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173 / 62. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság budapesti követsége ügy-
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feloszlása után beállt nyugalmi helyzetről, illetve a Szociáldemok-
rata Párt és a Revíziós Liga közötti huzavonáról a szociáldemokrata 
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kezdeményezéséről, hogy Ausztriát és Magyarországot a vonzás-
körzetébe vonja, esetlegesen a kisantant helyett e két államra alapoz-
za közép-európai politikáját (1929. október 11.)
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se a budapesti francia követ igyekezetéről, hogy Magyarországot kö-
zelítse Franciaországhoz, valamint Magyarország fegyverkezésének 
nagyhatalmi megítéléséről (1929. november 27.)

182 / 66. Vojislav Marinković távirata a bukaresti jugoszláv követségre, 
melyben tájékoztatja a bukaresti jugoszláv követet, hogy a magyar 
exportőrök azzal a kéréssel fordultak a jugoszláv exportőrökhöz, 
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hogy a búzát és kukoricát exportáló országok kössenek megállapo-
dást a gabonafélék eladásáról és kiviteléről. Jelzi az ezzel kapcsolatos 
jugoszláv véleményt, és egy ilyen egyezmény esetlegesen várható 
politikai hasznát  (1929. december 13.)
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ban elfogadott döntések magyarországi visszhangjáról és értékelé-
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187 / 68. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumának távirata a 
bukaresti követségre, melyben ismerteti a budapesti követség ka-
tonai attaséjának jelentését a Horthy Miklóssal folytatott beszél-
getéséről, melyben a kormányzó reményét fejezte ki az országa-
ik közötti jobb megértés és együttműködés kialakulását illetően 
(1930. április 17.)

189 / 69. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumának távirata a bu-
karesti követségre, melyben ismerteti a budapesti követség katonai 
attaséjának jelentését a Gömbös Gyulával folytatott beszélgetésről, 
amelynek fő témája a király kérdés és Habsburg Ottó volt (1930. 
április 17.)

191 / 70. A Jugoszláv Királyság budapesti követsége ügyvivőjének jelenté-
se azokról a híresztelésekről, melyek szerint a magyar kormánynak 
szándékában áll kereskedelmi kapcsolatokat létesíteni a Szovjetuni-
óval (1930. április 17.)

192 / 71. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumának távirata a buka-
resti követségre, melyben ismerteti a budapesti követség beszámoló-
ját a budapesti nemzetközi vásárról és a román résztvevők tiszteleté-
re rendezett bakettről (1930. május 13.)

193 / 72. A Jugoszláv Királyság Fővezérkara Hírszerző Osztályának tájé-
koztatója a Külügyminisztériumnak a budapesti követség katonai 
attaséjának a honvédelmi miniszterrel, Gömbös Gyulával folytatott 
beszélgetéséről (1930. június 16.)

196 / 73. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyág Külügyminisztériumának tá-
jékoztatója a budapesti követség részére a jugoszláv kereskedelmi 
és Ipari Minisztériumnak a Budapesten megalakítandó magyar–ju-
goszláv kereskedelmi kamara kérdésében elfoglalt álláspontjáról 
(1930. július 2.)

198 / 74. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumának távirata a bu-
karesti követségre, melyben ismerteti a budapesti katonai attasé je-
lentését a Magyarország és Olaszország közötti katonai szövetségről 
szóló híresztelésekről (1930. november 12.)
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tése a magyarországi legitimista mozgalomról. (1933. szeptember 26.)
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di látogatásáról és a tervezett barátsági egyezményről (1940. decem-
ber 10.)

311 / 136. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumának tájékoztatója 
az ankarai jugoszláv nagykövetségre Csáky külügyminiszter véleke-
déséről a magyar–jugoszláv barátsági egyezmény jelentőségéről és a 
béke fenntartásának szükségességéről Európa ezen részében (1940. 
december 15.)

312 / 137. A Jugoszláv Királyság Pénzügyminisztériumának beadvány a 
Minisztertanácshoz a Bajánál a Pandúrszigeti völgyben zajló kotrási 
munkálatok folytatásához és az öntözőcsatorna zsilipjeinek javításá-
hoz szükséges állami hitel tárgyában (1941. február 14.)

