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ELŐSZÓ HELYETT

A 2012. február 18-án megtartott konferencia apropója egy kilencven évvel 
ezelőtti esemény volt: a Magyar Pártnak, illetve a párt szabadkai szervezetének 
a megalakítása. Ügy döntöttünk, hogy ennek emlékére nemcsak emléktáblát 
avatunk és díszülést tartunk, hanem konferenciát is szervezünk, melyen az 
időről fogunk beszélgetni, a történelmi, sorsfordító, individuális és közösségi 
időről. Ezt a meghívó szövegében is megfogalmaztuk: „A többség és a kisebb
ség történelmi, társadalompolitikai viszonyrendszerének megközelítése, feltá
rása, szakmai-tudományos konferencia révén való körbejárása a megnyugtató 
és méltó -  közös -  európai jövő egyik alapfeltétele. Az idén első alkalommal 
megrendezésre kerülő tudományos konferencia apropója a kisebbségbe került 
vajdasági magyarság első pártja megalakulásának 90. évfordulója.”

Nem titkolt szándékunk az volt, hogy egy olyan, évente megtartandó kon
ferenciasorozatot indítsunk útjára, amelynek alapgondolata -  meggyőződé
sünk szerint -  a legátfogóbban és a legszabadabban, egyszersmind a törté
nelmi és társadalmi viszonyrendszerek figyelembevételével úgy fogalmazható 
meg, hogy: „tér és idő 1918 után”.

Ügy véljük, hogy a vajdasági magyarok számára, sőt mindenki számára, 
aki ebben a térségben él, ez a dátum mérföldkőnek számít. Ebben a vonatko
zásban tehát a tér és az idő szubjektiven értendő: a mi terünk és a mi időnk. 
Miénk, magyaroké -  közösségileg és egyénileg -, akárcsak a horvátoké, szer- 
beké és bunyevácoké -  közösségileg és egyénileg - , az őslakosoké és azoké is, 
akik két-három évtizeddel ezelőtt érkeztek. Mindannyiunké.

A tér és idő szubjektív értelmezésén kívül elkerülhetetlen a tudományos 
megközelítés, a tényekkel való szembenézés. Hiszen ez nyújthat valós fogó
dzót számunkra, ez alakíthatja megértőbb szemlélődéssé az egyéni olvasatot.

Talán nem mindennapi vállalkozás egy politikai párt részéről, hogy tudo
mányos konferenciasorozatot indít útjára, hogy a holnapról gondolkodva a 
jelen és a múlt megértésére törekszik, mégpedig egy történészek által segített 
átfogó szembesülési-megértési folyamat keretében. De nem is az volt a célunk, 
hogy mindennapi vállalkozásba fogjunk. És ezt most, hogy az első konferencia 
anyaga könyv formájában megjelenik, hadd erősítsük is meg: szolgálni kíván
juk ezt a folyamatot, mert meggyőződésünk, hogy jó ügyet szolgálunk: arra 
törekszünk, hogy a körülöttünk levő feszültségek oldódjanak, hogy jobban 
megértsük egymást, hogy nyitottabbak legyünk egymás iránt, hiszen csak így 
tudunk megbirkózni az előttünk álló nehézségekkel.



UMESTO PREDGOVORA

Povod za konferenciju održanu 18. februara 2012. godine u Subotici bio je doga- 
đaj od pre devedeset godina: osnivanje Mađarske stranke, odnosno njene subotičke 
organizacije. Odlučili smo da za ovu priliku, pored otkrivanja spomen-ploče i održa- 
vanja svečane akademije, organizujemo i konferenciju da bismo tako počeli govoriti
o vremenu, o vremenu istorijskom, sudbonosnom, važnom za svakog ponaosob i
o vremenu zajednice. Kako smo sročili i u tekstu pozivnice: „Pristup saznanjima
0 istorijskom i društvenopolitičkom sistemu i odnosu uspostavljenom izmedu ve- 
ćinskog i manjinskog stanovništva, razmatranje podataka u okviru naučno-stručne 
konferencije na objektivan i primeren način -  jeste jedan od preduslova naše evrop- 
ske, zajedničke budućnosti. Öve godine prvi put se organizuje naučna konferencija, 
čiji je povod 90. godišnjica osnivanja prve stranke vojvodanskih Madara dospelih u 
manj inski položaj.“

Neskrivena namera bila nam je da zapocnemo seriju konferencija, koje bismo or- 
ganizovali svake godine, a čija nit vodilja, prema našem dubokom ubedenju najsveo- 
buhvatnije, ponajviše slobodno, a pri tom uz neprekidnu analizu istorijskih činjenica
1 društvenog sistema odnosa, može da se formuliše kao: „prostor i vreme posle 1918”.

Za vojvodanske Madare taj datum ima značaj prekretnice, ali mislimo da se to 
odnosi na sve koji žive na ovim prostor ima. U tom smislu, dakle, prostor i vreme 
prema subjektivnom shvatanju jesu: nas prostor i naše vreme. Naše, nas Madara, 
zajednički i individualno, isto kao i Hrvata, Srba, Bunjevaca, zajednički i individu- 
alno. Istovremeno, to je prostor i vreme starosedelaca i onih koji su došli ovamo pre 
dve-tri decenije. To je prostor i vreme svih nas.

Pored toga sto prostor i vreme mogu da se shvate i na subjektivan nacin, u nji- 
hovom poimanju neizbežni su naučni pristup činjenicama i suočavanje sa njima. 
Upravo oni mogu da nam obezbede stvarni oslonac i, uz subjektivno shvatanje, da 
stvore uslove za objektivno posmatranje.

Možda nije uobičajeno da seriju naučnih konferencija pokrene politička partija, 
kojoj se prilikom razmišljanja o sutrašnjici ukazala potreba za boljim razumevanjem 
današnjice i prošlosti, i da svemu tome pristupi u okviru sveobuhvatnog procesa 
suočavanja sa stvarnošću potpomognutog istraživanjima i saznanjima istoričara. No, 
nas cilj i nije bio da započnemo uobičajeni posao. Sada, kada se materijal prve kon
ferencije objavljuje u obliku knjige, želimo to i da potvrdimo: želimo da budemo u 
službi tog procesa, jer smo ubeđeni da služimo dobroj stvari. Stvari, koja za cilj ima 
rastakanje tenzija oko nas, bolje medusobno razumevanje, otvoreno medusobno 
približavanje jer, to je osnovni preduslov da se uspemo izboriti sa svim izazovima s 
kojima se suočavamo.



„és nem sejted hogy véletleneid belőled fakadnak, 
és nem tudod hogy messze Napokban tennen erőd 
ráng és a planéták félrehajlítják pályád előtt 
az adamant rudakat.”

(Babits Mihály: Zsoltár férfihangra)
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A Magyar rárt emlékét órzö tábla Ünnepélyes leleplezése a IVépkür épületének 
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Ha emlékezünk, értelmet nyernek 
a vesztes küzdelmek is

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt ünneplő Közösség!
A magyar történelem a megmaradásról beszél nekünk. A megmaradásról, ame

lyet vesztes küzdelmek, drámai bukások, végzetes vereségek ellenére, mindig újra 
meg újra elkezdve az életet, ki tudtunk vívni magunknak. A megmaradásról, amit 
minden katasztrófa után kemény munkával újra meg tudtunk szerezni magunk
nak. A megmaradásról, amelyhez mindig szükség volt áldozatvállalásra. Ünnepel
ni jöttünk ma egy közösséget. Ünnepelni jöttünk egy közösséget, amelynek nagyon 
nehéz sors és nagyon nehéz feladat jutott osztályrészül: megmaradni. Ünnepelni 
jöttünk egy közösséget, amely bátran szembenézett sorsával, elvégezte és elvég
zi feladatát, teljesítette és teljesíti küldetését: megmaradt és megmarad. Megőrzi a 
nyelvét, megéli a kultúráját, megóvja az összetartozást.

Abban a reményben állunk ma itt, hogy ha emlékezünk, értelmet nyernek a 
vesztes küzdelmek is, az a hatalmas erőfeszítés, amelyet megmaradásunkért az előt
tünk járók véghezvittek. Értelmet nyernek, hiszen az ő áldozatuk nélkül nem lett 
volna újrakezdés.

Abban a reményben állunk itt, hogy a történelmet egyre jobban megismerve 
és megértve a szerb és a magyar nemzet is egyre jobban fogja ismerni és érteni 
egymást. Abban a reményben jöttünk ma ide, hogy mindaz, ami itt történik, ismét 
egy lépéssel közelebb visz minket egymáshoz. Abban a hitben és reményben -  és 
bátran állíthatjuk -, abban a bizonyosságban jöttünk ma ide, hogy közelebb viszi 
egymáshoz Magyarországot és Szerbiát az itt élő magyar közösség.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„A Monarchia szétdaraboltatott. Történelmi hivatását, melyet évszázadokon 

keresztül jól-rosszul betöltött, többé nem teljesítheti. Organikus egysége atomokra 
oszlott, amelyek világtörténelmi erők nyomását kibírni nem képesek, amelyek sza
bad játéklabdául szolgálhatnak az eljövendő viharoknak.

Mi lesz velünk! Más nagy és hatalmas nemzetektől függő kérészéletet folytató 
rab-nemzet! Belekényszeríttettünk a körülöttünk élő és minket gyűlölő kis nem
zetekkel együtt valamely föderalisztikus államalakulatba, mint házasfelek, kik ba
rátságban együtt élni képtelenek, de egymástól elválni sem tudnak? Vagy képesek 
leszünk-e végső erőnket latba vetve, mindnyájunk összefogásával saját lábunkon 
megállani és Magyarországot újból tekintélyes, másoktól tisztelt és barátul keresett 
állammá tenni? Ezek a nagy kérdések fojtogatják torkunkat” -  mondta gróf Beth
len István Trianon után. A trianoni tragédia után mindent újra kellett kezdeni.

Vert helyzetben, kiszolgáltatva a győztesek kényének kedvének meg kellett ta
lálni a megmaradás útjait. Mindig, mindenhol, itt, a Délvidéken is. Mindig úgy, 
ahogy lehetett, úgy, ahogy kellett. Az azóta eltelt időben mindig felelni kellett a 
kérdésre: miként lehet a rendelkezésre álló jogi kereteket tartalommal megtölteni, 
legyen szó a vidovdani alkotmányról, a királyi diktatúráról, vagy éppen Tito létező 
szocializmusáról, Milosevics elnyomó rendszeréről.

A Magyar Párt 90 esztendővel ezelőtt járható utat jelölt ki. Olyan utat, amely 
tiszteletben tartva a többségi nemzet érdekeit, biztosíthatta a magyar közösség
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megmaradását: a nyelvtanulás és az anyanyelvi iskoláztatás lehetőségeit, a jogvé
delem és az érdekérvényesítés kompromisszumon alapuló lehetőségeit. Sajnos erre 
Jugoszláviában a hatalom részéről nem volt meg a szükséges fogadókészség. így 
nem jöhetett létre nemhogy optimális megoldás, de jó és méltányos megoldás sem.

