k  bukaresti követ je len tése Ciano kü lü g ym in isz te rn ek  
Bukarest, 1937. m ájus 5.

Az április 26-ai futárpostával megkaptam a budapesti követség 22-ei táviratát a magyar kisebb
ségekkel való román bánásmódról, valamint a felkérést, hogy jelentsek a témáról. Azonnal meg 
kell állapítanom, hogy a román hatóságok nem csak mostantól, de már három éve szigorítják a 
magyar kisebbséggel való bánásmódot. Ez pontosan megfelel a Liberális Párt kidolgozott prog
ramjának. Ez a program azonban nem lenne olyan folyamatos és állhatatos -  figyelembe véve 
a románok mentális lustaságát, könnyedségét és lezserségét, sőt jóindulatát is -, ha Titulescu, 
valamint bizalmas barátja és munkatársa, Stelian Popescu úr, az Universul című lap tulajdono
sa nem alapította volna meg, pontosan három évvel ezelőtt, az úgynevezett Antirevíziós Ligát, 
és a nevezett újság nem kezdeményezett volna egy erőszakos magyarellenes kampányt a szél
sőséges nacionalizmus jegyében.

Titulescu harsogó magyarellenességének és az Universul kampányának sikerült Romániában 
egy olyan magyarellenes pszichózist létrehoznia, amelynek légkörében a tartományi hatóságok, 
hogy hazafias érdemeket szerezzenek, behúzzák a fékeket, olyan törvény- és szabálysértéseket 
követve el, amellyel szemben senki sem kaphatja meg igazságát. Se a hatóságok, se a rendészeti 
szervek, sőt még a kormány se meri kijavítani ezt a hibát és igazságot tenni, félvén attól, hogy a 
szélsőséges hazafiak támadásainak célpontjaivá válnak. A magyarok és a románok közötti együtt
élés Erdélyben (azokról a népcsoportokról beszélek, amelyek évszázadok óta élnek és dolgoznak 
együtt az erdélyi földön) nagyon szívélyes volt, és most is az. Nincs rivalizálás közöttük. Az er
délyi magyarok egy kicsit romanizálódtak, az ugyanitt élő románok pedig szintén átvettek a ma
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gyarok erősebb és becsületesebb mentalitásából. így a két népcsoport megérti, sőt még szereti is 
egymást. Földműves az egyik is és a másik is, de nem próbálják elvenni földjeiket egymástól. Ka
tolikus az egyik is és a másik is, és nincsenek vallási harcok közöttük. Nincsenek gazdasági vagy 
társadalmi feszültségek sem. A városok, ahol az ilyesféle ellentétek a legkönnyebben létrejönnek 
és kiéleződnek -  azok vagy németek (szászok) vagy zsidók.

Amíg a központi hatalom kevéssé éreztette jelenlétét a falvakban és védnökségét a kulturá
lis és a vallási alapítványok felett Erdélyben, a háború után is fennmaradt az Osztrák-Magyar 
Monarchia időszakának viszonylagos békéje és nyugodt együttélése. Az állami hivatalok meg
szervezésével és fejlesztésével a központi kormány mindenütt jelenlévővé és aktívvá kezdett 
válni, és a magyar kisebbség ettől az időszaktól kezdte elszenvedni az első csapásokat. Távol 
állunk attól a kemény bánásmódtól, amelyet a magyarok a jugoszláv Bánságban vagy Bácská
ban voltak kénytelenek elszenvedni vagy a prágai kormány ravasz közigazgatási nyomásától 
Csehszlovákia magyarlakta területein. De most már Románia azon részein is jobban érződik 
a nyomás, ahol korábban kedvezőbb volt az elbánás.

Véleményem szerint ez a kérdés inkább a jövő kérdése, semmint a jelené, mivel a kisebbsé
gekkel való bánásmód megkeményedése, amelynek tanúi vagyunk, valószínűleg növekedni 
fog, hacsak a két ország kapcsolataiban nem következik be a kívánatos gyökeres fordulat.

