4. fejezet
A NÉMET ÚJ REND KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1938-1945

1. Az “Új Rend” születése
1.1. A német behatolás Közép-Európába 1930-1941
A két világháború között időszakban a Köztes-Európának nevezett térség gazdasági
fejlődését alapvetően meghatározták a Versailles-ban megalkotott politikai határok, melyek a
gazdasági nacionalizmus – a korábbi gazdasági kapcsolatok szétszakítása, behozatali és
kiviteli tilalmakra épített önellátási törekvések – kereteivé váltak. A 20-as években megtörtént
a térség államainak szanációja,1 mely három pilléren nyugodott: 1. A már említett nacionalista
gazdaságpolitika 2. Kedvező világpiaci agrárárak 3. Rendkívül nagyarányú nyugati
tőkeimport.
Az 1929-33-as nagy válság a három pillérből az utóbbi kettőt megsemmisítette. Így
10-12 éves szünet után ismét felmerült a Duna-völgyi államok valamiféle gazdasági
együttműködésének - ez legtöbbször vámuniós elképzelés volt – a gondolata. A Briand-terv
idevonatkozó aspektusaitól kezdve, a Tardieu-tervben, a Broochy Systemen át az olaszosztrák-blokkon keresztül egészen a Hodza-tervig, ez rendszeresen felbukkant.2
A kis államok által szorgalmazott kezdeményezések a nacionalista érdekeken való
felülemelkedés képességének hiányában buktak meg.3 Míg a nagyhatalmak kezdeményezései
– főleg a franciák jártak élen a különféle tervek szorgalmazásában – szintén megbuktak.
Ennek két oka volt, egyrészt egyik nagyhatalom sem engedte, hogy egy másik a saját
érdekeinek megfelelően formálja át a térség gazdasági életét, másrészt a francia gazdaság nem
rendelkezett elegendő erővel a térség gazdaságának átszervezéséhez (pl. nem volt képes
felszívni a térség agrártermék feleslegét). Ebben a szituációban a 30-as évek elejétől egyre
jobban felértékelődött Németország szerepe.
1922-ben a német külügyminisztérium átszervezésekor megalkotják a “Südosteuropa”
fogalmát. Ez alatt értve Magyarországot, Romániát, Jugoszláviát és Bulgáriát, illetve néhány
esetben még idesorolták Albániát és Görögországot is.4 Disszertációnk e fejezetében a német
definíciónak megfelelően a Délkelet-Európa fogalmat használjuk a térség megnevezésére.
Romsics Ignác a két világháború közötti – pontosabban az 1923-től 1941-ig – terjedő
időszak német délkelet-európai politikáját négy szakaszra osztotta fel.5
Az első szakasz (1923-1929)
E szakaszban Stresemann Délkelet-Európával szemben két stratégiai célkitűzést
fogalmazott meg:
1.
A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok újraépítése.
2.
A német kisebbség támogatása.6
Az első stratégiai cél jegyében Németország Jugoszláviával, Bulgáriával, Magyarországgal
(már a 20-as évek legelején) és Romániával (1928-ban) kereskedelmi szerződéseket kötött a
legnagyobb kedvezmény elvének kölcsönös elfogadása alapján. Érdemes megfigyelni, hogy
bár Románia és Jugoszlávia a 20-as években politikailag még egyértelműen a francia
szövetségi rendszerhez tartozott, Németország fontos gazdasági partnerként kezelte őket.
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A második szakasz (1929-1932)
E szakaszban történt meg a Mitteleurópa gondolat újrafogalmazása. Ennek lényegét az
egyik prominens képviselő így fogalmazta meg: “A német külpolitikának arra kell törekednie,
hogy a német gazdaság segítségével megpróbálja a keleti országokat (mármint Köztes-Európa
országait G.L.) kulturálisan és gazdaságilag a német befolyási övezetbe vonni.”7 A német
Délkelet-Európa politika sikerét elősegítette, hogy a térséget erősen sújtotta a 1929-1933-as
világgazdasági válság.8 Az agrárfelesleggel küszködő délkelet-európai országok számára a
német piac – amely képes volt felszívni agrárfeleslegüket – szerepe felértékelődött. Érdekes
egybeesést figyelhetünk meg, nevezetesen azt, hogy a német nagyhatalmi szándékok és
Délkelet-Európa problémái a németek szempontjából szerencsésen találkoztak.9
A harmadik szakasz (1933-1937)
Ekkor történt meg Délkelet-Európa gazdasági megszerzése.10 1934 szeptemberében
megszületett a Schacht-féle “Neuer Plan”, melyben Délkelet-Európa a német hadigazdaság
kiépítésének legfontosabb külföldi nyersanyagbázisaként szolgált, bár azért bizonyos
hangsúlyeltolódás megfigyelhető. A nácik az előző korszak Mitteleuropa elképzeléséhez
hozzáillesztették a fajilag motivált agresszív Lebensraum-elméletet.11 Ebben a szakaszban
felgyorsult a Südostraum hozzáláncolása a német gazdasághoz, azaz a “nagytérgazdálkodás”
megvalósítása. Ennek jegyében Németország klíring-szerződéseket kötött Magyarországgal
(1934 február), Jugoszláviával (1934 május), Romániával (1935 március) és Bulgáriával
(1936). Azt, hogy a németek a délkelet-európai országoknak milyen feladatot szántak a
“nagytérgazdaságban”, jól demonstrálja Hitlernek 1940 júliusában a bolgár külügyminiszter
előtt kifejtett gondolatmenete, miszerint: “Románia jobban teszi, ha minél inkább lemond
iparosítási elképzeléseiről. Földjeinek termékeit, különösen búzáját irányítsa a német piacra.