Maradt az „ahogy lehet” napi gyakorlata. Néha lehetett parlamenti képviselet
tel, helyi önkormányzatokkal, néha kulturális egyesületekkel, egyházi berkeken 
belül: templommal és iskolával. Ám akár könnyű volt a helyzet akár nehéz, a vágy 
nem szűnt meg a megmaradásra. Ezért élt túl mindent a délvidéki magyarság: a 
cégtábla adót, az etnikai arányok megváltoztatására tett minden adminisztratív kí
sérletet, a mészárlásokat, az elűzetést, a kivándorlást, a beolvasztást és a beolvadást.

Napjainkra bizonyossá lett: a nagy jugoszláv olvasztótégely-kísérlet megbukott, 
és valami új kezdődött el. Valami új, amiben a Vajdasági Magyar Szövetségnek ju
tott a feladat, hogy irányt szabjon a magyar közösség politizálásának.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért állunk ma itt, mert hiszünk a demokratikus politizálásban. Hiszünk ab

ban a közösségben, amely itt Szerbiában is a magyarok akaratából, a magyaroktól 
nyerve felhatalmazást, a magyarokért dolgozik. A politika minden ellenkező hí
reszteléssel szemben munka. Munka, amit el kell végezni. Az egyik legösszetet
tebb, legbonyolultabb munka -  különösen, ha valaki egy kisebbség képviseletére 
vállalkozik. Elképesztően sok minden tartozik ide. A közösség építése, amelyet a 
közös mindennapok, a közös élet, a közös nyelv, a közös kultúra, a közös ünneplés 
tart össze. A jogvédelem az érdekérvényesítés megannyi apró, de meg nem spó
rolható feladata. A hivatali és politikai munka összehangolása, irányítása. Aztán a 
kampány, az emberek mozgósítása egy-egy fontos cél érdekében. Minden közösség 
életerejét az a munka minősíti, amit képes elvégezni.

Azt szokták mondani: a politika ambíció. De mi is lenne az ambíció, mi az az 
álom, ami hajt bennünket politikusokat? Beleülni egy collal magasabb székbe, ha- 
zatalicskázni a közösség pénzét? Az elmúlt 20 esztendő magyarországi politizálása 
megmutatta, hogy milyen szánalmas ambíció az ilyesmi.

„Van egy álmom” -  kiáltotta Martin Luther King. Az ő álma az emberségről 
szólt: a méltóságról és a jogokról, egy kisebb és egy nagyobb közösséghez tartozás
ról egyaránt szólt. „Van egy álmom” -  mondta, és az emberek meghallották és meg
értették, mert ez az álom közös volt. És a dolgok azóta megváltoztak. Megváltoztak, 
mert az ügy, amit Martin Luther King képviselt, igaz ügy volt.

Önöknek is van egy álmuk. Álmuk a megmaradásról, a közösségről. A Vajda
ságról, ahol békében keresheti a boldogulás ösvényeit minden nemzet. Önök meg
mutatták, hogyan kell az álmokat valóra váltani. Hogyan kell kisebbségi helyzetben 
újra oktatást csinálni, hogyan kell a széthullott erőket újra összefogni, hogyan kell 
tárgyalni a többségi nemzet képviselőivel helyi és önkormányzati szinten, hogyan 
kell küzdeni a jogállami keretek felhasználásával szép célokért -  mindvégig meg
adva az őt megillető tiszteletet mindenkinek. És az emberek meghallották az üze
netüket, és válaszoltak rá.

Köszönjük Önöknek!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A jövő -  épp úgy, ahogy a múltban -  abból lesz, amit itt és most megteszünk. 

Megteszünk az iskoláztatásért, a kulturális és egyházi közösségekért, a cserkészetért 
és mindenféle ifjúsági találkozóért. A jogvédelemért és az érdekérvényesítésért, a 
kiállásért és az együttműködésért. Tárgyalásból és pályázásból, tervezésből és szer
vezésből, teremtő munkából és hagyományaink megőrzéséből, emlékezésből.
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Országértékelő beszédében Wayne Gretzkyt idézte Orbán Viktor miniszterel
nök úr, miszerint nem oda kell korcsolyáznunk, ahol a korong most van, hanem 
oda, ahol lesz. A nagy kérdés természetesen az, hogy hol lesz, mire odaérünk. El
nézve a mostani mezőny forgatagát, ez nem egyszerű kérdés.

Régen azt mondták, hogy a nagy hal megeszi a kis halat. Aztán azt, hogy a 
gyors eszi meg a kicsit. Ha most körülnézünk, láthatjuk, a legnagyobb halak is csak 
rajokban tudnak közlekedni. Közép- és Kelet-Európa nemzetei számára Európa 
jelenti az együttműködés azon színterét, ahol megtalálhatjuk a magunk érdekérvé
nyesítésének lehetőségét.

Persze nem abban az Európában, ahol valamely eszme nevében, de nagyon is 
kézzelfogható gazdasági érdekek keresztülerőszakolása okán politikai kényszer
zubbonyt akarnak ránk húzni. Az az Európa töltheti be feladatát, amelyben össze
adjuk erőnket, a kölcsönös érdekek és értékek tiszteletben tartása mellett, s amely
ben a jog és igazságosság, a kultúra és a gazdaság a megmaradás és a gyarapodás 
lehetőségeit szolgálja -  minden nemzet számára.

A magyar közösség itt Szerbiában és a szerb közösség Magyarországon egy-egy 
nagyon fontos kapocs a két nemzet között. Minél inkább felismerjük ennek a lehe
tőségét, annál könnyebb lesz együtt dolgoznunk. Ha jó passzokat adunk egymás
nak, nemcsak azt tudjuk majd, hogy hol lesz a korong, hanem sokkal könnyebben 
tudunk gólhelyzetbe is kerülni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kérdésre, amit a trianoni nemzedéknek, a Bethlen István korabeli magyar

ságnak a történelem feltett, jó 90 esztendő múltán -  úgy tűnik -  nekünk sikerül 
válaszolnunk. Sikerül helyes választ adnunk, ha mindnyájunk összefogásával meg 
tudunk állni a saját lábunkon és Magyarországot újból tekintélyes, másoktól tisztelt 
és barátul keresett állammá tesszük. Sikerül helyes választ adni, ha a Duna-meden- 
cében jó szomszédként békében és gyarapodva él együtt minden nemzet.

Abban bízunk, azt reméljük, és azért dolgozunk -  a magyar kormány minden 
tagja, és személy szerint én is -  , hogy sikerül helyes választ adnunk a szerb nem
zettel és a délvidéki magyarsággal közösen.

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azért vagyunk ma itt, mert a magyar nemzet és benne a délvidéki magyar kö

zösség túlélte a 20. század nagy tragédiáit, vérrel írott történelmét, szálfadöntő, 
gerincroppantó háborúságait és feloldó, elkeverő fegyverszüneteit. Azért élte túl, 
mert mindig voltak, akik fölemelték a zászlót, a legnagyobb nehézségek idején is. 
Akik hűségesek voltak ehhez a közösséghez -  és vállalták mindazt, ami ezzel járt. 
Ha kellett, a munkát és a küzdelmet, ha kellett, a szegénységet és a mellőztetést, ha 
kellett a veszélyt és a megpróbáltatást. Akik a kínzó kenyérgondok meg az önfeladó 
és népbolondító eszmék szirénhangjai között is biztos kézzel tudtak hajózni: ké
szen a megegyezésre, készen a munkára és a küzdelemre ezért a közösségért.

Köszönjük Önöknek, hogy itt lehetünk és Önökkel ünnepelhetünk! Azt kívá
nom mindannyiunknak, hogy sokszor megtehessük mindezt a nemzet javára és 
mindannyiunk örömére.
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Ukoliko ih ne prepustimo zaboravu, 
izgubljene bitke imaju svoj smisao

Mađarska istorija govori nam o opstajanju. O opstanku za koji smo se uspeli 
izboriti posle svih izgubljenih bitaka, dramatičnih slomova i sudbonosnih poraza, 
započinjući život uvek iznova. O opstanku koji smo, posle svake katastrofe, uz izu- 
zetne napore, nanovo uspevali da sačuvamo. O opstajanju, koje je uvek iziskivalo 
žrtve. Danas smo se okupili da proslavimo postojanje jedne zajednice koju je su- 
stigla nemila sudbina i kojoj je pripao težak zadatak: opstati po svaku cenu. Došli 
smo da odamo čast zajednici, koja se odvažno suočila sa svojom sudbinom, izvršila 
je i još uvek izvršava svoj zadatak, ispunila je i ispunjava svoju misiju: opstala je i 
opstaje. Uspeva da sačuva svoj jezik, živi svoju kulturu, štiti zajedništvo.

Mi danas verujemo da, ukoliko ih ne prepustimo zaboravu, onda čak i izgu
bljene bitke dobijaju svoj smisao, a pogotovo ogroman uloženi trud kojim su nam 
preci obezbedili opstanak. Sve to ima smisla jer bez njihove žrtve ne bi moglo biti 
novog početka.

Stojimo ovde u nádi da će, boljim upoznavanjem i razumevanjem istorije, srpska i 
madarska nacija takođe sve više upoznati i shvatiti jedna drugu. Došli smo uvereni da 
će, sve ono što će danas biti predmet raspravljanja, doprineti tome da se makar za korák 
približimo jedni drugima. Došli smo sa verőm i izvesnošću da će mađarska zajednica 
koja ovde živi još više doprineti približavanju Mađarske i Srbije.

Dame i Gospodo!
Monarhija je raskomadana. Svoju istorijsku misiju, koju je tokom vekova ostva- 

rivala dobro ili lose, vise ne može da obavlja. Njeno organsko jedinstvo se raspalo, 
podelilo na atomé, na atome koji nisu u stanju da podnesu pritisak snaga svetske 
istorije, koji budućim olujama mogu da posluže kao bespomoćna igračka.

„Šta će biti s nama! Kratkovečna ropska nacija ovisna o drugim velikim i silnim 
nacijama? Da li demo da budemo naterani da zajedno s drugim malim nacijama 
koje žive okolo nas i koje nas mrze udemo u nekakvu federalističku državnu for- 
maciju poput bračnih partnera nesposobnih da žive zajedno u prijateljstvu, a pri 
tom nespremnih da se razvedu? Ili ćemo biti kadri da, upotrebivši svu svoju snagu, 
složnim nastupom sviju, stanemo na sopstvene noge i od Madarske ponovo napra- 
vimo državu koja ima autoritet, koja uživa poštovanje drugih i čije je prijateljstvo 
poželjno? Sve su ovo krupna pitanja koja nam stežu grlo,“ -  rekao je posle Trija- 
nona gróf István Betlen (Bethlen István). Posle trijanonske tragedije sve je trebalo 
početi iznova.

U ulozi poraženog, izručenog pobednicima na milost i nemilost, valjalo je naći 
puteve opstanka. Uvek, svugde, i ovde, u nekadašnjoj Južnoj Mađarskoj. Uvek ona- 
ko, kako se moglo, onako kako je trebalo. U vremenskom rasponu proteklom od 
tada do dana današnjeg, uvek je trebalo davati odgovore na pitanje: kako je moguće 
raspoložive pravne okvire ispuniti sadržajem, bilo da je reč o Vidovdanskom usta- 
vu, o kraljevoj diktaturi, ili o Titovom realnom socijalizmu, odnosno Miloševiće- 
vom represivnom režimu.