Súlyos hiba lenne azonban, amint ezt már február 12-ei táviratomban kifejtettem, ha ama 
számos nemzetközi jellegű nehézség mellé, amelyek akadályozzák a Bukarest és Budapest kö
zötti közeledést, magyar részről előfeltételként szabnák a kisebbségi kérdést. Egyetlen román 
kormánynak sem lenne bátorsága, hatalma, sőt -  az igazat szólva -  lehetősége sem arra, hogy 
visszalépjen. Egy kormányt, amely megpróbálna olyan hangvételű egyezményt kötni Buda
pesttel, amely eltérne a jelenlegi irányvonaltól, azonnal megdöntenék. A két ország közötti eset
leges közeledésnek a tisztán politikai kérdések megoldásával kell megkezdődnie, azaz a jog- 
egyenlőséggel, a megnemtámadási egyezménnyel, a politikai, gazdasági és kulturális együtt
működéssel a Róma-Belgrád-Budapest-Bukarest négyszög keretein belül. Csak a politikai kap
csolatok kitisztulása után és egy általános érvényű nemzetközi együttműködés keretei között 
lehetne olyan román kormányt találni, amely véget vetne a magyar kisebbségre nehezedő nyo
másnak. Valószínűleg ez azzal kezdődne, hogy az új politikai légkörben a vidéki hatalmi szer
vezetek megszűnnének szorgalmasan elkövetni azokat a visszaéléseket, amelyeket a központi 
szervek jelenleg csaknem mindig támogatnak vagy -  ami ezzel egyenlő -  nem fojtanak el. A ki
sebbségekkel való bánásmódban nem annyira a múlthoz való visszatérésről van szó, mint in
kább a helyzet kiéleződésének megállításáról.

Ez az én véleményem, amelyet hosszan magyaráztam magyar kollégámnak, amikor még a 
belgrádi konferencia előtt a román kormány foglalkozott a Budapesthez való közeledés gondo
latával. O eleinte határozottan elutasító álláspontra helyezkedett, majd később kezdte értékelni 
ezt. Neki, a budapesti kormány képviselőjének nehéz volt elfogadni azt, hogy a két ország kö
zötti közeledés anélkül is bekövetkezhet, hogy már az első kapcsolatfelvételnél a kisebbségek
kel való bánásmódról kezdjenek beszélni. Ezért nem csatlakozott teljes mértékben vélemé
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nyemhez. Később azonban meggyőződött annak megalapozottságáról, és bizonyosan jelentet
te Budapestnek.

Abban a munkában, amelyet Jugoszláviának és Romániának Magyarországhoz történő kö
zeledése érdekében fejtünk ki, figyelembe kell venni a lényegi különbséget, amely a Belgrádot 
és a Bukarestet irányító két gárda között áll fenn. A Száva és a Duna kereszteződésében olya
nok vannak, akik -  még ha bizonyos fenntartásokkal is -  készek akár súlyos felelősséget is fel
vállalni a közvéleménnyel szemben. Emlékezni kell arra, hogy az elmúlt 18 évben négy jugo
szláv kormány vette a bátorságot arra, hogy négy fontos egyezményt kössön velünk: Rapalló- 
ban, Santa Mergheritában, Rómában és Belgrádban. Itt, a Domrovica nevű patakocska partján 
nem látok ilyen keménykötésű legényeket. Itt a kormányok, olykor gyengeségük, máskor ra
vaszságuk miatt, először felhergelik a közvélemény szenvedélyét, majd később nem tudják, ho
gyan csillapítsák le azt. Mindezzel számot kell vetni annak a nemzetközi programnak a meg
valósításakor, amelyet Excellenciád a budapesti követségnek április 21-én megküldött utasítá
sában fejtett ki.

Amint ezt már április 7-ei jelentésemben megírtam, a belgrádi konferencia lefékezte a kisantant 
három országának önálló akcióit. Belgrád elkötelezettsége talán ma még friss, de néhány héten 
belül csökkenni fog. De még ha tevékenységünk aktivizálódni fog is, figyelembe kell venni ennek 
a népnek az eredendő gyengeségét, és nem kérni tőle „saját magánál nagyobb dolgokat".