Mi viszont szállítjuk számára a szükséges iparcikkeket. Besszarábia valójában egy nagy
magtár. Így a román proletariátus, mely hajlik a bolsevizmusra, eltűnik és az országnak
mindene meglesz.”12
Ezzel párhuzamosan a 2. szakaszra jellemző német bilaterális típusú kereskedelmi
politika elvesztette tisztán gazdasági jellegét és fokozatosan a német külpolitika egyik
nyomásgyakorló eszközévé vált. Jól mutatja ezt, hogy Németország Románia és Jugoszlávia
felé jelezte, nem ad gazdasági koncessziókat a vele szemben ellenséges külpolitikát folytató
országoknak, azaz vagy elfogadják Németország bizonyos politikai feltételeit vagy bezárul a
német piac a termékeik előtt.13
A negyedik szakasz (1938-1941)
Ez az ún. “Pax Germanica” szakasz, ekkor történik meg a politikai hegemónia
megteremtése. 1938-ig Németország és a térség országainak gazdasági összefonódása a
kölcsönös előnyökön (kölcsönös piacbiztosítás) nyugodott. Ezzel szemben 1938-tól
kezdődően a németek célja már nem csak a piac biztosítása volt, hanem az egyes
nemzetgazdaságok totális betagozása a német gazdaság által uralt nagytérgazdaságba.14
Ennek érdekében a politikai nyomásgyakorlást felváltották a fegyveres megoldások. A
folyamat az Anschluss-szal (1938. március 12.) kezdődik és Jugoszlávia feldarabolásával
(1941 április) zárul. E három év alatt született meg a Pax Germanica, amely azt jelentette,
hogy a korábban kialakított gazdasági függés totálissá vált és ehhez politikai és katonai függés
is társult.
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1.2. Csehszlovákia szétesése
A két világháború közötti prágai kormányok mind a politikai, mind a gazdasági
mezőben állandó harcban álltak az “államalkotó” szlovákság többségével, illetve az ország
nemzeti kisebbségeivel. Ráadásul e centrifugális tendenciák a kisebbségeken keresztül
összekapcsolódtak a versailles-i békerendszer összeomlásával.15 Az egyik legfontosabb
centrifugális erő a csehszlovák állam keretei között élő több mint 3 milliós német kisebbség
volt, amely Hitler hatalomra jutásától kezdődően egyre szorosabb kapcsolatokat épített ki
Németországgal. Hitler 1935-ben – a Rajna-vidék demilitarizálásával – kezdett hozzá a
versailles-i békerendszer kereteinek felszámolásához.16 A térségben fő ellenségének tekintett
Csehszlovákia ellen Németország az ottani német kisebbség jogainak védelmét ürügyül
felhasználva indított diplomáciai támadásokat. Ennek megértéséhez röviden át kell
tekintenünk a német kisebbség és a csehszlovák állam két világháború közötti viszonyát.
A Csehszlovákia keretei közé került német kisebbség politikusai a 20-as évek elejére
jellemző ellenzéki magatartásukat – a csehszlovák állam merev elutasítása – a 20-as évek
közepén az ún. aktivista magatartással – azaz a csehszlovák állam támogatása – cserélték fel.
Az aktivizmus első nagy eredményét 1926. október 12-én könyvelhette el, amikor az
ún. harmadik Svehla-kabinetben, az 1925-ös választásokon sikeresen szerepelt két német párt
a Keresztényszocialista Párt és a Gazdaszövetség egy-egy miniszteri tárcát kapott.17 A német
politikusok bekerülése a kormányba, ill. a két német párt belépése a kormánykoalícióba
mindkét oldalról nagy demonstratív értékkel bírt. A csehszlovák politikusok ezzel
demonstrálták, hogy a Benes által a békekonferencián megígért “keleti Svájc” immár
működik Csehszlovákiában. A fejlemények láttán egy cseh kommentátor arra a fellengzős
kijelentésre ragadtatta magát, hogy a szudétanémet népesség végre “német anyanyelvű igazi
csehszlovákká vált.”18 Míg a kormánypártivá vált német kisebbségi politikusok ezzel
demonstrálták, hogy a német kisebbség lojális a csehszlovák államhoz. Franz Spina – a német
Gazdaszövetség elnöke, a prágai egyetem szláv filológia professzora, az első aktivista
miniszter – egy új jelmondatot is kreált az aktivizmusban hívő németeknek, eszerint: “Ne
legyen kormány németek nélkül”. Ennek megfelelően a szudétanémet kisebbség pártjai ezek
után több csehszlovák kormányban szerepeltek.19
A kibontakozó együttműködést azonban beárnyékolta a nagy gazdasági világválság,
mely a szudétanémet vidékeket jobban sújtotta, mint Csehszlovákia többi részét.20 Ennek
magyarázata egyszerű. A szudétanémet ipar alapvetően exportra termelt – főképpen
németországi exportra –, míg a cseh ipar inkább belföldre. Így a válság kezelésére bevezetett
korlátozások – pl. Németország önellátási törekvése – érzékenyebben érintették a
szudétanémet ipart. Ennek viszont komoly politikai következménye lett, mivel megbontotta
az aktivizmus gazdasági alapjait, és már az 1931-es helyhatósági választásokon komoly
eredményt ért el a két szélsőséges erő, a kommunisták ill. a nácik.21
Ekkor lépett fel a politika színpadára Konrad Henlein, aki megalakította a
Szudétanémet Hazafias Frontot. Az új párt gyorsan magába olvasztotta riválisait, így az 1935ös választásokon már csak három szudétanémet párt indult, melyek az alábbi eredményeket
érték el:
34. ábra A német kisebbség választási szereplése az 1935. évi választásokon
Képviselőház