Madarska stranka je pre 90 godina označila jedan prohodan put. Takav put, koji je 
uz poštovanje interesa većinske nacije mogao da osigura opstajanje madarske zajed-
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nice: mogućnost učenja jezika i školovanja na maternjem jeziku, mogućnost pravne 
zaštite i afirmacije interesa zasnovan na kompromisu. Nažalost, vlast u Jugoslaviji nije 
ispoljila potrebnu spremnost da to i prihvati. Na taj način, ne da se nije moglo doći do 
optimalnog rešenja, nego ni do dobrog i uopšte pravičnog rešenja.

Ništa drugo nije preostalo nego dnevna praksa utemeljena na uzrečici „onako 
kako je moguće“. Nekada se moglo krenuti uz zastupljenost u parlamentu, u lokal- 
nim samoupravama, nekada pomoću kulturnih društava, u klerikalnim okvirima 
crkve i škole. Međutim, bez obzira na to da li je situacija bila laka ili teška, potreba 
za opstankom nije prestajala. Zbog toga su Mađari na jugu preživeli mnoge nevo- 
lje: firmarinu, administrativne pokušaje usmerene ka promeni etničkih proporcija, 
masakre, proterivanja, emigracije, asimilaciju i asimilovanost.

Danas je već jasno i izvesno: pokušaj velikog jugoslovenskog lonca za topljenje 
doživeo je neuspeh i započeto je nešto drugo. Nešto drugo, u čemu je Savez voj- 
vođanskih Madara dobio zadatak, da odredi smer i pravac političkom delovanju 
mađarske zajednice.

Dame i Gospodo!
Mi stojimo danas ovde, zato što verujemo u demokratsko politiziranje. Veruje- 

mo u zajednicu, koja i ovde u Srbiji voljom Madara, stekavši ovlašćenje od Madara, 
radi za Mađare. Nasuprot svim uobičajenim glasinama, politika je posao. Posao 
koji ima da se obavi. Jedan od najkompleksnijih i najkomplikovanijih poslova -  na- 
ročito ako se neko prihvati reprezentovanja jedne manjine. Prosto je teško pojmlji- 
vo šta sve spada u to. Izgradnja zajednice koju na okupu drže zajedničke svakodne- 
vice, zajednički život, zajednički jezik, zajednička kultura, zajedničko praznovanje. 
Svekoliko mnoštvo sitnih zadataka na pravnoj zaštiti, ali zadataka koji se nikako 
ne mogu izbeći. Usklađivanje i usmeravanje službenog i političkog rada. A onda 
kampanja, mobilisanje ljudi u interesu ovog ili onog cilja. Životnu snagu takve za
jednice može da okvalifikuje jedino ono što je ta zajednica sposobna da izvrši.

Ljudi obično vele: politika je ambicija. No, šta bi zapravo mogla da bude ovakva 
ambicija, kakav je to san koji tera i podstiče nas političare? Zasesti u fotelju višu za jedan 
col, kolicima otpremati kući novac zajednice? Politiziranje u Mađarskoj tokom prote- 
klih 20 godina pokazalo je, koliko je jadna ambicija da se tako nešto uradi.

„Imam jedan sari’ -  uskliknuo je Martin Luter (Luther) King. Njegov san se od- 
nosio na čovečnost: podjednako je govorio o dostojanstvu i pravima, pripadnosti 
jednoj manjoj i jednoj većoj zajednici. „Imam jedan san‘ -  rekao je i ljudi su ga čuli 
i razumeli, jer ovaj san je bio zajednički. I stvari su se od tada promenile. Promeni- 
le, jer je stvar koju je predstavljao Martin Luter King bila prava stvar.

I vi imate jedan san. San o opstanku, o zajednici. O Vojvodini, u kojoj svaka 
nacija može u miru da traga za svojim stazama sreće, Vi ste pokazali, kako treba 
snove pretočiti u stvarnost. Kako u manjinskoj situaciji treba izgraditi obrazovanje, 
kako valja ponovo okupiti prethodno raspadnute snage, kako treba pregovarati sa 
predstavnicima većinske nacije na lokalnom nivou i na nivou lokalne samouprave, 
kako se valja boriti za lepe cilj eve korišćenjem okvira pravne države -  sve vreme 
odajući svakome dužno poštovanje. I ljudi su čuli ovu poruku i odgovorili na nju.

Zahvaljujemo Vám se!
Dame i Gospodo!
Budućnost će se -  baš kao što je bilo i u prošlosti -  stvarati od onoga što ćemo 

ovde i sada da uradimo. Od onoga što ćemo da uradimo za školovanje, za kulturne 
i crkvene zajednice, za izviđački pokret i omladinske susrete svih vrsta. Za pravnu 
zaštitu i afirmaciju interesa. Budućnost će zavisiti od umeća zalaganja za sopstvene
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stavove i za saradnju. Od pregovaranja i konkurisanja, planiranja i organizovanja, 
od kreativnog rada i očuvanja tradicija, od sećanja.

U svom govoru o stanju nacije, predsednik vlade Mađarske Viktor Orbán (Orbán) 
citirao je Vejna Greckog (Wayne Gretzky), po komé ne treba klizati za pakom, juriti 
tamo gde se on sada nalazi, nego krenuti onamo, gde bi mogao da se nađe. Neizvesno 
je, naravno, pitanje gde će se obreti dók se budemo klizali za njim? Dovoljno je da 
posmatramo vrtlog aktuelnog igrališta, pa da nam bude jasno da sve to nimalo nije 
jednostavno pitanje.

Ranije su govorili, da velika riba guta malu ribu. Posle toga, da brza riba guta 
malu. Ako se sada osvrnemo oko sebe, možemo da uočimo da čak i najveće ribe 
mogu da se kreću samo u rojevima. Za narode Srednje i Istočne Evrope upravo 
Evropa znači poprište saradnje, gde možemo da pronađemo mogućnost afirmacije 
vlastitih interesa.

Naravno, ne u onoj Evropi, gde u ime neke ideje, ali zapravo iz razloga htenja 
da se silóm realizuju i te kako opipljivi ekonomski interesi, nameravaju da nam 
navuku političku košulju sa zakopčavanjem na leđima. Svoj zadatak može da ispu- 
ni ona Evropa u kojoj udružujemo svoje snage, uz poštovanje uzajamnih interesa 
i vrednosti i u kojoj pravo i pravda, kultura i ekonomija stoje -  za svaki narod -  u 
službi opstanka i prosperiteta.

Mađarska zajednica ovde i srpska zajednica u Mađarskoj važne su spone izme- 
đu dve nacije. Što više budemo spoznavali mogućnosti koje takvo saznanje nudi, 
to će nam lakše biti da radimo zajedno. Bude li među nama dobrih dodavanja, ne- 
ćemo samo da otkrijemo tajnu gde će pák da se zaustavi, nego ćemo mnogo lakše 
dobiti i šansu za gol.

Dame i Gospodo!
Na pitanje koje je istorija postavila trijanonskoj generaciji, Mađarima iz vre- 

mena Ištvana Betlena, po isteku perioda od preko 90 godina, kako se čini, odgovor 
smo uspeli da damo mi. Polazi nam za rukom da damo pravi odgovor ako složnim 
delovanjem sviju nas uspemo da stanemo na svoje noge i od Mađarske stvorimo 
državu koja opet ima autoritet, koju drugi poštuju i traže njeno prijateljstvo. Da- 
vanje ispravnog odgovora će da uspe, ako u Karpatskom basenu svaka nacija bude 
živela kao dobar sused, u miru i u zajedničkom prosperitetu

Uzdamo se, nadamo se, i zato radimo -  svaki član mađarske vlade, takođe i ja 
lično -  da pravi odgovor pronađemo zajedno sa srpskim narodom i Mađarima iz 
Vojvodine.

Poštovani Gospodine Predsedniče! Dame i Gospodo!
Mi smo danas ovde zato što je mađarska nacija, unutar nje i južna mađarska 

zajednica, preživela velike tragedije XX veka, svoju krvlju ispisanu istoriju, svoja 
razorna i uništavajuća ratovanja i mutna primirja. Preživela ih je zahvaljujući tome, 
što je uvek bilo onih, koji su podigli barjak, čak i u vreme najvećih teškoća. Onih 
koji su bili verni ovoj zajednici i bili spremni da se nose sa svim što takav stav po- 
vlači za sobom. Ako je trebalo, prihvatali su rad i borbu, ako je trebalo, siromaštvo i 
zapostavljanje, ako je trebalo opasnost i iskušenje. Uvek je bilo onih koji su, između 
tegobnih briga za hleb nasušni ili omamljujućih ideja prikladnih za samozaborav- 
no zaluđivanje naroda, umeli sigurnom rukom da upravljaju brodom: spremni na 
sporazum, spremni za rad i borbu za ovu zajednicu.

Izražavamo Vam zahvalnost što smo mogli da budemo ovde i da slavimo zajed
no sa Vama! Želim svima nama, da sve to možemo učiniti mnogo puta, na dobrobit 
nacije i radost svih nas.
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Hogyan lépjünk ki a politikai cselekvés terére?

Tisztelt ünneplő Közösség!
„Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...” Ez a mondat évez

reden átívelő kiáltás, fohász, könyörgés. Hányszor került leírásra és kimondásra a 
reménykedés, mozgósítás, eltökéltség, összefogás pillanatainak végeláthatatlan so
rában. A csüggedés, kibicsaklás, vereség, legyőzöttség pillanataiban is. Anyanyel
vűnk csodálatosságát bizonyítja, a mondat kimondása mögött húzódó érzelem ad 
neki a pillanathoz köthető olvasatot, értelmet. Leírt, felidézett formában a mondat 
csak úgy válik teljessé, teljesen értelmezhetővé, ha a leírásának, kimondásának pil
lanatát legalább lábjegyzetben hozzápárosítjuk.

„Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...” Én most a kilencven 
évvel ezelőtt itt kimondott és leírt mondatra gondolok. Arra, ami a „Mit kíván a 
Magyar -  Párt?” címet viselő, a pártprogram főbb elemeit tartalmazó, kiáltvány 
szerű dokumentum csattanója. Annak a dokumentumnak a csattanója, amit négy 
év mindig veszéllyel járó, kezdetben suttogós, zárkörű majd hangos, közbeszédi 
de nagyon parázs, érzelmektől és indulatoktól sem mentes vita érlelt ki. Szócsa
ta, érvek ütköztetése passzivisták és aktivisták között, szabadkaiak, topolyaiak, 
becskerekiek és zentaiak között, meg ki tudja még milyen törésvonalak mentén 
csoportosíthatók között, amelynek rengeteg hangja és arca lehetett, volt. Most rá
juk is emlékezünk. Dettre Jánosra, Jászi Oszkárra, de Sántha Györgyre, Várady Im
rére, Falcione Árpádra, Nagy Ödönre vagy Bíró Károlyra és Pleszkovich Lukácsra, 
Király Károlyra, Konc Andrásra, Gráber Lászlóra, Csetle Jánosra, Sokk Lajosra. 
Ez a vita, nem volt csak vajdasági, SZHSZ Királyságbeli, Magyarországról történő 
befolyásolása történelmi tény, Kárpát-medencei beágyazottsága is vitathatatlan, 
csokorba rakható párhuzamos folyamatok része. Mindez semmit nem csökkenthet 
faj súlyán, nagyszerűségén, heroikusságán és kisugárzásán. Ellenkezőleg, az állam
határi elszakítottságot ugyan tudomásul vevő, de továbbra is a nemzethez minde
nek feletti ragaszkodás, félelmet is lerázó vállalása. A vita, mint minden fontos vita, 
nem csak sokszereplős és sokszínű, de sok vonalon, és helyszínen különböző inten
zitással folyóként képzelhető el. Erre utalnak a korabeli feljegyzések, tudósítások, 
újságcikkek, írások, visszaemlékezések. De mint minden jelentős vitának, ennek is 
volt egy főmedre, amit itt is a legsúlyosabb dilemmák hömpölygése képezett.