Engedtessék meg nekem, hogy javasoljam: elsősorban Belgrádra támaszkodjunk, oly mó
don, hogy onnan érkezzen az itteni urak számára ösztönzés és támogatás. Hasznos lenne, ha az 
itteni jugoszláv kollégám utasítást kapna arra, hogy tartson nagyon szoros kapcsolatot követ
ségünkkel. A jelenlegi követ, Kasszidolak úr, aki egy széles látókörű ember, éppen elhagyni ké
szül Bukarestet, hogy Londonba menjen. Az általam szorgalmazott utasításokat az utódjának 
kellene megkapnia.

Szükségesnek tartom még azt is megírni, hogy a római román követ, Lugosianu úr, sógora 
az ismert Stelian Popescu úrnak, az Universul főszerkesztőjének, Titulesu szóvivőjének és az 
Antirevíziós Liga elnökének. Titulescu ennek a Ligának minden évben hárommillió lejt fizetett, 
amelyet a Lugosianu-Stelian Popescu család a tartozásokkal együtt szeretne megkapni, ha Ti
tulescu visszatér a hatalomba. Tehát családi érdekek is fennállnak, amelyek szembehelyezik ezt 
a családot az Excellenciád által meghirdetett politikával.

A megrekedésnek és a pangásnak ebben az állapotában kicsit korainak tűnik az, hogy a jö
vőbeli eljárásról beszéljünk. Mégis emlékeztetni szeretnék arra, hogy az olasz-jugoszláv megál
lapodás alkalmával nagyon jó szolgálatot tett az, hogy jugoszláv részről a latere Rómába küld
ték egy nagyon ügyes és határozott emberüket. A románok között is lehet találni egy olyan al
kalmas és felkészült embert, mint amilyen Szubotics. A románok, a jugoszlávok és a magyarok 
közötti kapcsolatfelvétel elérhetőbb és hatékonyabb lenne, ha Rómában történne, az olasz kor
mány közvetlen befolyása alatt. Ez egy olyan megoldás, amely már eredményes volt, tehát az 
lehet a jövőben is.

DDL 8. s. VI. k. 552. dók. 704-707. o.

2004. ősz-tél 263



Réti György

Olasz dokumentumok az 1940. júliusi 
szovjet-magyar tárgyalásokról

1940 júniusának végén, a nyugat-európai nagy német győzelmek teremtette új hatal
mi helyzetben, a németekkel a kölcsönös igényeket már a Molotov-Ribbentrop pak
tumban egyeztető Szovjetunió elérkezettnek látta az időt, hogy visszakövetelje az el
ső világháború után Romániához került Besszarábiát és ezen túlmenően Észak-Buko- 
vinát is. A román kormány engedett a szovjet nyomásnak, egyrészt mert a fegyveres 
ellenállás kilátástalan volt, másrészt mert el akarta kerülni a háromfrontos harcot 
a Szovjetunióval, Magyarországgal és a Dél-Dobrudzsát visszakövetelő Bulgáriával 
szemben.

A Romániával szembeni területi követelések ekkor rövid időre közös platformra 
hozták az ideológiai és politikai szempontból oly távol álló Moszkvát és Budapestet. 
Ezt tükrözte Rosso moszkvai olasz nagykövet 1940. június 25-ei keltezésű távirati je
lentése, miszerint Molotov kormányfő és külügyminiszter -  aki az ekkor még a ten
gelyhatalmak „semleges szövetségesének" tekinthető Szovjetunió diplomáciáját irá
nyította -, arról tájékoztatta Rómát, Budapest fő szövetségesét, hogy támogatja Ma
gyarország követeléseit Bukaresttel szemben.