A párt neve
Szudétanémet Párt
Német Keresztényszocialista
Párt
Német Gazdapárt

Szavazatok
1 249 530
162 782
141 399

Szenátus

% mandátum
15,2
44
2,0
6
1,7

5

szavazatok
1 092 255
155 234

%
15,0
2,1

mandátum
23
3

129 862

1,8

-

Forrás: A szerző saját szerkesztése22
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A táblázatból látható, hogy 1935-re az aktivista irányzatot képviselő két párt befolyása
jelentős részét elveszítette, viszont a Szudétanémet Párt előretört. Ha összeadjuk az összes
olyan szavazatot, amit német pártra adtak le, akkor azt mondhatjuk, hogy a német szavazatok
2/3 része esett a Szudétanémet Pártra. Így nem meglepő, hogy a választás másnapján Henlein
kijelentette, hogy most már ők egyedül a szudétanémetség szószólói és az aktivista német
pártok nem a németség igazi érdekeit képviselik.
Csehszlovákia további sorsa szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, hogy a náci
Németország és a Henlein-féle mozgalom gyorsan kapcsolatot keresett és talált egymással. Az
első bizonyítható pénzbeli támogatást Németországtól Henlein 1934 szeptemberében kapta, és
ezt az 1935 májusi választási sikerek után egyre rendszeresebb és egyre növekvő összegek
követték.23 Egy másik forrás szerint 1935-től kezdődően a német külügyminisztérium havi 15
ezer márkával finanszírozta a párt működését.24 Természetesen a pénzzel együtt hamarosan
politikai utasítások is érkeztek. Hitler a szudétanémeteket felhasználta Csehszlovákia ellen
irányuló lépéseihez.
1938-ban Hitler követelményként fogalmazta meg Heinlen számára, hogy: “A
Szudétanémet Párt támasszon a cseh kormány számára elfogadhatatlan követelményeket”.25
Maga Henlein így summázta Hitler nézeteit: “Mindig annyit kell követelnünk, hogy soha ne
lehessen kielégíteni bennünket”.26
Terjedelmi korlátaink miatt nem tárgyalhatjuk részletesen a következő hónapok
eseményeit,27 csupán vázoljuk a fontosabb történéseket (lásd még a 21. térképet). 1937-től
kezdődően egyre jobban kiéleződött a csehszlovák állam és a német kisebbség viszonya,
ráadásul május és június hónap folyamán lezajlott helyhatósági választásokon a Szudétanémet
Párt a német szavazatok 91,4%-t szerezte meg.28 A szudétanémetek és a csehszlovák kormány
viszonya a mélypontra süllyedt, amikor szeptember 13-án Éger (Cheb) városában több
halottat követelő fegyveres összecsapás zajlott le, amely során a csehszlovák kormány
katonaságot vetett be a fegyveres szudétanémetek ellen.29 Ezzel párhuzamosan hosszas
diplomáciai huzavona bontakozott ki a nagyhatalmak között, melynek eredményeképpen
1938. szeptember 29-én délután két órakor ült össze a négyhatalmi találkozó Münchenben,
amely Hitler teljes győzelmével ért végett.30 A 30-án hajnalban aláírt jegyzőkönyv értelmében
Németország népszavazás nélkül megkapta a Szudéta-vidéket, függetlenül egyes részeinek
etnikai összetételétől.31
Míg a szerződés 2. számú függeléke kimondta, hogy “… amennyiben a
Csehszlovákiában élő lengyel és magyar kisebbség problémáját az érdekelt kormányok három
hónapon belül egyezség útján nem rendeznék, a kérdést a ma összegyűlt négy nagyhatalom
kormányfői újabb értekezlet tárgyává fogják tenni”.32 A csehszlovák állam húsz éves
fennállás után a felbomlás szélére sodródott, szomszédai – Németország, Lengyelország és
Magyarország – az állam keretei között élő kisebbségekre hivatkozva hozzáfoghattak
Csehszlovákia határainak megváltoztatásához (20. ábra).
A lengyel kormány nem tétlenkedett, a müncheni egyezmény másnapján – október 1.
– ultimátumban követelte Teschen átadását, amelyet október 2-án és 3-án a csehszlovákok át
is adtak a lengyeleknek.33 A magyar kormány lassabban reagált, mint a lengyelek, csak
október 6-án küldött jegyzéket a csehszlovák külügyminiszternek, melyben javasolta, hogy a
kétoldalú tárgyalásokat október 6-án kezdjék meg Komáromban.34 A szlovák-magyar
tárgyalások október 9-én kezdődtek és mindenféle eredmény nélkül zárultak október 13-án.35
Ezek után került sor 1938. november 2-án sor az első bécsi döntésre, ahol Németország és
Olaszország döntőbíráskodása mellett, Magyarország 12 ezer km2-nyi területet kapott vissza
az egykori Felvidékből.36
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21. TÉRKÉP Csehszlovákia felosztása 1938-1939

Forrás: Köztes-Európa 1763-1993. Szerk. Pándi Lajos. Osiris Századvég.
Budapest. 1995. 434. oldal.
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Miközben Németország, Lengyelország és Magyarország jelentős területeket csatolt el
Csehszlovákiától, maga a maradék ország is átalakult. Az 1938. október 5-én és 6-án Hlinka
Szlovák Néppártja (HSL’S) Zsolnán ülésezett, ahol a polgári pártok elé terjesztették a HSL’S
autonómia tervezetét, amelyek azt el is fogadták. A tervezetet a prágai kormány is elfogadta.
Így Szlovákia – hivatalos elnevezése Slovenska krajina, azaz Szlovákország – autonómiát
kapott, az autonóm kormány élére Josef Tiso került.37
Míg október 8-án Kárpátalja kikiáltja az autonómiát, amit november 20-án a
csehszlovák állam elfogad, itt Volosin páter alakított autonóm kormányt.38
Ezen változások következtében a maradék Csehszlovákia ténylegesen föderatív állam
lett, elnevezése pedig Cseh-Szlovák Köztársaságra változott, a köztársasági elnök Emil Hácha
lett. A Cseh-Szlovák Köztársaság napjai azonban meg voltak számolva. A Szlovákia és Prága
közötti viszony a München utáni Cseh-Szlovákiában állandóan feszült volt, főképpen a
tisztázatlan hatáskörök miatt. A Szlovákiát kormányzó HSL’S-n belül egyre erősebb lett a
radiális szárny (Ferdinand Durcansky, Vojtech Tuka), amely egyre nyíltabban követelte az
önálló állam létrehozását.39 A németek Tisot Berlinbe invitálták – március 13-án került sor a
Hitler-Tiso találkozóra –, ahol Hitler “rábeszélte” Tisot a független szlovák állam kikiáltására.
Másnap – március 14-én – Tiso a szlovák parlament elé terjesztette Hitler javaslatát. A
képviselők felállással és szlovák himnusz eléneklésével nyilvánították ki a szlovák állam
megszületését. Rögtön ezután a parlament kinevezte az új kormányt, melynek élén Tiso állt.
A szlovák függetlenség kikiáltásával párhuzamosan a Wermacht bevonult Cseh- és
Morvaországba, illetve Magyarország – német jóváhagyással – elfoglalta Kárpátalját.
1939. március 15-én Hitler megjelent a Hradzsinban és bejelentette, hogy
Csehszlovákia megszűnt létezni. Elrendelte a Cseh-Morva Protektorátus létesítését, élére
korábbi külügyminiszterét, Neurathot nevezte ki. Egyúttal aláírta a szlovák állam létesítéséről
(21. ábra), elismeréséről és garantálásáról szóló okmányt.40
Masaryk és Benes nagy műve, a csehszlovák állam, romokban hevert, húsz éves
fennállás után Csehszlovákia eltűnt Európa térképéről.