Tisztelt ünneplő Közösség!
A legsúlyosabb dilemma kettős volt. Nem csak mert két kérdésként fogalmaz

ható meg, hanem azért is, elsősorban azért mert felvetésük jogszerűsége, legalitá
suk tekintetében is alapjaiban különböztek.

Az első kérdés a Trianoni diktátum megítélésére, következményeinek megélé
sére, a létező illetve a lehetséges mozgásterek feltérképezésére, kiválasztására vonat
kozott. Persze nem érzelmi, hanem kizárólag közjogi értelemben. A két értelmezés 
már akkor is elkülönült. Közjogi értelemben az irredentizmus eshetőségének alter
natívaként való megjelenésével a dilemma nem csak óriási veszélyeket hordoz, de 
már felvetésében is súrolja a törvényesség, a legalitás határát. De annak bizonyíté
kául, hogy a dilemma része volt a vitának legjobb bizonyítéka Nagy Ödönnek 1922. 
január 29 -  én, e falak között elmondott konklúzió jellegű önmeghatározásunk „
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... mi, akik a történelmi kényszerűség előtt meghajolva, a megváltozott helyzet
be eddig is beleilleszkedtünk, most, hogy a politikai jogok teljességének birtokába 
téptünk, tűrő passzivitásban nem maradhatunk, ki kell lépnünk a politikai cselevés 
terére...” Legyen e mondat válasz mindazoknak, akik még ma is gyakran irreden
tizmussal, szecessziós szándékkal vádolnak bennünket. Ezt a kérdést kilencven éve 
el döntöttük, mint mindent megelőző elsődleges kérdést. Az iménti idézet utal a vita 
fő medrének másik kérdésére, a fölénybe jutott aktivisták közötti dilemmára, arra a 
dilemmára, amely még ma is feszíti közéletünket, az elmúlt kilencven évben is a le
hetséges válaszok párhuzamosan léteztek, hol egyik hol másik erőteljességével. A kér
dés úgy fogalmazható meg, merítve az iménti idézetből, hogyan lépjünk ki a politikai 
cselekvés terére. Többségi pártokba betagosodva, vagy önálló magyar pártot alapítva. 
Ma azokra emlékezünk, magunkat szellemi utódaiknak tartva, akik az önálló magyar 
párt, a Magyar Párt mellett tették le voksuk. Indokolja a döntést az imént már idézett 
Nagy Ödöni beszéd indokai „ Mi a meglevő pártok egyikében se helyezkedhetünk 
el, mert mi elvekért, programért, a lelkűnkben élő erős hitért alakulunk meg, nem 
személyekért, azok érvényesülésének előmozdításáért, és csak úgy tudjuk tömöríteni 
a magyarságot társadalmi, foglalkozási, felekezeti osztálykülönbség, pártelvek, külön 
meggyőződések és világos felfogásokra való tekintet nélkül, ha egységes magyar pártot 
alakítunk. Uszályhordozója nem lehetünk egyik pártnak sem, mert ez csak szakításra, 
az erők és politikai súlyunk szétforgácsolására vezetne”.

Máig friss, aktuális gondolatok. Nem a magyaroknak jó és nem jó besorolá
sáról, hanem az érdekérvényesítés lehetőségeiről, esélyéről, a hatékonyságról. 
„Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...”

Tisztelt ünneplő Közösség!
Melyek azok az imént említett elvek, programok, melyik az a lelkűnkben élő 

erős hit, amely a Párt megalapítását eredményezte? Másként fogalmazva, mi az, 
amiért a többségi pártokba betagozódva nem lehet hatékonyan tenni?

A választ a „Mit akar a Magyar -  Párt?”, A pártprogram főbb elvei alcímet viselő 
17 pontos dokumentum nyújtja.

Egyenlő jogot és egyenlő elbánást minden állampolgár részére, földet a ma
gyar földnélkülieknek, méltányos kártérítést, olyan állami nép- és középiskolák 
felállítását, amelyekben magyar szülők gyermekei anyanyelvükön részesüljenek 
oktatásban, anyanyelvét mint a magánéletben, mint az üzleti forgalomban minden 
magyar szabadon gyakorolhassa. A gyülekezési, egyesülési és sajtószabadság biz
tosítását, a gazdasági élet szabadságának visszaállítását, a gazdasági diszkrimináció 
megszűntetését, a munkások szervezkedési jogának szabadságát, becsületes és iga
zi önkormányzatot, általános választójogot. A kerületi beosztás megváltoztatását, 
a Vajdaság területéből alkított kerületek székhelye csak vajdasági város lehessen. 
Becsületes, tisztakezű, gyors és pártatlan közigazgatást és igazságszolgáltatást. A 
magyarság az állami és helyi közigazgatásban számarányának megfelelően nyerjen 
alkalmazást. A magyar kulturális, gazdasági és szociális intézmények a közpénztá
rakból aránylagosan olyan állami támogatásban részesüljön, mint az államalkotó 
többség hasonló intézményei. „Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magét, se
gítsen...”

Sok vonatkozásban ma is aktuális feladat. Lehet, hogy a mai szerbiai valóság 
ennyire hasonlít a kilencven évvel ezelőttihez? Mintha csak a szereplők változtak 
volna meg, a szituációk nem. Ugyanakkor, milyen szerteágazó, életszerű program. 
Versenyképes, az élet legtöbb kérdésére választ kínáló, igazi, ahogy az egyszeri 
mondaná, versenypárti program. Kisebbségi, magyar, de polgári értékeket hordo
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zó, regionális, vajdasági. Ha valaki még mindig nem érti, honnan a mi politikai 
közéletünkben az autonómia ötlete, képviseletének szabad vállalása, az építkezés 
készsége, ássa bele magát a Magyar Párt történetébe és programjába. Ki kell mon
dani, a mindennapi politizálásunk nagyon közeli hozzá. Nem csak a célkitűzések, 
de azok megvalósítása, megvalósulása tekintetében is. Nem, ez nem dicsekvés. 
Tény! Ellenőrizhezhető, elemezhető.

„Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...”
Tisztelt ünneplő Közösség!
A kilencven évvel ezelőtti dolgokról emlékezve se kerülhető meg két kérdés. A 

többség és a kisebbség viszonya, illetve a vajdasági magyar közösségen belüli poli
tikai viszonyok, a pártok illetve a párttagok és a függetlenek viszonya.

Köztudott tény, milyen közéleti megbotránkozásként élték meg a többségi pár
tok a Magyar Párt létrejöttét. Elég csak Demokrata Pártnak, a Radikális Pártnak, 
vagy a Bunyevác -  Sokác Pártnak a korabeli sajtóban is megjelent megnyilatkozá
saira utalni. Mintha a többségi politika egyenesen sértésként élte volna meg, hogy 
a bedarálás leállítására, a megsemmisítő folyamatok visszafordítására jön létre ma
gyar politikai erő. Hogy a magyar szavazatok besöprése már nem magától értetődő 
tény, hogy a kisebbségi mezőnyből is megfogalmazódnak versenyképes elképzelé
sek, elhangoznak számonkérések. Hogy Trianon után két évvel, a vajdasági magyar 
közösség meg akar újulni, talpra kíván állni. Mennyire mainak tűnik a kilencven 
évvel ezelőtti demokrata párti vélekedés, idézem „előnyösebb lenne a magyarság 
számára, ha abba a politikai pártba olvadna be, amelyben a legjobb garanciákat 
látja arra nézve, hogy az érdekei képviselve lesznek.” Elképzelhető, hogy ebben a 
tekintetben se változott semmi kilencven éve? Ha átívelve kilencven évet, meg tud
tuk őrizni önálló politikai arculatunkat, lehet hogy nem is annyira reménytelen a 
folyamatos és újbóli nekirugaszkodásunk. És éppen ezért ekkora a ránk neheze
dő nyomás? Talán ezzel magyarázható a kilenc évtizedet és generációkon átívelő 
vajdasági magyar értelmiségi undor is a magyar pártpolitika, a magyar pártban 
pártpolitikailag elkötelezettek irányában? Talán ezzel magyarázható a történelmi 
VMDK szétverése, az azóta létező megkérdőjelehetetlen legitimitással rendelkező 
vajdasági magyar politikai pártnak a törpepártok irányából észlelhető másfél évti
zedes szaggatása, támadása.

Nem! Nem a többszólamúság, a pluralizmus, a függetlenség, a másként gondol
kodás legitimitását és szükségszerűségét kérdőjelezem meg. Egyáltalán nem. De 
ki mkivánom mondani, a közösségen belüli kisebbségi érdek képviseletének ha
tárt kell szabni, nem veszélyeztetheti az egészet. Aki nem érti miről beszélek, vagy 
nem akarja megérteni, mélyedjen bele kicsit a mostani magyarországi viszonyok 
megértésébe. Élje meg őket önmaga tekintetében intő példaként. „Mindenki, aki 
magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...”

Tisztelt ünneplő Közösség!
1922. február 12-re emlékezünk. A Magyar Párt szabadkai szervezetének meg

alapítására. Arra az eseményre, amely sorsszerűén döntött el egyéni és közösségi 
sorsokat. Az alapítók legtöbbjének 1944-ben beteljesülő sorsát, amikor életükkel 
fizettek meggyőződésükért, kiállásukért. Emlékük kegyelettel őrizzük, jogi és er
kölcsi rehabitlitálásuk kötelességünként éljük meg és teljesítjük, akárcsak a Magyar 
Párt Programja célkitűzéseinek megvalósulását.

„Mindenki, aki magyarnak érzi és vallja magát, segítsen...”.
Isten éltesse a Nemzetet, Isten éltesse a Vajdasági magyar Közösséget.
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Kako da stupimo na teren političkog delovanja?

Pozdravljam uvaženi svečani skup!
„Svako ko se oseća i smatra Mađarom, neka pomogne..." Ovo je rečenica koja 

istovremeno predstavlja usklik, molitvu, preklinjanje i proteže se kroz hiljadu go- 
dina. Koliko li je puta napisana i izgovorena tokom beskrajno dugog perioda nada- 
nja, prikupljanja hrabrosti i snage, čvrste rešenosti i trenutaka sloge. Ali, isto tako 
i u momentima klonulosti, obamrlosti, poraženosti. Kao dokaz čudesnih osobina 
našeg maternjeg jezika, u njoj se skrivaju i povremeno iz nje iskrsavaju mnoge nove 
nijanse najdubljih osećanja koje joj daje svako novo čitanje i kojima se može pove- 
zati s datim trenutkom. U svom dugo pamćenom, zapisanom obliku ona postaje 
potpuna i dobija pravi smisao onda kada se, makar samo uz kratku napomenu, 
poveže sa trenutkom svog nastanka.