Július 4-én Kristóffy József moszkvai követ elmondta olasz kollégájának, Molotov 
nemleges választ adott Budapest azon kérésére, hogy közvetítsen Belgrád felé an
nak érdekében, hogy Jugoszlávia maradjon semleges egy magyar-román konfliktus 
esetében.

Kristóffy ezután felvetette Molotovnak a Szovjetunióhoz került bukovinai csángó 
magyarok Magyarországra való átköltöztetésének lehetőségét. A szovjet külügymi
niszter ekkor még erre is nemleges választ adott.

A két „nem" ellenére Molotov kifejezte reményét, hogy a szovjet-magyar kapcsola
tok megszilárdulnak, és érdeklődést tanúsított két ország közötti kereskedelmi egyez
mény mielőbbi megkötése iránt.

A Molotov és Kristóffy között folytatott megbeszélésekről szól Alfieri berlini olasz 
követ július 16-ai jelentése, amely budapesti információkra hivatkozva ismerteti a 
szovjet kormányfő elvi jelentőségű kijelentéseit. Eszerint Molotov közölte a moszkvai 
magyar követtel, hogy a szovjet kormány 1. nem kér semmit Magyarországtól; 2. igaz
ságosnak tartja a Romániával szembeni magyar igényeket; 3. egy békekonferencián tá
mogatná ezeket a magyar igényeket; 4. nem érdekelt a Kárpátokon túli területek kér
déseiben; 5. teljes mértékben elégedett Romániát illetően, amely felé nincsenek továb
bi igényei.

Molotov azt is közölte, hogy a szovjet kormány tudatta Jugoszláviával: helyteleníte
né, ha Jugoszlávia egy magyar-román konfliktus esetén megtámadná Magyarországot.
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Alfieri arról is tájékoztatta Rómát, hogy a budapesti szovjet követ informálta Csáky 
külügyminisztert: Moszkva utasítása értelmében közölni fogja a budapesti jugoszláv 
követtel, hogy a Szovjetunió nem értene egyet Jugoszlávia támadásával Magyarország 
ellen egy magyar-román konfliktus esetében. (Molotov tehát megváltoztatta korábbi 
nemleges döntését e kérdésben.)

Az olasz követ úgy értesült, hogy Csáky kifejtette a budapesti német követnek: nem 
számít Jugoszlávia Magyarország elleni hadba lépésére egy ilyen konfliktus esetén.

Alfieri értékelése szerint: „Molotov közlése, valamint a budapesti és szófiai szov
jet követek lépései mutatják az egyre növekvő orosz érdeklődést a balkáni kérdé
sek iránt, valamint az arra irányuló folyamatos szovjet tevékenységet, hogy beavatkoz
zon ezeknek a kérdéseknek a megoldásába, akkor is, amikor azok az érdekeitől távol 
eső térségekre vonatkoznak, mint például Bulgária Egei-tengeri kijáratának kérdésére. 
Ezen kívül különösen érdekes megfigyelni azt, hogy a Szovjetunió máris a jövőbeli bé
kekonferencia résztvevőjének tekinti magát, és már most ismerteti az érdekelt orszá
gokkal, hogy milyen lesz álláspontja az egyes megoldandó kérdéseket illetően."

Július 18-án Rosso moszkvai olasz követ küldött nagyon érdekes táviratot egy újabb 
Molotov-Kristóffy megbeszélésről. E találkozóról más irat a magyar és olasz levéltá
rakból nem került elő, ezért ezt teljes terjedelemben ismertetjük.

„A magyar követ tájékoztatott arról, hogy Molotov magához kérette, és -  megváltoztatva a ko
rábban neki tett intranzigens kijelentéseit -  sokkal békülékenyebb hangnemben beszélt a Szov
jetunió által a közelmúltban elfoglalt Bukovinában található magyar közösségről.