1.3. Jugoszlávia feldarabolása
Az 1938-1941-es periódusban Berlin arra törekedett, hogy a már több szempontból
hozzá igazodó Magyarország és Bulgária után Romániát és Jugoszláviát is a maga oldalára
vonja.41 Az 1935 májusától 1939 februárjáig miniszterelnöki funkciót betöltő Stojadinovic
ehhez alkalmas partner volt.42 Az 1939 februárjában megalakult új kormány, a Cvetkovickormány külpolitikájában nyugati, illetve orosz orientációjú volt. Ez azonban nem
befolyásolta a német-jugoszláv gazdasági kapcsolatokat, ezért Németország barátságos
politikát folytatott Jugoszlávia irányába. Jól mutatja ezt, hogy Berlin nem támogatta, hanem
kifejezetten elutasította a Jugoszlávia elleni magyar revíziós törekvéseket. Sőt a német
külpolitika magyar-jugoszláv megbékélést szorgalmazott a status quo alapján.43
A Teleki-kormány – bár némileg más megfontolásból – elfogadta ezt a német
irányvonalat, így Magyarország 1940. december 12-én “örök” barátsági szerződést kötött
Jugoszláviával.44 A fentiek alapján egyetérthetünk Juhász Józseffel, aki szerint Jugoszlávia
megtámadása 1941 tavaszán nem szerepelt Hitler terveit között.45 Úgy véljük Németország
motívumai világosak voltak, nem akart káoszt a Balkánon, mert az megzavarta volna a német
hadigazdaság számára fontos agrártermékek és nyersanyagok – gondoljunk a jugoszláv
színesfémekre – importját.
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22. TÉRKÉP Jugoszlávia felosztása 1938-1939

Forrás: Romsics Ignác Nemzet, nemzetiség és állam. Napvilág Kiadó.
Budapest. 1998. 248. oldal
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A kibontakozó olasz-görög háború miatt – 1940. október 28-án az olasz hadsereg
Albánián keresztül megtámadta Görögországot – azonban Hitlernek szüksége volt Jugoszlávia
politikai támogatására is. Ezért felszólította Jugoszláviát a háromhatalmi egyezményhez
történő csatlakozásra. 1941. március 25-én a Cvetkovic-kormány azzal a kikötéssel, hogy a
csatlakozás alapján Jugoszláviára nem hárulhatnak katonai kötelezettségek, csatlakozott a
háromhatalmi egyezményhez. Még meg sem száradt a tinta az aláíráson, mikor 1941. március
27-re virradó éjjel a jugoszláv hadsereg puccsot hajtott végre, Pál herceget – a régenst – és
Cvetkovicot, a miniszterelnököt, száműzetésbe kényszerítették. A kiskorú Pétert királlyá
nyilvánították, és Dusan Simovic tábornokot nevezték ki miniszterelnökké.46
Hitler már a puccs után néhány órával utasította a Wermachtot, hogy foglalja el
Jugoszláviát. Ez gyorsan megtörtént a németek és szövetségeseik a jugoszláv államot két hét
alatt megsemmisítették.47 Németország és szövetségesei Jugoszlávia területét felosztották
egymás között (22. térkép) az alábbi módon:48
•

•

•
•

•

•
•

Létrehoztak három bábállamot:
 A német ellenőrzés alatt álló Szerbiát. Az 51 ezer km2-nyi állam
(Jugoszlávia területének 22,3%-a) gyakorlatilag visszaszorult az 1913 előtti
etnikai törzsterületére.
 Az olasz felügyelet alatt álló Crna-Gorát.
 A “Független Horvát Állam”-ot, amely 102 ezer km2-nyi területével
(Jugoszlávia területének 41,5%-a) felölelte Boszniát és Hercegovinát
(viszont Dalmácia északi részéről lemondani kényszerült az olaszok
javára).
A szlovén területeket Németország és Olaszország hozzávetőleg 2/3-1/3 arányban
kettéosztották és annektálták. Németország foglalta el Észak-Szlovéniát, míg
Olaszország Dél-Szlovéniát (Ljubljanával együtt).
Dalmácia északi részét (a Zadar-Knin-Split közötti területet és a Kotori öböl
környékét) Olaszország annektálta.
A kisebb macedóniai (albán többségű nyugat-macedóniai területekről van szó) és
montenegroi területekkel kiegészített Koszovót a nagy-albán államhoz csatolták
(bár az albán állam ekkor már olasz uralom alatt állt).
Bulgária megkapta Macedónia nagyobbik részét és azon kelet-szerbiai területeket
(Caribrod, Bosiljgrad és környéke), melyeket 1919-ben csatoltak el tőlük a
délszláv állam.
Magyarország visszakapta a Muravidéket, a Muraközt, Bácskát és a Baranyai
háromszöget.
A Bánát – amelyre mind Magyarország mind Románia igényt tartott – viszont
német katonai közigazgatás alá került, elméletileg Szerbia részeként.

Az államszerkezet átrendeződését nagy arányú belső vándorlás és ennek
következtében etnikai átrendeződés kísérte.49 A két világháború között a délszláv államban
széttelepülő/széttelepített szerbek visszatértek Szerbiába: Horvátországból 119 ezer,
Macedóniából 27 ezer, Vajdaságból 21 ezer, Szlovéniából 6 ezer. Ezzel párhuzamosan 70
ezer horvát települt át a Szerbiából a Független Horvát Államba. 1942 folyamán Hitler a volt
jugoszláviai németek közül 21 ezret Lengyelországba, illetve az olasz uralom alatt álló DélSzlovéniából 15 ezret Észak-Szlovéniába és Karintiába telepített át.
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2. Az “önálló” szlovák állam regionális fejlődése 1939-1945
1939. március 14-én megszületett az “önálló” szlovák nemzetállam.1
23. TÉRKÉP Az önálló Szlovák Köztársaság 1939-1945

Forrás: Dusan Kovac:Szlovákia története. Kalligram. Pozsony. 2002. 206. oldal
Az 1940. decemberében megtartott népszámlálás adatai szerint az ország etnikai összetétele
az alábbi volt:
35. ábra Szlovákia etnika összetétele 1940
Nemzet
Szlovák
Német
Zsidó∗
Cseh∗∗
Ukrán (ruszin)
Magyar
Cigány
Összesen

fő
%-os arány
2 178 000
82,1%
130 000
4,9%
89 000
3,3%
80 000
3,0%
79 000
2,9%
67 000
2,5%
30 000
1,1%
2 653 000
100,0 %
Forrás: A szerző saját szerkesztése2