„Svako ko se oseća i smatra Madarom, neka pomogne..." Kad to kažem, mislim 
na rečenicu izgovorenu i zapisanu ovde pre devedeset godina, na sve ono što je bio 
osnovni i najviši smisao nastanka dokumenta koji je uz naslov „Šta želi Mađar- 
ska stranka" obuhvatao glavne elemente partijskog programa. Mislim na suštinu 
dokumenta koji je, izlagan opasnostima, tokom četiri godine sazrevao u tajnosti 
i tišini, najpre samo u najužem krugu ljudi, da bi se potom o njemu progovorilo 
i javno, gotovo uvek uz vatreno polemisanje često prožeto emocijama i afektom. 
Sukobljavanje mišljenja, suprotstavljanje argumenata pasivista i aktivista, politič- 
kih delatnika Subotice, Bačke Topole, Velikog Bečkereka i Sente, te mnogih koji bi 
se mogli grupisati i prema nekim drugim, nama već nepoznatim koncepcijskim 
linijama, sve to zajedno moglo je da obezbedi raznovrsnost i davalo je višeglasje 
jednoj političkoj akciji. Ovo je prilika da se podsetimo imena onih koji su se zvali 
Janos Detre (Dettre János), Oskar Jasi (Jászi Oszkár), Đerđ Šanta (Sántha György), 
Imre Varadi (Várady Imre), Arpad Falcione (Falcione Árpád), Eden Nad (Nagy 
Ödön) ili Karolj Biro (Bíró Károly), Lukač Pleskovič (Pleszkovich Lukács), Karolj 
Kiralj (Király Károly), András Konc (Konc András), Laslo Graber (Gráber László), 
János Četle (Csetle János) i Lajoš Šok (Sokk Lajos). Pomenuta rasprava nije bila 
samo vojvodanska, nije bila svedena samo na Kraljevinu SHS, uticaj koji je na nju 
vršen iz Mađarske istorijska je činjenica, njena važnost za Karpatski basen takode 
je neosporna. Predstavljala je deo paralelnih tokova spojivih u širu celinu bez bo- 
jazni da bi to bilo šta oduzelo od njene težine i izvanrednosti, od njenog heroizma 
i zračenja. Naprotiv. Bilo je to, zapravo, zauzimanje stava, koje je, doduše, pretpo- 
stavljalo primanje k znanju izdvojenost novom državnom granicom, ali je isto
vremeno izražavalo i neprekinutu, nadasve važnu privrženost naciji, opredeljenje 
koje se često odupiralo pretnjama i strahu. Óva rasprava, kao svaka važna razmena 
mišljenja, može da se zamisli samo kao proces sa mnogo učesnika i mnogo razli- 
čitosti, kao reka koja, uvek razlicitom silinom, protiče kroz mnoga korita, mnoge 
oblasti. Na ovakav zaključak upućuju onovremeni zapisi, izveštaji, novinski članci, 
napisi, prisećanja. Ali kao svaka rasprava od značaja i óva je imala svoj glavni tok, 
tok koji je i ovde bio sačinjen od čitave bujice velikih dilema.

Poštovani članovi öve svečane zajednice!
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Najteža dilema bila je dvojaka. Ne samo zbog toga što se može formulisati u 
vidu dva pitanja, već i zato, u prvom redu zato, što su se ta dva pitanja u osnovi 
razlikovala u pogledu legitimnosti, legaliteta njihovog postavljanja.

Prvo pitanje odnosilo se na prosudivanje, ocenu Trijanonskog diktata, na po- 
stojanost njegovih posledica, na utvrdivanje i izbor mogućeg prostora delovanja. 
Naravno, sve to ne u emocionalnom nego isključivo u javnopravnom smislu. Dva 
tumačenja diferencirala su se već i tada. Bilo je jasno da u javnopravnom smislu, 
pojavom eventualnog iredentizma kao alternative, ovakvo pitanje ne samo da nosi 
sobom ogromne opasnosti, nego i njegova puka pretpostavka dotiče granice zako- 
nitosti, legaliteta. Ali, kao najbolji dokaz da se o ovoj dilemi polemisalo može da 
posluži naša samodefinicija koju je 29. januara 1922. medu ovim zidovima, kao 
izvesnu konkluziju, izrekao Eden Nad: „...mi, koji smo se, uz pokoravanje istorij- 
skoj prinudi, i dosad prilagodavali promenjenoj situaciji, sada, kada smo u potpu- 
nosti postali nosioci političkih prava, ne možemo da ostanemo pasivni, treba da 
istupimo na polje političkog delovanja..." Neka ova rečenica bude odgovor svima 
koji nas jos i danas često optužuju za iredentizam, za secesionističku nameru. Ovo 
je nešto sto smo odlucili pre devedeset godina, kao odgovor na primarno pitanje 
koje prethodi svemu drugom. I upravo navedeni citat upućuje i na drugi glavni 
tok rasprave, na dilemu nastalu medu aktivistima koji su stekli nadmoć, na dilemu 
koja jos i danas unosi napetost u naš javni život. Mogući odgovori su i tokom pro- 
teklih devedeset godina bili paralelno prisutni, pri čemu se nadmoćnost menjala 
čas u kőrist jedne, čas u kőrist druge strane. Ako svoj stav crpemo iz pomenutog 
citata, pitanje može da bude formulisano: kako da stupimo na teren političkog de
lovanja. Da li učlanjeni u većinske partije, ili osnivajući samostalnu madarsku par- 
tiju. Danas se sećamo onih, smatrajući sebe njihovim duhovnim potomcima, koji 
su se opredelili u pravcu stvaranja samostalne madarske partije, Madarske stranke 
(Magyar Párt). Opravdanje za ovakvu odluku obrazloženo je već u navedenom 
govoru Edena Nada: „Mi ne možemo da nađemo svoje mesto ni u jednoj od po- 
stojećih partija, jer se mi formiramo zarad principa, programa, zarad jaké vere koja 
nam živi u dušama, ne zbog pojedinaca, ili zbog stvaranja mogućnosti za njiho- 
vu afirmaciju i jedino onda možemo da okupimo Madare bez obzira na socijalne, 
profesionalne, konfesionalne i klasne razlike, bez obzira na stranačke principe, za- 
sebna uverenja i jasna shvatanja, ako osnujemo jedinstvenu madarsku partiju. Ne 
možemo da budemo skutonoše nijedne partije, jer bi to vodilo samo sektašenju, 
raštrkavanju snaga i naše političke težineM. Još i danas sveže, aktuelne misli. Ne o 
dobrom ili lošem opredeljivanju Madara, nego o mogućnostima, izgledima i delo- 
tvornosti afirmisanja interesa.

„Svako ko se oseća i smatra Madarom, neka pomogne..."
Poštovani slavljenici!
Koja su to pomenuta nacela i programi, koja je to vera, koja je imala za rezultat 

osnivanje Stranke? Drukčije rečeno, šta je to, zbog čega nije moguće da se, kao član 
većinske partije, deluje efikasno?

Odgovor na sve ovo pruža dokument sastavljen od 17 tačaka koji, uz podnaslov 
Glavni principi partijskog programa, sačinjava deo programa partije i naslovljen je 
„Šta želi Madarska stranka".

Odgovor je: jednaka prava i jednak tretman za svakog državljanina, zemlju 
madarskim bezemljasima, pravično obeštećenje, osnivanje državnih narodnih i 
srednjih škola, u kojima deca madarskih roditelja stiču obrazovanje na maternjem 
jeziku, da svaki Madar svoj maternji jezik može slobodno da koristi i u privatnom
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i u poslovnom životu. Obezbeđivanje slobode okupljanja, udruživanja i slobode 
štampe, ponovno uspostavljanje slobode privrednog života, ukidanje ekonomske 
diskriminacije, slobodu organizovanja za radnike, poštenu i istinsku samoupravu, 
opšte pravo glasa. Promenu okružnog konstituisanja u tóm smislu da sedište okru- 
ga formiranih na teritoriji Vojvodine može da bude samo vojvodanski grad. Česti- 
tu, nekorumpiranu, brzu i nepristrasnu javnu upravu i pravosude. Madari treba da 
budu zastupljeni u državnoj i lokalnoj administraciji adekvatno svom brojčanom 
učešću. Njihove kulturne, ekonomske i socijalne ustanove proporcionalno treba da 
dobijaju onoliko državne potpore iz javnih blagajni, koliko sleduje sličnim institu- 
cijama državotvorne većine.

„Svako ko se oseća i smatra Madarom, neka pomogne...“.
Pred nama je zadatak aktuelan s mnogih aspekata i danas. Da li je moguće da 

trenutna stvarnost Srbije toliko nalikuje onoj od pre devedeset godina? Kao da su 
se promenili samo akteri, situacije ne. Istovremeno, koliko je sveobuhvatan, život- 
no verodostojan program. Konkurentan program koji nudi odgovore na brojna 
pitanja koja život postavlja, pravi, popularno bi se moglo reći program pogodan 
da izdrži svako nadmetanje. Manjinski, mađarski, ali regionalan, vojvodanski 
program, program koji ujedno čuva i građanske vrednosti. Ako neko jós uvek ne 
razume otkud u našem političkom javnom životu ideja autonomije, slobodno pri- 
hvatanje njenog zastupanja, spremnost da se deluje konstruktivno, neka se udu- 
bi u istoriju i program Madarske stranke. Valja nam otvoreno reći, naša današnja 
politika veoma je bliska istorijskoj i nekadašnjem programú. Ne samo u pogledu 
postavljenih ciljeva, već i u pogledu ostvarivanja i ostvarenosti tih ciljeva. Ne, to 
nije hvalisanje. To je činjenica! Može da se proveri, da se analizira.

„Svako ko se oseća i smatra Mađarom, neka pomogne..."
Cenjeni slavljenici!
Čak ni kada se prisećamo zbivanja od pre devedeset godina, ne mogu da se za- 

obidu dva pitanja. Pitanje odnosa većine i manjine to jest političkih odnosa unutar 
vojvodanske madarske zajednice i pitanje odnosa medu partijama, zapravo člano- 
vima partije i nezavisnih.