Anélkül, hogy konkrét biztosítékokat adott volna a lakosság kitelepítésére vonatkozó koráb
bi szovjet elutasításról, Molotov kijelentette Christoffynak (sic!), hogy a kérdés alaposabb tanul
mányozást érdemel. Ebből a célból konkrét adatokat kért az észak-bukovinai magyar kisebbség 
számáról és az általuk lakott településekről. Ezzel kapcsolatban magyar kollégám elismerte, 
hogy -  mivel még ma is bizonytalanok azok a határvonalak, amelyeket a Szovjetunió kénysze- 
rített Romániára ebben a térségben -  még nehéz pontosítani azt, hogy mely magyar falvak ke
rültek szovjet megszállás alá, és melyek maradtak román területeken.

Molotov ezután saját kezdeményezésére kijelentette a magyar követnek, hogy a Szovjetunió 
megalapozottnak tartja a magyar területi követeléseket Romániával szemben, és hogy »a Szov
jetunió álláspontját egy esetleges konferencia asztalánál ez a vélemény fogja inspirálni«.

Végül Molotov, hivatkozva Magyarországnak egy több hónapja tett javaslatára, amelyre 
a szovjet kormány eddig még nem válaszolt, közölte, hogy a Szovjetunió kész kereskedelmi tár
gyalásokat kezdeni a két ország jövőbeli árucseréjének meghatározása céljából. Sőt szorgalmaz
ta de Christoffynál, hogy mielőbb közöljék vele a magyar delegáció névsorát, amely a tárgyalá
sokra Moszkvába utazik.
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A magyar követ elmondta nekem, hogy a Külügyi Népbiztosságon máris közölte a delegá
ció vezetőjének nevét, aki Nicki úr lesz. Kilátásba helyezte, hogy hamarosan közli az egész de
legáció névsorát, amely valószínűleg augusztus első felében utazik Moszkvába.

De Christoffy szerint a kereskedelmi tárgyalásokat megkönnyítheti az, hogy Magyarország
nak nincsen szüksége olajtermékekre; viszont képes szállítani a Szovjetunió számára szükséges 
termékeket, mint amilyenek a vasúti és villamossági termékek, olajcsövek és mások. Magyar- 
ország a maga részéről különösen ásványi anyagokat és gyapotot igényel. A kereskedelmi 
megállapodás gyakorlati értéke azonban a Szovjetunió és Magyarország közötti közvetlen köz
lekedési kapcsolat problémájának megoldásától függ, mert ez mind a mai napig le van zárva.

A magyar kollégára kedvezően hatott, sőt egy kicsit meglepte Molotov szokatlan szívélyes
sége és jó szándéka, amelyet a fenti kérdések megtárgyalása során kinyilvánított."

Összegezve megállapítható, hogy 1940 júliusában Moszkva Magyarország számára 
kedvező álláspontra helyezkedett a magyar-román ellentétek szinte minden kérdésé
ben, sőt -  egy nagyhatalomtól szokatlan módon -  felülvizsgálta két korábbi nemleges 
döntését (egy pillanatig sem vitatva a csángók magyar voltát). Ezen kívül készséget 
mutatott a szovjet-magyar gazdasági kapcsolatok jelentős fejlesztésére.

A Szovjetunió ekkor -  önös érdekeiből kiindulva -  baráti jobbját nyújtotta hazánk
nak. A horthysta diplomácia azonban nem tudott és talán nem is akart élni ezzel a le
hetőséggel

R é t i  G y ö rg y
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A marseille-i merénylet és a negyedik Mnssolini-Gömbös 
találkozó -  Zsarolás, behódolás vagy érdekközösség? 
Megőrizte-e Itália központi szerepét a magyar külpolitikában?

A magyar történetírásban vitatott kérdés Benito Mussolini olasz és Gömbös Gyula ma
gyar miniszterelnök viszonya a marseille-i merénylet után.