315 / 138. A Jugoszláv Királyság Külügyminisztériumában őrzott távira-
tok Magyarország álláspontjáról a legfrisebb jugoszláviai esemé-
nyekkel kapcsolatban; a német csapatok hadianyag szállításáról 
Magyarországon keresztül; és a Nemzetközi Duna Bizottság magyar 
delegációja iratainak elszállításáról (1941. március 29., 28., 31.)

316 / 139. A Jugoszláv Királyság budapesti követségének számjeltávirata 
Ankarába, melyben arra kér, hogy tájékoztassa Belgrádot a magyar-
országi sajtó éles kirohanásáról a jugoszláv gépek magyarországi 
városok elleni támadása miatt  (1941. április 7.)

317 /  Névmutató
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A magyar történettudománynak viszonylag kevés forráskiadvány áll rendelke-
zésére Magyarország két világháború közötti külkapcsolatainak tanulmányozá-
sához, bár e tekintetben pozitív változások történtek az utóbbi évtizedben. Nem 
annyira a forráskiadványok mennyisége jelent gondot, mint inkább az, hogy a 
meglévő dokumentumközlések többsége a magyar levéltárak iratanyagából ké-
szült válogatás, amelyek egy-egy magyar diplomáciai képviselet iratanyagát, Bu-
dapestre küldött jelentéseit teszik közzé (a legteljesebb, de mindmáig torzóban 
maradt kiadvány a Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945 című 
sorozat). Csak a legritkább esetben születnek olyan munkák, amelyek egy kül-
földi állam Magyarországgal kapcsolatos politikáját mutatják be eredeti források 
közlése alapján, és főleg unikumnak számít az olyan kiadvány, amely egy szom-
szédos kis állam esetében teszi ugyanezt, mint Tilkovszky Loránt kötete, Ausztria 
és Magyarország a vészterhes Európában (Budapest, 2002), bár ez nem klasszikus ér-
telemben vett dokumentumkötet, hanem inkább forrásismertetésnek tekinthető.

A német, a francia, az olasz, az angol és az amerikai levéltárak magyar vo-
natkozású iratainak egy részét ugyan publikálták már a múlt század ötvenes 
éveitől, ezek azonban a magyar történészek számára egyfelől mindmáig nehe-
zen hozzáférhetőek, mivel jó, ha kiadványonként egy-két példány található az 
országban, illetve ezek nem tematikus magyar vonatkozású kiadványok, hanem 
az adott nagyhatalmak általános külpolitikáját megvilágító monstre válogatá-
sok, amelyekben magyar vonatkozású iratok is találhatók.1 kivételt képez ez 
alól az a néhány dokumentumgyűjtemény, amelyet Magyarországon adtak ki. 
Ilyen a német külügyi levéltárban található iratokból 1968-ban készült terjedel-
mes válogatás,2 illetve az ötkötetesre tervezett francia nyelvű sorozat,3 amely a 

1 Documents on the British Foreign Policy 1919–1939; I documenti diplomatici italiani; Papers Relating 
to the Foreign Relations of the United States; Documents Dilpomatiques Francais; Akten zur deutschen 
Auswärtigen Politik. 

2 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. szerkesztet-
te: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt és Juhász Gyula. Kossuth Kiadó, Budapest, 
1968.

3 Documents diplomatiques francais sur l’histoire du Bassin des Carpates 1918–1932
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francia levéltárak magyar vonatkozású anyagait közli, és amely 2013-ra magya-
rul is megjelent.4 Valamint meg kell említeni Réti Györgynek az olasz levéltári 
anyagból válogató köteteit.5

A nagyhatalmak Magyarországot érintő döntéseinek hátterét tehát, ha ne-
hezen is, de egy bizonyos szintig megismerhetjük a meglévő forráskiadványok-
ból. Az úgynevezett kis nemzetek Magyarországgal kapcsolatos politikájára vo-
natkozóan azonban szinte semmilyen primer forrás nem áll rendelkezésünkre.  
A magyar történészek többsége – elsősorban nyelvi akadályok miatt – kénytelen 
beérni másodkézből származó információkkal, amelyekhez azonban ugyancsak 
nehéz hozzáférni. Jugoszlávia vonatkozásában a 20. század első felére minde-
zidáig egy kötetnyi dokumentum áll a történészek rendelkezésére magyarul.  
A jugoszláv dokumentum-kiadványok irataiból A. Sajti Enikő tett közzé egy vá-
logatást.6 A kötet kétségtelenül hasznos segítség a délszláv államalakulat iránt 
érdeklődők számára, lévén elsősorban a Jugoszlávia története szempontjából 
fontos iratokat szedte csokorba. Kevéssé foglalkozik azonban déli szomszédunk 
Magyarországgal kapcsolatos politikájával és törekvéseivel (nem is ez az elsőd-
leges célja), illetve azzal, hogy milyen szerepet játszott Magyarország a belgrádi 
politikai körök tervezgetéseiben.