Opšte je poznata činjenica, sa kakvom su konsternacijom u javnom životu ve- 
ćinske partije doživele nastanak Madarske stranke. Dovoljno je samo da podseti- 
mo na reagovanja Demokratske, Radikalne ili Bunjevačko-Šokačke stranke u ono- 
vremenoj štampi. Činilo se da je većinska politika kao direktnu uvredu doživljavala 
nastanak madarske političke snage čiji je cilj bio da se zaustavi utapanje Madara 
u njihove partije i da se obustavi proces njihovog političkog uništavanja. Čuju se 
glasovi oštrog negodovanja: kako to da lako pridobijanje madarskih glasova vise 
nije činjenica koja se podrazumeva i kako to da se i u redovima jedne manjine 
mogu artikulisati koncepcije sposobne za nadmetanje sa njihovim? Kako to da dve 
godine nakon potpisivanja Trijanonskog sporazuma madarska zajednica namerava 
da se obnovi i da stane na sopstvene noge? Koliko neodoljivo liči na današnje raz- 
mišljanje Demokratske stranke ono od pre devedeset godina: „bilo bi povoljnije za 
Madarstvo, ako bi se utopilo u onu političku partiju u kojoj vidi najbolje garancije 
da će njegovi interesi biti zastupljeni." Da li je moguće da tokom proteklih deve
deset godina ni u tom pogledu nije došlo ni do kakve promene? Ako smo u raspo- 
nu od devedeset godina bili u stanju da sačuvamo svoj samostalni politički profil, 
možda i nije tako beznadežno naše kontinuirano i ponavljano hvatanje zaleta. I da 
li je upravo zbog toga pritisak na nas tako vélik? Da li se možda time može objasniti 
osećanje odbojnosti prisutno kroz niz pokolenja, tokom devet decenija, vojvođan-
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ske mađarske inteligencije prema mađarskoj stranačkoj politici, prema onima koji 
su se u madarskoj stranci aktivno opredelili za partijsku politiku? Da li se možda 
time daje objasniti razbijanje istorijskog DZVM-a? Deceniju i po trajaće uočljivo 
cepkanje i uz to napadanje na vojvođansku mađarsku političku partiju, stranku 
koja jedino raspolaže nedvojbenim legitimitetom, od strane patuljastih stranaka 
nastalih tokom vremena.

Ne! Ja ne dovodim u pitanje legitimnost i nužnost višeglasja, pluralizma, ne- 
zavisnosti, drugačijeg razmišljanja. Uopšte ne. Ali želim otvoreno da kažem, treba 
postaviti granicu reprezentaciji manjinskog interesa unutar zajednice, ne sme se 
dozvoliti da bude ugrožena celina. Onaj ko ne shvata o čemu govorim, ili ne želi da 
shvati, neka se malo udubi u razumevanje današnjih prilika u Madarskoj. Neka ih 
doživi kao opominjući primer za sebe samog.

„Svako ko se oseća i smatra Mađarom, neka pomogne..."
Cenjeni slavljenici!
Danas se prisećamo 12. februara 1922, osnivanja subotičke organizacije Ma- 

đarske stranke. Događaja, koji je sudbonosno odredio individualne i kolektivne 
sudbine. Sudbinu velike većine osnivača, koja je okončana 1944. godine, kada su 
mnogi životima platili za svoja ubeđenja i javne istupe. Čuvajmo uspomenu na 
njih sa potrebnim pijetetőm, pokušajmo da doživimo i ispunimo zadatak njihove 
pravne i moraine rehabilitacije, baš kao i sprovođenje u stvarnost ciljeva programa 
Mađarske stranke.

„Svako ko se oseća i smatra Madarom, neka pomogne..."
Neka Bog poživi naciju, neka Bog poživi vojvodansku zajednicu Madara.
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VOJISLAV STANOVCIĆ

Zajednička istorija služi za jačanje poverenja

Čini mi veliko zadovoljstvo i čast što ćemo danas imati priliku da čujemo nauč- 
nike iz Madarske i Srbije koji raspravljaju o važnoj istorijskoj temi, u vreme kada se 
obostrano i intenzivno radi na jačanju prijateljskih odnosa između naše dve države 
i dva naroda, u vremenu kada Srbija istrajava na svom putu koji vodi ka ulasku u 
Evropsku uniju, u čemu je Mađarska podržava, da bi se saradnja nastavila u okviri- 
ma zajedničke Evrope, ali i u velikom podunavskom regionu u kojem kontakti iz- 
među dve prijateljske zemlje svakako mogu da budu vrlo plodotvorni. Da navedem 
jedan važan primer: Elektroprivreda Madarske je u teškim vremenskim prilikama 
pomogla zemljama u regionu, posebno Srbiji u vanrednoj i za stanovništvo ozbilj- 
noj situaciji. Prošle sedmice Madarska elektroprivreda isporučila je Srbiji nekoliko 
desetina gigavat-sati električne energije, a ove sedmice je isporuka povećana za 
20%. Možemo se nadati da će se vremenske prilike popraviti, ali pomoć i saradnja 
ostaće važan znak jačanja i uvažavanja prijateljskih odnosa.

Simpozijum koji upravo počinje predstavlja samo mali deo saradnje između 
Madarske i Srbije.

Naši predsednici i premijeri sreli su se proše godine i utvrdili važne zadatke i 
programé saradnje u duhu jačanja prijateljskih odnosa koji imaju dužu tradiciju. 
Obe strane se trude da pospeše dobre običaje i jačaju saradnju, kao i da na razne 
načine prevaziđu sve ono što je u prošlosti išlo na uštrb obe zemlje i naroda.

Nakon dogovora najviših državnih organa Republike Madarske i Republike Sr
bije da akademije nauka dve zemlje rade na utvrđivanju civilnih žrtava u Vojvodini 
tokom i posle Drugog svetskog rata (1941-1948) osnovana je Međuakademijska 
komisija SANU i MAN. Cilj već otpočetih i narednih istraživanja je utvrđivanje 
tačnih podataka o žrtvama, tj. otkrivanje istorijske istine, radi oslobađanja od opte- 
rećenja prošlošću i radi unapređenja prijateljskih odnosa dva naroda i dve države. 
Naučnike koji s obe strane rade na istraživanju i proučavanju arhivskih podataka 
molimo da se uključe u rad Komisije i doprinesu postizanju rezultata. Saradnja i 
objektivnost mogu biti od velikog značaja u radu naše Komisije.

Madarska akademija i Srpska akademija izabrale su naučnike za pomenuta 
istraživanja. Akademik Ferenc Glac (Glatz) je koordinátor tima Madarske akade
mije, a SANU je imenovala akademika Vojislava Stanovčića, sekretara Odeljenja 
društvenih nauka, da koordiniraju radom ovog dela Komisije i imenovala je člano- 
ve Komisije. Mi, koordinátori, delujemo kao kopredsednici. Dobili smo i izvesna 
sredstva za istraživanje i objavljivanje rezultata. Pa kad je pred kraj prošle godine 
Zakon o restituciji imao za rezultat štetne posledice, vrlo brzo je predložen Zakón
o rehabilitaciji svih koji su bili nevini.

Akademika Glaca obavestio sam o najboljim namerama predsednika Repu
blike Srbije koji će, u vezi sa Zakonom o restituciji (imovine) i izraženim nezado- 
voljstvom pojedinih mađarskih funkcionera, preduzeti mere kojima će eventualne 
lose posledice odredaba o restituciji biti otklonjene. Akademik Glac je preko svog 
zamenika prof. dr. Atile Poka (Pók Attila) uputio odgovor na pismo izražavajući 
znake zavalnosti uz veliko odobravanje.
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U ovom poslu angažovan je i predsednik Državne komisije za istraživanje taj- 

nih grobnica, profesor dr Slobodan Markovié, ujedno i zamenik predsednika Me- 
đuakademijske komisije, koji predano i energično radi na što efikasnijem i boljem 
rešavanju probléma žrtava stradalih tokom Drugog svetskog rata i nakon njegovog 
okončanja.

Poštovani naučnici, na ovom simpozijumu Vaše znanje i rezultati postignuti u 
pogledu istraživanja žrtava u Vojvodini stradalih u periodu između 1941. i 1948. 
godine biće od neizmerne koristi.

Pozivom koji sam primio od predsednika SVM gospodina Ištvana Pastora, bio 
sam obradovan, a posebno što mi je u pozivu javio da ovaj skup, pored upoznava- 
nja naše zajedničke istorije, ima za cilj da doprinese jačanju poverenja između dva 
naroda. Svakome želim da delujemo u tom duhu.



VOJISLAV STANOVČIĆ

Közös történelmünk a bizalom erősítését szolgálja

Nagy örömömre szolgál, egyben megtiszteltetés a számomra, hogy ma, itt, mó
dunkban áll meghallgatni a magyarországi és a szerbiai tudósokat, akik egy törté
nelmi témát dolgoznak fel, méghozzá abban az időben, amikor mindkét fél a két 
ország és a két nép közötti baráti kapcsolatok erősítésén munkálkodik, azon az 
úton, amelyen elindultunk, vagyis hogy Szerbia belépjen az Európai Unióba, ami
ben Magyarország támogatja, hogy az együttműködés folytatódjon Európában, de 
a nagy Duna menti térségben is, amelyben gyümölcsöző együttműködés érhető el 
a két baráti ország között. íme egy, de fontos példa: a Magyar Villanygazdaság a sú
lyos időjárási körülmények közepette segítette a térség országait, különösen Szer
biát a rendkívüli és a lakosság számára súlyos helyzetben. A múlt héten a Magyar 
Villanygazdaság Szerbiának több tíz gigawattóra elektromos energiát szállított le, 
ezen a héten pedig 20 százalékkal megnövelte a szállításokat, de fennáll a remény, 
hogy javulnak az időjárási körülmények. A baráti segítség és az együttműködés pe
dig a baráti kapcsolatok erősítésének csupán egy példája, amit nagyra értékelünk.

Ez a szimpózium is a Magyarország és Szerbia közötti együttműködésnek csu
pán egy kis része.

Elnökeink és miniszterelnökeink tavaly találkoztak és fontos feladatokat ha
tároztak meg, történelmi távlatokkal bíró baráti kapcsolatok erősítését szolgáló 
együttműködési programokat, arra törekedve, hogy mindkét fél erősítse a jó szoká
sokat és az emberek közötti együttműködést, valamint módot kerestek arra, hogy 
áthidalják mindazt, ami a múltban mindkét ország és nép kárára történt.

Magyarország és a Szerb Köztársaság legmagasabb állami szerveinek azon 
megállapodását követően, hogy a két ország tudományos akadémiái együtt dol
gozzanak a II. világháború alatti és utáni (1941-1948) vajdasági polgári áldozatok 
számbavételén, megalakult az SZTMA és az MTA Akadémia Vegyes Bizottsága. E 
kutatások céljául az áldozatokról szóló pontos adatok, vagyis a történelmi igazság 
megállapítását tűzték ki, hogy megszabaduljunk a múlt terheitől, s hogy előremoz
dítsuk a két nép és a két állam baráti kapcsolatait. A levéltári kutatásokban részt 
vevő tudósokat arra kérem, hogy mindkét oldalról kapcsolódjanak be a Bizottság 
munkájába, s hogy járuljanak hozzá az eredményekhez. Az együttműködés és az 
objektivitás jelentős mértékben hozzájárulhat Bizottságunk munkájához.

A magyar és a szerb akadémia kiválasztotta a kutatásban részt vevő tudósokat, 
Glatz Ferenc akadémikus lett az MTA csoportjának koordinátora, az SZTMA pe
dig Vojislav Stanovčić akadémikust, a Társadalmitevékenység-ügyi Osztály titkárát 
nevezte ki, hogy koordinálja a bizottság ezen részének a munkáját, illetve kinevezte 
a Bizottság tagjait. Mi koordinátorok társelnökként működünk. Bizonyos pénz
eszközöket is kaptunk a kutatásokra és az eredmények megjelentetésére. Amikor a 
múlt év végén a restitúciós törvény káros következményekkel járt, nagyon gyorsan 
javasoltak egy törvényt az ártatlanok rehabilitálására.