Az 1934. júliusi sikertelen Anschluss-kísérlet rendkívüli mértékben kiélezte a né
met-olasz szembenállást. Emiatt Mussolini külpolitikájában egy időre előtérbe került 
a Franciaországhoz való közeledés gondolata. Annál inkább, mert a Dúcét ekkor 
kezdte foglalkoztatni Etiópia elfoglalásának lehetősége, amihez szüksége volt Párizs 
hallgatólagos beleegyezésére és a két ország Afrika-politikájának egyeztetésére (külö
nösen a Tunisszal kapcsolatos nézeteltérések tisztázására). Ezért Mussolini -  elnyom
va lelkületének alapvetően francia- és békeellenes érzelmeit -  megpróbált alkalmaz
kodni az Európában akkor uralkodó békés áramlatokhoz. Ezt mutatta az európai biz
tonsági rendszer „szülőatyjához", Louis Barthou francia külügyminiszterhez eljutta
tott meghívása.

Budapesten joggal vélhették, hogy az olasz-francia közeledés fenyegeti a trianoni 
béke revíziójára alapozó magyar külpolitika érdekeit. Ennek adott hangot feltűnést 
keltő, a Pesti Napló 1934. szeptember 8-ai számában megjelent vezércikkében Bethlen 
István volt miniszterelnök. Cikkében kifejezte rosszallását a Róma és Párizs közötti 
„fiirt" miatt, amely törést okozhat a magyar-olasz kapcsolatokban.

Barthou 1934 júliusára tervezett római látogatását Dollfuss meggyilkolása miatt 
október végére halasztották. Mint ismeretes, október 9-én Marseille-ben újabb, egész 
Európát megrázó merényletet követtek el, amelynek áldozatul esett Sándor jugoszláv 
király mellett Louis Barthou is. A merénylet kitervelőinek fő célja az európai biztonsá
gi rendszer kialakításának megakadályozása volt.

„A marseille-i pisztolylövések -  írta emlékiratában Antal István, Gömbös sajtótitká
ra -  csaknem azt a hatást idézték elő Európában, mint húsz évvel ezelőtt Princip go
lyói: s ha a legvégső konzekvenciát, a világháborút ezúttal még nem is robbantották ki, 
néhány hónapig mindenesetre állandóan »könyökünkkel súroltuk a háborút«, hogy 
egy későbbi francia miniszterelnök közismert szólásmódját használjam."

A merényletet követő nyomozás szálai Németországba, Olaszországba és Magyar- 
országra is elvezettek. Bizonyítást nyert, hogy a merényletet szervező horvát usztasák, 
és egy részüket a magyarországi Jankapusztán képezték ki. A gyilkosságot követő 
nemzetközi felháborodás és a nyomozás eredményei nehéz helyzetbe sodorták a ma
gyar kormányt, annál is inkább, mert Franciaország és a kisantant országai -  nem akar
ván rontani kapcsolataikat Németországgal és Olaszországgal -  arra törekedtek, hogy 
csak Magyarországot ültessék a vádlottak padjára. A Magyarország elleni kampány
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élére a királyát vesztett Jugoszlávia állt: Belgrád éles sajtókampányt folytatott Buda
pest felelősségét illetően, és számos magyart utasítottak ki Jugoszláviából.

A német sajtó, hogy saját kormányáról elterelje a gyanút, Magyarországot vádolta a 
merénylet megszervezésével. A Berlin politikájával szembeni magyar elégedetlenséget 
fokozták a magyar hírszerzés révén kapott értesülések, miszerint Göring a jugoszláv 
király temetésén közölte a jugoszláv régenssel és a román királlyal, hogy Németország 
nem támogatja az országaikkal szembeni magyar területi követeléseket.

Amint a római követből a külügyminiszter állandó helyettesévé előlépett Hory 
Andrásnak a marseille-i ügyről készített feljegyzéséből kitűnik, Budapesten nagyon 
sokat tudtak mások felelősségéről, így különösebb aggodalom nélkül várták az ügy 
népszövetségi vitáját. Gömbös mégis úgy döntött: Rómába utazik, hogy legfőbb szö
vetségesével megvitassa a követendő taktikát.

A magyar kormányfőnek, akinek korábban nem tetszett az olasz-francia közeledés, 
most ez bizonyos mértékig kapóra jött, mert Mussolinitól várta, hogy francia közvetí
téssel meghiúsítsa a kisantant országainak -  különösen Jugoszláviának -  a merénylet 
utáni, Magyarország elszigetelésére irányuló diplomáciai offenzíváját.