∗ A zsidók jelentős részét 1942 márciusától meginduló deportálások keretében lengyelországi
haláltáborokba szállították. A szlovák holokauszt áldozatainak száma hozzávetőlegesen 70 ezer fő.3
∗∗ 1939 és1944 között körülbelül 20 ezer csehet – a korábbi csehszlovák állam alkalmazottait űztek el
Szlovákiából.
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A táblázatból megállapítható, hogy Szlovákia nemzetállam, hiszen az uralkodó nemzet
a lakosság 82%-át tette ki. Szlovákia politikai életében az egyetlen hivatalosan engedélyezett
szlovák politikai párt – Hlinka Szlovák Néppártja, rövidítve HSL’S – dominált. E párt vezető
szerepét az alkotmány az alábbi módon deklarálta: “ A szlovák nemzet az állam irányításában
Hlinka Szlovák Néppártja közvetítésével vesz részt.”4
Mielőtt azonban továbblépnénk, meg kell magyaráznunk az idézőjelek használatát az
önálló szó mellett. A szlovák állam eleve német bábáskodással jött létre, de sokkal fontosabb
ennél, hogy 1939. március 24-én Németország Szlovákia kormányára kényszeríttette az ún.
védelmi egyezményt. Ez lehetővé tette ugyan, hogy Szlovákia az önálló állam több
nélkülözhetetlen attribútumával (pl. nemzetközi szerződéseket írhatott alá, illetve diplomáciai
képviseleteket működtethetett, etc.) rendelkezzék, de kötelezte az országot arra, hogy kül- és
katonapolitikáját teljes mértékben rendelje alá Németország célkitűzéseinek és hatalmi
érdekeinek. Ráadásul Szlovákia a “Német Birodalom védelmi övezete” néven a német
hadsereg rendelkezésére bocsátotta területének mintegy 5%-nyi nyugati sávját (19. térkép).
Emellett a németek a szerződés révén lehetőséget kaptak arra, hogy a szlovák állam gazdasági
életét fokozatosan ellenőrzésük alá vonják, s a belpolitika színpadán zajló eseményekbe is
beavatkozzanak.5 A német követ Pozsonyban nyíltan kijelentette, hogy: “Szlovákia a mi
életterünkben van, azaz csakis a mi kívánságaink a mérvadóak.”6
Az “önállóvá vált” Szlovákia gazdasági életét és regionális fejlődését 1939 és 1945
között véleményünk szerint az alábbi tényezők határozták meg:
•

•

•

Szlovákia elszakadása a cseh területektől
Azaz megszakadtak a korábbi gazdasági kapcsolatok. Ezt bizonyos értelemben pozitívnak
s tekinthetjük, hiszen a szlovák gazdasági élet megszabadult a fejlett cseh ipar
versenyétől.
Az ország déli részeinek Magyarországhoz való csatolása
Az 1938. november 2-i ún. első bécsi döntésre során Magyarország 12 ezer km2-nyi
területet kapott vissza az egykori Felvidékből. A visszacsatolt területek között volt a
Csallóköz, amely a korábbi időszakban “Szlovákia éléskamrája” szerepét töltötte be.
Szlovákia teljes beintegrálódása a nagytér-gazdaságba
A szlovák állam a Németország által megvalósított “nagytér-gazdaság”-ban helyezkedett
el, ahol pontosan meghatározott helye és feladatai voltak. Jól mutatja ezt, hogy 1940.
januárjában Szlovákia és Németország szerződést kötött a hadigazdálkodásról, mely
közvetlen német ellenőrzés alá helyezte a kulcsfontosságú szlovákiai ipari üzemeket.7

Vizsgáljuk meg, hogy ezek a tényezők hogyan és milyen eredménnyel befolyásolták
Szlovákia regionális fejlődését. A növekvő háborús konjuktúra a szlovák ipar fellendülését
eredményezte.8
Berend T. Iván és Ránki György adatai szerint a szlovák ipar 1943-ban 65%-kal
termelt többet, mint 1937-ben, de a vegyészeti ipar megháromszorozta, míg a bőripar
megkétszerezte termelését.9 Ezzel párhuzamosan megszűnt a munkanélküliség – 1939-ben 60
ezer munkanélkülit regisztráltak – a szlovák ipar 1943-ban 50%-kal több munkást
foglalkoztatott, mint 1937-ben.
Szlovákia ipari termelése Németország hadiérdekeit szolgálta. A Vágmenti
fegyvergyárak (Bajmóctölgyesen és Vágbesztercén) fontos alkatrészeket gyártottak a német
repülőgépekhez, tüzérségi és gyalogsági fegyverekhez. Emellett a vegyipari, fafeldolgozó,
gépipari, textilipari gyárak és üzemek is elsősorban a Wehrmacht szükségleteinek
kielégítésére dolgoztak. Ez a szlovák gazdaság teljes militarizálásához vezetett. Jól mutatja
ezt, hogy a szlovák ipari export 70%-a Németországba irányult. Ez az egyoldalú függés az
alábbi következményekkel járt:10
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•
•
•

A németek meghatározták, hogy Szlovákia mit termeljen, mit bányásszon (elsősorban
vasércet és mangánt), mit szállítson soron kívül Németországba.
A stratégiailag fontos gyárakban (pl. a fegyvergyárakban) német katonai felügyelők
működtek. A német tanácsadók ellenőrzésük alá vonták a teljes szlovák gazdasági életet.
Németország még arra is ügyelt, hogy ne alapítsanak Szlovákiában olyan ipari üzemet,
amelynek termékei konkurenciát jelenthettek volna a német áruk számára.

A szlovák ipar fellendülését még jobban elősegítette, hogy miután a szövetségesek
megkezdték a német iparvidékek bombázását, a németek a hadipari termelésük egy részét
áthelyezték Szlovákiába – ez volt a német hadiipar dekoncentrációja –, amelyet 1944 őszéig
nem sújtott háborús cselekmény. Ha a mezőgazdaságot vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a
német piac felszívta a szlovák mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket. A szlovák állam
megpróbálta megoldani a társadalom egyik legfontosabb problémáját, a falusi emberek
földéhségét. 1940-ben elfogadták a földreformról szóló törvényt. Ennek eredményeképpen 13
400 hektár szántóföldet és 18 000 hektár erdőterületet osztottak ki. Bár azt is meg kell
jegyeznünk, hogy az akciót végrehajtó Állami Földhivatal a termelékenység megőrzése
érdekében – a túlzottan felaprózott mezőgazdasági területekről kevesebb termény volt várható
– nem osztotta ki az összes rendelkezésére bocsátott földet.11 Itt kell megjegyeznünk, hogy a
földosztást összekapcsolták az ún. árjásítással – a zsidók által birtokolt gazdasági javak
szlovákok tulajdonába adása -, azaz elsősorban az elkobzott zsidó földeket osztották ki.12 A
háborús konjunktúra a befektetések egész láncreakcióját váltotta ki, Hoensch egyenesen
“economic boom”-ról beszél.13 1939 és 1944 között 200 új ipari üzem létesült, 95 km-nyi új
vasúti pályát és 287 km-nyi autóutat építettek. A Vágon elkezdték a vízi erőművek építését,
800 település jutott villanyhoz, 11 300 km-rel bővítették a távíró hálózatot, a rádióelőfizetők
száma 80 ezerről 115 ezerre nőtt.14
A fentebb bemutatott pozitív vonások mellett szólnunk kell a folyamat árnyoldalairól
is. Véleményünk szerint az alábbi negatívumokat rögzíthetjük:
•
•