Glatz akadémikusnak jeleztem a Szerb Köztársaság elnökének azt a szándékát, 
hogy a (vagyon)visszaszármaztatási törvénnyel és egyes magyar tisztségviselők 
elégedetlenségével kapcsolatban intézkedjen, a vagyon-visszaszármaztatási tör-
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Glatz akadémikus nevében helyettese, prof. dr. Pók Attila válaszolt a levélre, örö
mét és elégedettségét juttatva kifejezésre.

Jelen van a titkos sírok feltárásán dolgozó állami bizottság elnöke, prof. dr. 
Slobodan Markovié, aki az Akadémiai Vegyes Bizottság elnökhelyettese is, s aki 
odaadóan és energikusan munkálkodik a II. világháború alatti és utáni áldozatok 
kérdésének minél hatékonyabb és eredményesebb megoldásán.

Tisztelt tudósok, az Önök tudása mindenki számára hasznos, és örülünk az 
1941 és 1948 közötti vajdasági áldozatokkal kapcsolatos kutatásaiknak és eredmé
nyeiknek.

A VMSZ elnökétől, Pásztor István úrtól érkezett meghívás örömömre szolgált, 
főként azért, mert ez a tanácskozás a közös történelmünk megismerésén kívül a 
két nép közötti bizalom erősítését is szolgálja. Kívánom, hogy mindannyian ilyen 
szellemben tevékenykedjünk.
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Magyar politikai pártok kisebbségben (1912-2012)

Mindennek van történelme, de nem biztos, hogy mindennek van jövője. Mind 
gyakrabban mondogatjuk az elmúlt harminc esztendőben. No meg most is, az 
utóbbi években az európai szociális ellátórendszerek megrendülésének korában. 
Emlegetjük ezt a történelmi tanulságot a kelet-európai rendszerváltásokról beszél
ve is. A mind szükségesebb korrekciók éveiben. Újra kell gombolni a mellényt, 
mondottuk 2009-ben, s azóta mind többször. Számot kell vetni a nemzeti kultu
rális, szociális, politikai közösségeinket megtartó intézményeinkkel, az önmagun
kat napi mivoltunkban újratermelő munkaszervezeteinkkel és azok történelmével. 
Hogy lássuk, mi végre élünk és lássuk, miből élünk. Mindent, ami a történelemből 
hasznosnak bizonyul a jövőre nézve, azt meg kell tartani, ami pedig nem életképes, 
elöregedett, azt be kell helyezni a nemzet szellemi múzeumaiba. Megbecsüléssel, 
mert hiszen az is mind mi voltunk egykor.

Beszélünk tehát a történelemről, de gondolunk közben a jövőre. Beszélünk, 
most itt, a Délvidéken 1922-ről, de gondolunk 2012-re. A kisebbségi magyar
ságpolitika kezdetéről és ugyanakkor a kisebbségi magyar politika jövőjéről. 
Célunk: az új lehetőségek kihasználása, mert ez a politika tudománya -  hogy 
emlékeztessek a kossuthi gondolatra -, amelyhez én hozzáteszem, a politika 
szerintem ennél több is, a lehetőségek teremtésének tudománya. (Legalább
is a legutóbbi rendszerváltás idején, 1989-ben, amikor az adminisztrációban 
töltöttem egy évet, többször ismételtem.) S a lehetőségek teremtésének tudo
mányához alapismeretként a történelemismeretet ajánlom. Ezért is gratulálok, 
hogy a kisebbségpolitika jövőbeli útjait keresve a Délvidéken, a Magyar Párt 
1922. februári megalakulásának történelméről, a kisebbségpolitika két háború 
közötti körülményeiről szerveztek konferenciát. Azokról az évekről, amikor a 
trianoni határokon kívülre szorult magyarság a Kárpát-medencében kialakí
totta a magyar kisebbségpolitikát. Mind a Felvidéken, illetve Csehszlovákiá
ban, mind Erdélyben, illetve Romániában, mind a Délvidéken.

Négy témakört szeretnék -  Dévavári Zoltán Délvidékről írott disszertációjának 
ismeretében és a magam európai kisebbségpolitika-történeti kutatásaimból sze- 
melgetve -  röviden, tézisszerűen a mai konferencia és a további kutatások figyel
mébe ajánlani. Ismétlem, 1922-ről beszélve, de 2012-re gondolva. Konfliktusokra, 
lehetőségekre, megoldásokra. Először: az állami életben való részvétel fontosságáról 
azután a kisebbségi pártok kettős érdekképviseletéről ugyanis az egyetemes nemze
ti és a szállásterület regionális szociális, gazdasági és világnézeti érdekképviseleti 
funkciójáról, harmadszor a Kárpát-medencei és európai keretek ismeretéről és le
hetőségeinek használatáról, negyedszer az anyaállamhoz és a többségi nemzethez 
való viszonyról.

Első témakör: aktív részvételről az új állam politikai életében. Részt kell venni 
minden állampolgárnak a befizetett adó újraosztásáról rendelkező politikai in
tézmények életében. Részt kell venni a parlamenti életben -  a kérdés természetes, 
hogy milyen pártkeretekben -, és részt kell venni a pártok közötti alkudozások
ban. Erre figyelt fel először -  igen korán, már 1920 februárjában -  márciusában
-  a felvidéki magyar politikusok két csapata, a kisgazda és a keresztényszocialista 
politikusok és szerveztek „országos magyar” pártja. Erdélyben 1921-ben alakul
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meg az Erdélyi Néppárt, majd 1922 júniusában a Magyar Néppárt, s az év végén 
egyesülve az Országos Magyar Párt. Ennek a Kárpát-medencei Trianon utáni (köz
beni) ébredésnek a sorába tartozik Dettre János publikált javaslata itt, Szabadkán, 
melynek eredményeként februárban létrejön itt 1922 februárjában az első magyar 
politikai szervezet, majd szeptember 27-én Zentán az Országos Magyar Párt. Foko
zott politikai aktivitásra van szüksége a kisebbségben élő magyarságnak, mert az új 
nemzeti többség -  a szlovák, román, szerb-horvát -  politikusok nem rendelkeztek 
kisebbségpolitikai gyakorlattal, sőt éppen ezekben az években élték ki a magyarok 
a korábbi többségiek elleni minden elkeseredésüket.

A párt a nemzeti önvédelem legfontosabb eszköze. Ahogy a volt kisebbségek 
a történelmi magyar államban 1918 előtt, úgy most a kisebbségbe jutott magyar
ságnak kellett az új államokban a kisebbségi érdekképviseletet megtanulniuk. A 
kisebbségbe jutott magyarság -  elsősorban politikusaik, értelmiségiek -  gyorsan 
felismerték a nemzeti alapon szerveződő politikai pártok fontosságát a nemzeti 
életet megtartó intézmények (iskolák, kulturális szervezetek) működtetésében. És 
hamarosan felismerték az állami politika befolyásolásának fontosságát a nemzeti 
kisebbségek szállásterületének szociális-gazdasági fejlesztésében, az állam beruházá
si politikájának befolyásolásában.

A Kárpát-medencei magyar kisebbségek politikai pártjai ugyanakkor a ma
gyar nyelvű lakosság általános közéleti-politikai művelődésének műhelyei is voltak. 
Ne feledjük, hogy az 1910-es években Európa-szerte felgyorsul a tömegművelt
ség gyarapodása. Eredménye ez az európai népiskolai, majd középiskolai képzés 
(1850-1880) kiterjedésének, azután a politikai választójogok kiterjesztésének és 
a tömeges újságolvasásnak. Ezt követte azután a húszas évek második felében a 
tömeges rádiózás, majd a harmincas években a telefon, majd a tömegkulturális és 
politikai gyűlések új eszközének, a hangosító (mikrofon) berendezéseknek a ter
jedése. Ugyanekkor épülnek ki Európában a városi és vidéki népművelési házak. 
Mindezek fokozták a polgárok kíváncsiságát, serkentették közéleti aktivitását. És ez 
az a korszak, amikor a műveltség immáron tömeges méretekben a munkaerőpiacon 
való boldogulás feltétele lesz az anyagi boldogulás feltétele is a közműveltség meg
szerzése: érintkezési és olvasáskultúra, tájékozódás a jogi, intézményes világban. És 
ha anyanyelven ezt a műveltséget nem tudja a kisgyermek megszerezni, akkor szo
ciális hátrányba is kerül a mindennapi életben. Ahogy ezt ösztönösen felismerték 
1918 előtt a történeti Magyarország kisebbségi politikusai és értelmiségiéi, úgy kel
lett erre most Trianon után rájönniük a kisebbségbe jutott magyar értelmiségiek
nek. Összefoglalva ismereteimet az 1920-as, 1930-as évek kisebbségpolitikai vitái
ról: a kisebbségpolitika a nemzeti műveltség és egyben a nemzeti közösség szociális 
megtartásának eszköze is volt. (Nem is beszélek most a kisebbségi politikai pártok 
fontosságáról a nemzeti érdekképviselet szociális-anyagi alapjainak megóvásában. 
Akkor, amikor kimondottan magyarellenes földbirtok- és tulajdonpolitikát vezet
nek be szinte minden új államban és „magyartalanítási akció”-kat a hivatalnok-ér- 
telmiségi középosztályok körében. Dettre János felszólalása a „passzivisták” ellen, 
akik az új államok politikai intézményeitől való távolmaradás programjával léptek 
fel, nagyon is korszerű program volt mind nemzeti, mind szociális értelemben.

Gondoljunk csak az elmúlt évek kisebbségpolitikai vitáira, amikor az 1920-as 
évek eseményeit felidézzük! Gondoljunk különösen a 2007 után kezdeményezett 
vitáinkra abból az alkalomból, hogy a térség magyarlakta államai -  Szerbia, Hor
vátország és Ukrajna kivételével EU-tagállam -, és így a tömbmagyarság több, 
majd’ 90%-a EU-polgár lett. Arról beszéltünk, hogy az uniós adottságokat hatéko
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nyabban kell kihasználni a párbeszédben a nemzetállami adminisztrációkkal, és 
ki kell használni az új fórumokat az Európai Parlamentben, valamint a brüsszeli 
adminisztrációban. Akkor mi valójában csak folytattuk az 1920-22. évi Kárpát
medence magyar kisebbségi politikusainak gondolatmenetét. És gondoljunk csak 
mostani napi vitáinkra, itt a Délvidéken ugyanúgy, mint a Felvidéken, vagy Er
délyben, arról szóló vitákra, hogy mennyire szabad kisebbségi pártként a magyar 
pártoknak részt venniük a kormányzati adminisztrációban. Következtetésünk ez 
volt: feltételekkel, de szükségszerű a részvétel. Azután igaz-e a tézis, amely szerint 
a nemzeti kisebbségi közösség érdekében alá kell rendelni a világnézeti felfogásun
kat az általános nemzeti szempontoknak? (Megjegyzem, az is történelmi tapaszta
lat, éppen a századelő magyar politikai tapasztalata: a nemzeti alapon szerveződő 
többségi pártok mindig jobban megértik egymást a nemzeti kisebbségi pártok po
litikusaival. Mivel azok szintén a nemzeti identitást tekintik a legfontosabb iden
titásnak. Újra kell gondolni történészeinknek mind a századelő magyar naciona
lista pártjainak viszonyát -  sokszor nagyon is megértő viszonyát -  a nacionalista 
román, délszláv kisebbség politikusaival. És újra kell gondolni, mennyi lehetősé
get ad egy ilyen fejlődés -  tehát a szlovák, román, szerb politikában a nacionalista 
áramlatok megerősödése ma -  a Kárpát-medencében az immáron kisebbségben 
élő magyarság politikusainak. Nincs kizárva, hogy többet, mint korábban. Hogy 
az új lehetőséget mi magunk teremtsük meg. Csak le kell küzdenünk a politikai 
alkudozásoktól való érthető, ám cselekvésgátló rettegésünket. Mivel én komolyan 
gondolom -  ahogy igyekeztem bevezetőmben is erre utalni -: a politika a lehető
ségek teremtésének tudománya. Is.)