Az első világháborút követő két-három év jugoszláviai eseményeiről és a 
békekonferencián folytatott délszláv politikáról számos dokumentum-kiadvány 
áll rendelkezésünkre. A legjelentősebbek: Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine 
SHS na Konferenciji mira u Parizu 1919–1920. Beograd. 1960, Diplomatska prepis-
ka predstavnika Kraljevine SHS na Pariškoj mirovnoj konferenciji. Glasnik arhiva 
i društvo arhivista Bosne i Hercegovine. Godina II. Knjiga II. Sarajevo, 1962; 
Zapisnici sa sednica Davidoviće dve vlade od avgusta 1919. do februara 1920. Arhivski 
vjesnik XIII. 1970. A két háború közötti korszak egészére nézve azonban szerb és 
horvát nyelven sem nagyon olvashatunk a délszláv állam külkapcsolatait bemu-
tató tematikus dokumentum-gyűjteményeket. A két legfontosabb kötet: Doku-
menti o Jugoslaviji. Vál.: Ferdo Čulinović. Zagreb, 1968, illetve Branko Petranović 
– Momčilo Zečević (szerk.): Jugoslavija 1918–1984. Beograd, 1985.) 

Az olvasó által kézben tartott könyv a két világháború közötti évtizedek ma-
gyar–jugoszláv kapcsolatainak tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani. A 

4 Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. Összeállította és szerkesztette Ádám Magda 
és Ormos Mária. Akadémiai Kiadó, Budapest, I. 1918–1919. (1999), II. 1919–1920.(2004), III.1920–
1921. (2006), IV. 1922–1927 IV. (2010), V. 1928–1932. (2013) 

5 A Palazzo Chighi és Magyarország. Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról (a Gömbös-kor-
mány időszakában) 1932–1936. Szerk., ford. és előtanulmány: Réti György. Fischermann, Budapest, 
2003.; Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról – A Darányi-kormány megalakulásától a Szov-
jetunió elleni hadüzenetig. Hungarovox Bt., Budapest, 2007.

6 A. Sajti Enikő: Jugoszlávia 1918–1941. Szeged, 1989.
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források lehető legszélesebb köréből merítve, jórészt még publikálatlan belgrá-
di központi levéltári dokumentumok segítségével mutatja be a két világháború 
közötti délszláv állam viszonyulását Magyarországhoz. Magyarország külpoli-
tikáját és belpolitikáját tárgyaló, a gazdasági és közlekedési kapcsolatokra vo-
natkozó források éppúgy helyet kaptak benne, mint a politikai botrányokkal, 
a pártpolitikai helyzet alakulásával, a vallási kérdésekkel, a revíziós politika 
sikereivel és kudarcaival, valamint – korántsem utolsósorban – a jugoszláviai 
magyar kisebbséggel és a magyarországi délszláv kisebbség helyzetével foglal-
kozó dokumentumok. Az iratok többségének lelőhelye a Jugoszláv Országos 
Levéltár (Arhiv Jugoslavije), amely levéltár többszöri névváltozás után – végül 
megőrizve eredeti elnevezését – a két jugoszláv állam időszakában keletkezett 
iratanyagot őrzi. Sajnálatos módon, több, a témánk szempontjából relevánsnak 
tekinthető levéltári fond csak rendkívül töredékesen maradt fenn. Így a buda-
pesti követség anyaga, a berlini, a párizsi követségekről beérkezett, illetve oda 
küldött jelentések és utasítások is csak hézagosan találhatók meg. A két világ-
háború közötti időszak központi külügyminisztériumi forrásai is alaposan meg-
szenvedték Belgrád 1941-es bombázását, majd azt, hogy előbb német, később 
pedig szovjet kézre kerültek. Ennél fogva a második világháború alatt a német 
birodalom által nem érintett területek diplomáciai kirendeltségeinek (London, 
Bukarest, Ankara) dokumentumai nyújtották a válogatás számára a leggazda-
gabb forrásbázist. Kisebb számban kerültek a kötetbe az ugyancsak a szerb fővá-
rosban, Belgrádban működő Hadtörténeti Intézet Levéltárában (Arhiv Vojnois-
torijskog instituta) őrzött iratok.