Az 1934. november 6-án és 7-én folytatott római tárgyalásain Gömbös először az ak
kor másodlagos gazdasági és kulturális kérdésekre terelte a szót, majd átadta Musso
lininak a magyar revíziós követeléseket ábrázoló térképet. Az olasz kormányfő a ma
gyar igényeket „józannak, tárgyilagosnak és mérsékeltnek" nevezte, és ismételten 
megígérte azok támogatását.

Gömbös jövetelének fő célja, a marseille-i merénylet megvitatása, az első napon csak 
olyan formában merült fel, hogy Mussolini tájékoztatta Gömböst: Benes a kisantant ta
nácsában azt javasolta, hogy a merénylet ügyét használják ki a „Magyarországgal va
ló végleges leszámolásra". Ezután megkérdezte, hogy megerősítették-e a magyar hatá
rokat, amire Gömbös igenlő választ adott.

A november 7-ei tárgyalások középpontjában a marseille-i merénylet állt. Rátérve 
a kérdésre, Gömbös hangoztatta, hogy a merényletben a magyar hatóságok és állam
polgárok „részt nem vettek". Elismerte, hogy „valószínűleg voltak" Magyarországon 
élő emigránsok, akik részt vettek a gyilkosságban, de „ezeket felfedezni szervezettsé
gük titkossága miatt lehetetlen volt".

Gömbös ekkor -  feljegyzése szerint „csak általában említve" -  megjegyezte, hogy 
„vannak hangok, menjünk a Népszövetséghez, még mielőtt a szerbek döntő lépésre 
szánják el magukat". Ezután így folytatta: „Én a magam részéről nem vagyok e mel
lett, a Duce sem... Sokkal fontosabb annak megállapítása, hogy a Kisentente Olasz
országot Magyarországtól el akarja távolítani, hogy izolálva könnyebben elbánjanak 
velünk".

Ebből a stilisztikailag nem túlságosan sikeres beszámolóból kitűnik, hogy sem 
Gömbös, sem Mussolini nem volt híve a népszövetségi eljárásnak, mert mindkettő
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jüknek meglehetősen sok takargatnivalójuk volt a marseille-i merénylet ügyében. 
Ezért túlzásnak tűnik egyes korabeli és mai kommentárok -  ez utóbbiak közül a leg
jelentősebb Ormos Máriának, a kérdés legkiválóbb magyar szakértőjének a vélemé
nye miszerint Gömbös megfenyegette, sőt megzsarolta Mussolinit. Véleményünk 
szerint a népszövetségi tárgyalás lehetőségének ilyen futólagos és negatív jellegű em
lítése nem tekinthető sem fenyegetésnek, sem zsarolásnak. Mivel közös érdek volt a 
merénylettel kapcsolatos francia és jugoszláv vádak visszaverése, Mussolini és Göm
bös ebben a kérdésben is eszmetársak és érdekszövetségesek voltak. Ezt bizonyítja to
vábbi beszélgetésük is.

Gömbös ezután patetikus szavakkal hangoztatta, hogy Magyarország egyedül is fel
veszi a „véres harcot, amilyent a történelem nem ismer, még akkor is, ha előre tudnánk, 
hogy el fogunk pusztulni".

Mussolini válaszában kifejtette, „nem hiszi, hogy a marseille-i esetnek komolyabb 
következménye lehetne". Közölte, hogy ő nem adja ki Paveliqet és Kvaterniket, az 
Olaszországban élő két horvát emigráns vezért, és javasolta, hogy Magyarország se ad
jon ki senkit. Ezután a „megindulástól elsápadva" jelentette ki: „Ha mégis szerb vagy 
bármely oldalról fegyveres beavatkozás történnék, akkor ő mozgósít, az egész nemze
tet fegyverbe szólítván mellettünk áll, és átlépi a határt."