•

A konjuktúra egyoldalú volt
A Csehszlovákiától megörökölt egyoldalú és szűk volumenű ipar fejlődését a német
hadigazdaság igényei stimulálták, így a szlovák ipar törvényszerűen egyoldalúvá vált.15
A szlovák-német kereskedésben Németország érvényesítette hatalmi súlyát
A szlovák korona és a német márka arányát 11:1-hez arányban állapították meg.
Valójában ez a márka 50%-os túlértékelését jelentette, a reális árfolyam 1941-ig 6:1-hez,
1942 után pedig 4:1-hez lett volna.16
A német ellentételezés egyre inkább elmaradt
Németország a háború következtében egyre kevésbé volt képes és hajlandó fizetni az
import árukért, azaz Szlovákiából – és természetesen a délkelet-európai térség többi
országából is – a növekvő méretű élelmiszer-, nyersanyag-, illetve ipari szállítások egyre
jelentősebb hányadát ellenszolgáltatások nélkül szállították Németországba. Hoensch
adatai szerint a német állam adósága a szlovák állam felé 1941-ben 1,3 milliárd szlovák
korona volt, mely 1944-ig 2,2 milliárdra kúszott fel.17

A fenti negatív vonások ellenére a szlovákok erőteljesen hangsúlyozzák ezen időszak
pozitívumait. Ivan Kamanec arra az álláspontra helyezkedik, hogy bár a szlovák gazdaságra
árnyékot vetettek Németország érdekei, annak mégis volt egyedi belső fejlődése, és elért
vitathatatlanul pozitív eredményeket.”18
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3. A Vajdaság regionális fejlődése a második világháború alatt
1941 áprilisában Magyarország visszakapta a Muravidéket, a Muraközt, Bácskát és a
Baranyai háromszöget. Ez egy 11 475 km2-nyi terület 1 millió 25 ezer lakossal.
Disszertációnk célkitűzésének megfelelően a Muravidéket, a Muraközt a továbbiakban nem
vizsgáljuk, figyelmünket csupán a Vajdaságra fókuszáljuk. Ebben az alfejezetben feltárjuk,
hogy milyen tényezők és hogyan befolyásolták a Vajdaság regionális fejlődését 1941 és 1945
között. Mielőtt ezt megtennénk, meg kell vizsgálnunk egy olyan forgatókönyvet, mely ugyan
nem valósult meg, de egészen más útra lökhette volna a délvidéki térség sőt DélMagyarország egy jelentős részének (Pécs és Baranya megye) regionális fejlődését is.
A Jugoszlávia elleni német hadjárat küszöbén Hitler az egész Vajdaságot – azaz a
Bánátot is - Magyarországnak ígérte a hadjáratban való magyar részvétel fejében.1 Mivel
Magyarország vonakodott a jugoszláv állam megtámadásától, Göring marsall egy olyan tervet
dolgoztatott ki, melynek értelmében egy német ütközőállamot alapítottak volna Magyarország
és Jugoszlávia között. Göring az új államnak már elnevezést is talált, a zentai csata
győzteséről Savoyai Jenőről nevezte el, azaz az új állam a “Prinz Eugen Gau” nevet vette
volna fel.2
24. TÉRKÉP A Prinz Eugen Gau néhány jellemzője

Forrás: Rónai András: Térképezett történelem 288-289. oldal
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A térképről leolvasható, hogy a Prinz Eugen Gau az alábbi területekből épült volna fel:3
•
•

•

a jugoszláv államtól elcsatolt Vajdaság
a román államtól elcsatolt Kelet-Bánát (mint az korábban láthattuk, a versaillesi rendezés
során a Bánátot felosztották Kelet- Bánát Romániához, míg Nyugat-Bánát Jugoszláviához
került)
a magyar államtól elcsatolt Baranya megye (Pécs, Mohács és Baja városaival) és a Szeged
alatti Tisza-Maros szöge

Ha ezen új állam kiterjedését összevetjük egy korábbi állapottal – mondjuk 1914-es
évvel –, azt mondhatjuk, hogy lényegében az akkori Krassó-Szörény, Temes, Torontál, BácsBodrog és Baranya megyéket fedte volna le. Rónai István Teleki Pál miniszterelnök kérésére
elkészítette az új állam térképét (23. ábra) és összeállította legfontosabb statisztikai adatait.4
Eszerint Prinz Eugen Gau 44,1 ezer km2-nyi területén 2,7 millió lakos élt volna, az alábbi
etnikai bontásban: 29,1% magyar, 25,% német, 21,4% román 16,1% szerb és 9,4% egyéb.
Néhány sor erejéig érdemes megfontolni azt a kérdést, hogy: Életképes lett volna-e az
új állam? Véleményünk szerint igen. Ezt a véleményünket három megfontolásra alapozzuk.
•

•

•

Egyrészt a Vajdaság a Kárpát-medence egyik legtermékenyebb agrárterülete – mint
láthattuk Belgrád Jugoszlávia éléskamrájaként használta –, így képes lett volna biztosítani
a szükséges agrártermékeket.
Másrészt a Pécs környéki kiváló minőségű feketeszén bányákra, és a Resicában
bányászott vasércre alapozva, továbbá a német anyaországtól kapott technikai segítséggel
igen magas fokra lehetett volna emelni a térségben amúgy is komoly hagyományokkal
bíró vas- és acélipart (és erre már lehetett volna egy komoly gépgyártást alapozni).
Az állam etnikai tarkaságát – mint láthattuk az eddigiekben ez mindig az állam
gyengeségéhez vezetett a térségben – Hitler nagyarányú ki- és betelepítésekkel – azaz
magyarokat ki és németeket be módszerrel – oldotta volna meg.5