Mint minden válogatás, természetesen ez a kötet is szubjektív. Legalábbis 
annak megítélésében, hogy mely dokumentumok tudják a leghitelesebben be-
mutatni a délszláv állam Magyarországhoz való viszonyulását, Magyarország 
megítélését egyik vagy másik szempontból. Az azonban biztosan állítható, hogy 
a közlésre szánt dokumentumok kiválogatása mindenféle tendenciózusságtól 
mentesen történt, amit remélhetőleg a kötetet forgató szakmabeliek és a korszak 
iránt érdeklődő olvasók is megerősítenek majd.

Miközben a dokumentumok válogatásánál vezérlő szempont volt az objek-
tivitás, a dokumentumok szerzői részéről ez nem mindig állítható. A források 
jelentős része magán viseli annak a kornak a beidegződéseit, félelmeit és előí-
téleteit, amelyben születtek. Ezt akár természetesnek is vehetjük. Kevésbé tole-
rálhatók azonban azok a tévedések, félremagyarázások, amelyek szándékosan 
vagy a rosszul informáltság, esetleg pusztán a tények ismeretének hiányában 
kerültek be az iratokba, vagy maradtak ki belőlük. Ezeket előfordulásukkor a 
dokumentumokhoz fűzött magyarázó jegyzetekben igyekeztem pontosítani, és 
rámutatni a tévedésekre, illetve félreértésekre. Lábjegyzetben adtam meg – első 
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említésükkor – a forrásokban szereplő személyek fontosabb életrajzi adatait is. 
Sajnálatos módon nem sikerült minden személy kilétét teljes bizonyossággal 
megállapítani, illetve több kevésbé jelentős személyt egyáltalán nem sikerült 
beazonosítani.

 A dokumentumok döntő többségét teljes terjedelmében közlöm, kivéve 
azokat, amelyek nagyobb terjedelemben tartalmaznak irreleváns információkat. 
Ezeknél már a dokumentum elején, közvetlenül az annotációnál jeleztem, hogy 
részlet, illetve a hiányzó részeknél szögletes zárójelbe illesztett három pont […] 
jelzi a kivágást. Ugyancsak szögletes zárójelben jeleztem a betoldásokat, amikor 
az eredetiben egyébként nem szereplő egy-egy szót a mondat értelmezhetősége 
érdekében meg kellett adni magyarul, vagy amikor néhány iratnál olvashatatlan 
szöveg miatt egy-két szó hiányzik az eredetiből. Ez utóbbi esetben többnyire 
lábjegyzetben adom meg a vélelmezett hiányzó részt magyarul. Az iratokban ta-
lálható kiemelések, aláhúzások az eredeti dokumentumban előforduló kiemelé-
sek. A dokumentumok besorolásánál a strg. pov (strogo poverljivo, azaz szigorúan 
bizalmas), pov. broj (poverljivi broj, vagyis bizalmas szám) stb. jelzetek eredetiben 
szerepelnek, nem oldottam fel ezeket a fordításnál. A dokumentumokban elő-
forduló személynevek az adott személy anyanyelve írásmódjának megfelelően 
szerepelnek, kivéve a cirill betűs neveket. Végezetül fontos előrebocsátani, hogy 
az egyik leggyakrabban előforduló személy, Horthy Miklós pozíciója mindig az 
eredeti iratban használt meghatározás magyar megfelelőjével lett megadva (re-
gent–régens, guverner–kormányzó) függetlenül attól, hogy az a magyar termin-
ológia szerint helyes-e.

Azzal a reménnyel nyújtom át a kötetet az olvasónak, hogy a dokumen-
tumgyűjtemény alapul szolgál majd a két ország gazdasági, kulturális és poli-
tikai-diplomáciai kapcsolatainak jobb megértéséhez. Esetlegesen választ adhat a 
magyar levéltári források alapján megválaszolhatatlan, vagy fel sem vetett kér-
désekre Magyarország kisantant- és balkáni politikáját illetően. S végül, de nem 
utolsósorban új kutatások kiindulási pontjául szolgálhat, nem feltétlenül csak Ju-
goszlávia irányában, hanem talán más szomszédos országok vonatkozásában is. 

Hornyák Árpád
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