Gömbös hasonló megindultsággal válaszolt: „Egy újabb korszak kezdődik most az 
olasz-magyar barátság életében, mert a fegyverrel megkötött barátság a legreálisabb és 
a legbiztosabb. Miránk is minden körülmények között számíthat."

Ezután a katonai kérdéseket vitatták meg. Ezeket a feljegyzés nem részletezi, csak 
a „teljes egyetértést" konstatálja.

Búcsúzáskor a két kormányfő nevetve beszélgetett „az úgynevezett elhidegülésről", 
amely kettőjük között állítólag fennáll.

Befejezve a marseille-i ügyre vonatkozó rész ismertetését, csak megismételhetem 
azt a véleményemet, hogy a kérdésben teljes érdekszövetség állt fenn a két kormány
fő között.

A „zsaroló Gömbös" képpel szemben áll az a nézet, miszerint a magyar miniszter- 
elnök a marseille-i ügy kapcsán „fenntartás nélkül behódolt" Mussolininak. Ezt az ál
láspontot képviselte Kerekes Lajos Anschluss 1938 című könyvében. Amint a tárgyalá
sok fenti leírásából kitűnik, valójában arról beszélhetünk, hogy a marseille-i ügyben a 
magyar diplomáciának a korábbinál is nagyobb szüksége volt Olaszország támogatá
sára, és ezt Gömbösnek sikerült megszereznie a horvát usztasák itáliai tevékenységé
nek elhallgatása fejében.

Véleményünk szerint tehát Gömbös és Mussolini megállapodása a marseille-i ügy
ben nem tekinthető se „zsarolásnak", se „behódolásnak" Gömbös részéről, hanem 
-  arany középútként -  a két kormányfő közötti jól felfogott érdekközösség megnyilvá
nulásának.
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Nem látszik megalapozottnak Fulvio D'Amoia, a neves olasz történész megállapítá
sa, aki az 1934. novemberi Mussolini-Gömbös találkozóból -  teljesen figyelmen kívül 
hagyva a marseille-i merényletre vonatkozó részt -  azt a következtetést vonja le, hogy 
Olaszország elvesztette „központi szerepét" a magyar külpolitikában. Véleményem 
szerint a római hármas egyezmény és a novemberi kormányfői találkozó éppen azt 
mutatta, hogy 1934-ben Olaszország még központi szerepet játszott a gömbösi külpo
litikában. Más kérdés, hogy magyar kormányfő nem adta föl a reményt, hogy a Buda- 
pest-Róma-Bécs együttműködésbe később Berlin is bevonható lesz. Az is igaz, hogy 
a hitleri Németország, gyors megerősödésével arányosan, egyre nagyobb szerepet ját
szott mind az olasz, mind a magyar politikában. Mégis, hogy csak a legfontosabb ese
ményekre emlékeztessünk: Mussolini fellépése nélkül Münchenben nem került volna 
napirendre a magyar revízió kérdése, és Rómának meghatározó szerepe volt az 1938- 
as és 1940-es két bécsi döntésben, amelyek révén a horthysta külpolitika fő célkitűzé
sének korábbi „verbális támogatása" reális támogatássá vált. A tények azt bizonyítják, 
hogy Róma „központi szerepe" a magyar külpolitikában csak az 1938-ban bekövetke
zett Anschluss után kezd veszíteni jelentőségéből, hogy azután 1940 végén, a berlini 
hármas egyezmény aláírásának eredményeként végleg megszűnjön.

Végezetül, a marseille-i ügy magyar vonatkozásait illetően, álljon itt Ormos Mária 
Merénylet Marseille-ben című kitűnő könyvének konklúziója: „...a revíziós politikát 
folytató magyar kormánykörök valóban ünnepeltek. Úgy sikerült eljátszaniuk a bűn
bak szerepét az olaszok helyett, amint azt remélték. Hálára kötelezték az olaszokat, 
s élvezték az angolok, kisebb mértékben a francia kormány támogatását is."
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