Azaz a Prinz Eugen Gau népességszám és gazdasági erő tekintetében a német
anyaország aktív politikai és gazdasági támogatásával erős balkáni kisállammá nőhette volna
ki magát. Végül ez a német terv lekerült a napirendről, Hitler a háború végéig lebegtetni
kívánta kérdést, így a Bánát német katonai igazgatás alá került.6
Visszatérve a tényleg megtörtént eseményekhez 1941. április 11-én Werth Henrik
vezérkari főnök a visszafoglalt területeken bevezette az ún. katonai közigazgatást, melynek
feladatát abban jelölték meg, hogy készítse elő az áttérést a jugoszláv közigazgatásról a
magyar polgári közigazgatásra.7 A bevonuló magyar csapatok már április 11-én parancsba
kapták, hogy minden bevándorlót (aki 1918. október 31-e után települt be) és telepest
(dobrovoljác), ki kell utasítani az elfoglalt területekről.8
Mint az korábban láthattuk, Belgrád az első világháború után nacionalista törekvései
(a nagyszerb politika) jegyében az agrárreformmal, továbbá a telepítésekkel próbálta
megbontani a vajdasági magyarság egységes településterületét. A Délvidék visszatérése után a
magyar kormány a szerbek kitelepítésével és a magyarok betelepítésével próbálta meg a
terület etnikai egyensúlyát helyreállítani. Ezen törekvések mérlege az alábbi:
•

A Vajdaságból kitelepített szerbek számára vonatkozóan pontos számot nem tudunk
megadni, mert a különféle források erősen eltérő adatokat közölnek:9 A megszállt Szerbia
Nedic-féle bábkormánya szerint felállított Menekültügyi Bizottság 1941 szeptemberében
56 ezerre becsülte a kitelepítettek számát. A magyar Külügyminisztérium 1941
októberében 35 ezer főt ismert el. Sajti Enikő 24 ezerre teszi a kitelepítettek számát.
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•

Ezzel szemben a Vajdaságba betelepített magyarok számát illetően pontos statisztika áll
rendelkezésünkre.10 Eszerint 13200 fő bukovinai székelyt, 481 vitézi családot (ez 2325 főt
jelentett), 53 moldvai csángó családot (ez 161 főt jelentett) és 46, a délvidéki harcokban
elesett magyar katona családját telepítettek le a Bácskában. Míg a baranyai háromszögben
1324 családot (ez 5800 főt jelentett), főleg vitézeket, moldvai csángókat, illetve boszniai
magyarokat telepítettek. A Telepítési kormánybiztosság összesen 35 ezer kat. hold földet
osztott ki a betelepítetteknek.

A szerbek ki- és a magyarok betelepítésének elsődleges célja a visszatért területek
nemzetiségi arányainak gyökeres átalakítása volt, ami az alábbi eredménnyel járt:
36. ábra A visszatért Délvidék nemzetiségi képe.
Nemzetiség
%
Szerb-crna-gorai
34,2%
Magyar
28,5%
Német
19,9%
Horvát
6,0%
Román
4,2%
Szlovák
3,6%
Egyéb
3,6%
Összesen
100,0%
Forrás: A szerző saját szerkesztése11

Az etnikai átrendeződést csak részben sikerült elérni, bár a korábbi állapothoz képest
(lásd a 3. fejezet 19-es táblázatát) a magyarok aránya növekedett és a szerbeké csökkent.12
Visszatérve az események menetéhez, 1941. augusztus 16-án a katonai közigazgatást
felváltotta a polgári közigazgatás.13 Ennek keretében Bácskát közigazgatásilag egyesítik a
Trianonban Magyarországnak meghagyott csonka Bács-Bodrog megyével, a Baranyai
háromszöget Baranya megyével, a Muravidéket Zalával és Vas megyével.14 A kisebbségi
léttől megszabadult magyarság hozzáfogott politikai és gazdasági életének megszervezéséhez:
újjászervezték az oktatásügyet – a háború miatt félbeszakadt tanítást már április végén
újraindítják, új egyesületeket és lapokat hoztak létre, régieket föltámasztottak.15
Rövid áttekintésünk befejezéseképpen szólnunk kell a magyar és a szerb nemzet
viszonyát súlyosan megterhelő ún. “hideg napokról”. A polgári közigazgatás helyreállítása
után a magyar hadvezetőség az ún. megszálló honvédegységeket kivonta a visszatért
területekről, ezután már csak az állandó helyőrségi honvédalakulatok, illetve a magyar királyi
csendőrség maradt. 1941 telén a szerb partizánok a katonasággal és a csendőrséggel egyre
sűrűsödő fegyveres összetűzésekbe keveredtek, és partizánháború bontakozott ki.16 Erre
válaszul a magyar vezérkar Feketehalmy-Czeyder Ferenc altábornagyot, a szegedi V. Hadtest
parancsnokát tisztogatási akció lebonyolításával bízta meg. A Feketehalmy-Czeyder Ferenc
karhatalmi alakulatai Újvidék városában és környékén, illetve az ún. Sajkás-kerületben
kezdtek hozzá a “partizánvadászathoz”.17
Az 1942. január 7-én a razziára kijelölt körzeteket lezárták (nemcsak a közúti
forgalmat, hanem még a távirati és telefon-összeköttetéseket is megszakították az ország többi
részével), és kihirdették a statáriumot. A Sajkás vidék falvaiban a razziának már az első nap
számos szerb halottja volt, olyan személyek, akiknek házaiban állítólag partizánokat találtak.
A legkomolyabb atrocitásra Újvidék városában – a magyar értékelés szerint “a Bácska
legveszélyesebb nemzetiségi városa”– került sor, ahol a strandon és a Duna-parton tömeges
kivégzésekre került sor. Nem kívánjuk itt a részleteket tárgyalni, csupán a rideg tényeket
közöljük. A Kállay-kormány által elrendelt hadbírói nyomozói eljárás az alábbiakat állapította
meg: 1942. január 4-8 között Zsablyán 653, Csurogon 869, Óbecsén 168, Temerinben 47,
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január 9-14 között Mozsoron 195, Tündéresen 32, Dunagárdonyban 74, január 21-23-án
Újvidéken 879, azaz összesen 3309 embert végeztek ki a magyar karhatalmi alakulatok.
A teljes történethez tartozik, hogy a Kállay-kormány elhatárolta magát a vérengzéstől,
és 1943. december 14-én az esetben bűnös 15 magasrangú katona- és csendőrtisztet
hadbíróság elé állított. Ezzel párhuzamosan a visszatért területeken toleránsabb nemzetiségi
politikába kezdett.19 A szerbek magyar állam iránti lojalitását nem kemény kézzel, hanem
engedményekkel próbálta megnyerni. E politika jegyében visszakapta a korábban elkobzott
vagyonát a bácskai görögkeleti püspökség, engedélyezték a Szerb Olvasókör működését, a
magyar rádió félórás szerb adást sugárzott. Mindezen intézkedések ellenére az “újvidéki hideg
napok” a szerbek emlékezetében mélyen bevésődtek és az első adandó alkalommal bosszút
álltak a magyarokon.
1941 kora őszétől a “magyar élet” helyreállt a visszatért területeken. Vizsgáljuk meg,
hogy mit jelentett ez a gazdasági élet szempontjából. Bácska jó minőségű földjeinek
visszatérése a magyar mezőgazdaság – főképpen a gabonatermelés – földbázisát növelte. A
visszatért területeken a mezőgazdaság birtokviszonyai terén jelentős átrendeződések történtek.
Az 1941 júliusi minisztertanácsi ülés kimondta az első világháború utáni jugoszláv
agrárreform ún. juttatási részének hatálytalanítását. Ezzel a döntéssel a magyar állam 192 ezer
kat. holdat sajátított ki.20 Ennek majdnem 1/3 részét tette ki a 62 zárt dobrovoljác telep 53
ezer kat. holdnyi területen (zárójelben jegyezzük meg, hogy a betelepített magyar családoknak
ebből az 53 ezerből utalták ki a már korábban általunk említett 35 ezer kat. holdnyi területet).
A vajdasági mezőgazdaság fejlődését ezekben az években a világháború gazdasági
igényei határozták meg.21 Németország a háború kitörése után egyre nagyobb mennyiségű
mezőgazdasági termény (gabona és emellett olajos magvak) importálását követelte meg
délkelet-európai szövetségeseitől.22 Magyarország, Románia és Bulgária azonban nem volt
képes eleget tenni a felfokozott német igényeknek.
A gabonatermelés esetében például nem voltak képesek a mennyiséget növelni, sőt
bizonyos kedvezőtlen körülmények (időjárás alakulása, árvizek, illetve a megnövekedett belső
fogyasztás) miatt még a világháború előtti szintet sem tudták tartani. Magyarország esetében
például a harmincas évek második felének terméseredményeinek átlagát összehasonlítva a
háború alatti átlagokkal, mintegy 20-30%-os csökkenést tapasztalhatunk.23
Magyarország gazdaságának – főképpen a mezőgazdaságnak – ezen erős háborús
igénybevétele a német hadigazdaság részéről, olyan erőfeszítéseket igényelt, amelyeket csakis
a legerősebb állami beavatkozás biztosíthatott.24 A magyar állam 1941-ben zárolta azokat a
mezőgazdasági terményeket, amiket ettől kezdve központilag osztott szét. Miután ez a
módszer nem vált be, 1942-től beszolgáltatási kötelezettséget írtak elő, ami a szántóterület
kataszteri tisztajövedelmének minden aranykoronája után 50 kg kenyérgabonával volt
egyenértékű. A terménybeszolgáltatást a kötelező mérték 20-20%-ában kenyérgabonában és
zsírban, a fennmaradó részt pedig tetszés szerinti terményben lehetett teljesíteni. Emellett az
állam magába a termelésbe is beavatkozott, amennyiben előírta bizonyos ipari növények
(rostlen, kender, ricinus, cukorrépa) kötelező termelését. A visszatért délvidéki területeknek
ebbe a gazdasági rendbe kellett beilleszkedniük. Ennek mikéntjét jól mutatja, hogy Bácska
egész gabonafeleslege exportként Németországba került.25 Azaz megállapíthatjuk, hogy bár a
vajdasági mezőgazdaság megszabadult a belgrádi kizsákmányoló gazdaságpolitikától,
mégsem a piac törvényeinek megfelelően működött ezekben az években.
A visszatért területek mezőgazdasági termelését a hadigazdálkodásból következő és a
német szállítások teljesítését célzó szigorú állami előírások szabályozták. A magyar állam
helyi képviselői – telepfelügyelőknek
nevezték őket – rendszeresen ellenőrizték
a
falvak
gazdasági életét és a felsőbb utasításoknak megfelelően megszabták, mit és mennyit
termeljenek.26
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Erősen túlzó egyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy a Vajdaság “Jugoszlávia
éléskamrájából” egyszerűen “Magyarország éléskamrájává” vált. Ettől függetlenül úgy
véljük, hogy különbséget kell tennünk aközött, hogy a Vajdaság egy számára idegen elnyomó
hatalom – azaz a szerbek –, vagy a saját nemzete gazdaságát szolgálja. Le kívánjuk szögezni,
hogy ezt még akkor is igaznak tartjuk, ha ezzel párhuzamosan a magyar gazdaság egésze
totálisan betagozódott a német hadigazdaságba és ebből következően a Délvidék termelését is
a német igények kielégítésének kellett alárendelni.
A két eltérő minőségű viszonyt (mármint Belgrád-Vajdaság, illetve BudapestVajdaság) jól mutatja, hogy a Budapest – ellentétben a korábbi belgrádi gyakorlattal – nem
csupán követelt, hanem segített is. Ez például abban nyilvánult meg, hogy a magyar telepesek
számára gazdatanfolyamokat szervezett a más termelési technikát igénylő vajdasági
földművelés elsajátítására.
A mezőgazdaság mellett a gazdasági élet egyéb területei is a fejlődés jeleit mutatták, a
szerb gazdasági elnyomás (pl. adórendszer) alól felszabaduló magyar iparos-kereskedő réteg
új vállalkozásokba fogott.27
Befejezésképpen szólnunk kell a visszatérő Vajdaság gazdasági életének legfontosabb
negatívumáról, nevezetesen arról, hogy a Bánság – amely a két világháború között a Vajdaság
integráns része volt – német katonai igazgatás alá került, így Vajdaság korábbi belső
gazdasági kapcsolatai szétszakadtak. Ha a térképre pillantunk, láthatjuk, hogy a Tisza
határfolyó vált, mely elválasztotta egymástól a magyar fennhatóság alatt álló Bácskát és a
“német” Bánságot. A Tisza “magyar partján” fekvő Magyarkanizsa és Óbecse gazdasági
kapcsolatai megnehezedtek a német közigazgatás alá került Törökkanizsával, és
Törökbecsével.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a visszatért délvidéki terület – vagy másképpen
fogalmazva a Bánság nélküli Vajdaság – minden fentebb említett gazdasági és politikai
nehézség ellenére kedvező helyzetbe került, lehetősége nyílt az anyaországhoz történő
integrálódásra és az 1920-ban megszakadt kapcsolatok és folyamatok újjáépítésére. Egy apró
példa ennek alátámasztására: bár folyt a háború, a magyar állam hozzáfogott a terület igen
elhanyagolt úthálózatának javításához.28
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