Összefoglalva következtetésemet az utóbbi 22 év fejlődéséről, ténynek tartom: 
a határokon kívüli magyar politikai pártok tevékenysége a politikai és társadalmi 
rendszerváltást megélő magyar nemzet amúgy kevés sikertörténete közé tartozik.

Második témakör: Egyetemes magyar és regionális -  szállásterületi -  érdekképvi
selet. Pártok szociális-világnézeti vagy etnikai-nemzeti alapon? Az 1919-25 közötti 
évek Kárpát-medencei magyar (kisebbségi) pártjainak története telve van e két di
lemmával, a kettős érdekképviselet dilemmáival. És amelyekről -  gyorsan tegyük 
hozzá -  ma is nap mint nap, ha programjainkban kevésbé, de őszinte beszélgeté
seinkben szó is esik. Vajon szociális, világnézeti vagy nemzeti alapon teremtse-e 
meg politikai szervezeteit a kisebbségi magyar ember? Nem is szólva európai fóru
mokon folytatott vitáinkról, amelyek során mind többet hangzik el, hogy a nem
zeti alapon szerveződő pártoknak semmi jövőjük a kontinensen, azoknak csak 
lokális jelentőségük van és csak a nemzetállami átalakulások rövid -  nem több, 
mint százesztendős -  idején. Mit mutatnak a történelmi tapasztalatok a magyar 
kisebbségi pártok első éveiből?

A magyar középosztályok a politikai szervezkedést először a hagyományos, 
1918 előtti pártszerkezetben képzelték el. Már csak azért is, mert ugyanazok a sze
mélyek kezdték a pártalakításokat, akik 1918 előtt is aktívak voltak. A Felvidéken 
a volt Függetlenségi és 48-as párt, majd a Kisgazda Földműves és Kisiparos Párt
-  paraszti-vidéki és iparos középrétegek pártjaként -, még korábban a századelő 
erős Keresztény Szocialista Pártja -  a katolikus konzervatívok, Lelley, Szüllő és 
Esterházy János pártja -  bont zászlót. Erdélyben kissé más a helyzet, ismereteim 
szerint, noha az első kezdeményekben a társadalmi-szociális meghatározottság 
1921-22-ben szinte erősebb, mint az etnikai alapon való szerveződés elve. De így 
is elegendő ahhoz, hogy az első szervezkedés, a plebejus demokrata Koós Károly
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Erdélyi Néppártja, a régi nagybirtokos elit Magyar Szövetsége (1921. január, július) 
egymásra találjon, és megalakítsák az Országos Magyar Pártot (1922. december). 
Itt, a Délvidéken -  amennyire ez számomra a helyi kollégák kutatásaiból látszik
-  szintén a régi munkapárt és függetlenségi párt szerint csoportosultak volna az 
első hónapokban. De azután itt is, mint a többi kisebbségi párt esetében, létrejön a 
nemzeti alapú koncentráció. A Felvidéken majd csak 1925 októberében jön létre a 
Magyar Nemzeti Párt, de Erdélyben már 1922 decemberében az Országos Magyar 
Párt, Délvidéken viszont már 1922 szeptemberében országos Magyar Párt alakul. A 
„nemzeti összefogás” pártjainak gondolata szinte mindenütt azért erősödik, mert 
az utódállamokban etnikai alapú -  és magyarellenes -  politizálás folyik és függetle
nül attól, hogy valaki szociális alapon hogyan tagozódik a társadalomba -  földesúr, 
hivatalnok, iparos vagy paraszt, vagy netán proletár -, szociálisan is hátrányt szen
ved magyar volta miatt. (Zárójelben jegyzem meg: az ősi magyar átoknak neve
zett állandó magyar-magyar viszálykodás -  melynek okait egyszer még komolyan 
kellene kutatnom -  végigkíséri a kisebbségi magyar politizálás történelmét. A két 
háború között szinte kísértetiesen ugyanolyan veszekedések -  mert ezek nem vi
ták, ezek veszekedések -  olvashatóak sajtóban, programbeszédekben, mint a mai 
felvidéki, erdélyi, szerbiai magyar-magyar politikai csoportok között. A különbség 
talán: a két háború között -  pontosabban 1938-ig -  erősebb volt az összetartozás
ra való hajlam, mint ma. Oka -  talán, merem megjegyezni hogy a két háború 
között a magyar anyaország sokkal kisebb figyelmet fordított a határokon túli ma
gyarság politikájára, mint ma. Beleértve az anyagi segítséget is. Tehát kevesebb volt 
a veszekedéshez az erkölcsi és anyagi „indíték”) De visszatérve az etnikai-nemzeti 
párt létére az elmúlt 90 esztendőben: az etnikai alapú politikai szervezkedést kikény
szeríti az emberek egy közösségéből a velük szemben folytatott etnikai alapú negatív 
megkülönböztetés. Tegnap éppúgy, mint szerintem ma is.

A két háború közötti magyar kisebbségi pártok politikájában ugyanakkor na
gyon is konkrét szociális és regionális politikai szempontokat találhatunk. Mind az 
önkormányzati, mind a parlamenti és a regionális választásokon a magyar pártok 
szerezhettek nem-magyar szavazatokat is. (Természetesen a legerősebb vezetőré
teggel és a legnagyobb tömeggel, valamint magyar többségű régiókkal bíró erdélyi 
politika a leghatékonyabb: a bukaresti parlamentben -  mind a szenátusban, mind 
a képviselőházban -  állampolitikai tényező a Magyar Párt. A Felvidéken a magyar 
pártok programjaikban a Csehszlovákián belüli szlovák autonómiát gyakran szere
peltetik -  melyet a szlovákoknak megígérték 1919-ben, de azután „elfeledkeztek” 
arról -  és a magyar többségű keresztényszocialista pártban is, amely megőrizte ön
állóságát, hangsúlyozzák az „őslakosok”: szlovákok, németek, magyarok együttes 
érdekképviseletét. Vagyis: az etnikai-nemzeti szerveződési elv és főként a regionális 
érdekképviselet elve nem kerül feltétlenül szembe a világnézeti-gazdasági-társadalmi 
érdekképviselettel. A jövő szempontjából érdekes ugyanakkor, hogy mennyire hi
ányoztak -  és szerintem gyengén vannak jelen ma is -  a Kárpát-medencei ma
gyarság stratégiájából a szakpolitikai programok. Általában -  ahogy arra a 2007 
utáni stratégiai Kárpát-medencei kisebbségi csúcsokon igyekeztünk rámutatni -  
kevés a Kárpát-medencei sajátosan a magyarság szállásterületére és a magyarságra 
mint társadalmi rétegre szabott szakpolitikai program. Úgy is fogalmazhatnék: a 
tömbmagyarság mindhárom térségében, Felvidéken, Erdélyben, Vajdaságban azok 
a magyar pártok eredményesek, amelyeken a nemzetmegtartás túllép a csak nyel
vi-kulturális érdekképviseleten^ és kiterjed a gazdasági-települési szakpolitikákra. 
Míg az előbbit, a nyelvi-kulturális érdekképviseletet európai szinten is elismerésre
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méltónak tekinthetjük, az utóbbiak, a szakpolitikák esetében van mit tenni. Ke
reskedelempolitikai, ipari-befektetési politikai megfontolásokat terjeszthetnék itt 
elő, amelyek abból a tényből indulnak ki, hogy a magyar etnikum a legelterjedtebb 
a medencében és a magyar nyelvű medence szintű vállalati keretek így könnyen 
átléphetik a nemzetállami határokat, erősítve is a magyarság általános elfogadott
ságát és becsülését a szomszédos nemzetek között. Ahogy a határokat átlépő vidék- 
és vízgazdálkodás-politikai koncepciók kidolgozásával igyekeztünk ösztönözni a 
magyar-magyar politikát: lépjen az túl határozottabban a hagyományos folklorisz- 
tikus elemeken -  a nyelv- és szokásrendi lokális hagyományok egyébként oly fon
tos megőrzésén -, és párosodjon egy regionális gazdasági-munkaerő-politikával. 
(Ismétlem: 2007 után sokkal több lehetőség volt és van -  elég csak az európai uniós 
programok kínálta lehetőségekre gondolni -, hogy a folklorisztikus elemeket pá
rosítsuk a gazdasági település- és társadalompolitikát, foglalkoztatáspolitikát célzó 
programokkal. A modern kisebbségpolitika szerintünk -  hajtogatjuk mindegyre -  
szakpolitikák összessége. Legalábbis kellene, hogy mindinkább az legyen.

Harmadik témakör: Európai és Kárpát-medencei szempontok a magyar kisebb
ségpolitikában. Az Európai Unió 2007 óta a Kárpát-medencei népeknek közös 
hazája. A magyarságnak is második vagy harmadik hazája. Ha akarjuk, ha nem, 
kényszerűség magunkat európai mércével mérni. Hogyan néz ki a magyar kisebb
ségek politikai teljesítménye az 1920-as években?

Az 1919-20. évi békék az európai kisebbségpolitika születését is meghozták. 
A kisebbségi kérdés általában internacionalizálódik. A Népszövetség nagy kisebb
ségpolitikai ígéretekkel jött létre, erről majd nyilván Romsics Ignác barátom fog 
beszélni. Én csak arra szeretnék figyelmeztetni: össze kell hasonlítani a Kárpát-me
dencei magyar kisebbségpolitikákat az európai államokban kialakult kisebbségpo
litikával és a magyar anyaállam határokon túli politikáját az európai államok hatá
rokon túli politikájával. (Már Európa-történeti témaként is fontos ennek elvégzése, 
hiszen 1920 után a magyar kisebbség Európa egyik legnagyobb nemzeti kisebbsé
ge.) Én az angol, francia, kissé a holland politikát ismerem a volt gyarmatokon élő 
franciákkal, angolok, hollandok irányában, és alaposan a német állam határokon 
túli politikáját. Ezekből nyilvánvaló, hogy az 1920-as években születik meg Európá
ban a klasszikus határokon túli nemzetpolitika, nem elválaszthatóan a nemzetközi 
jog fejlődésétől, illetve az állampolgárok nemzetközi védelmének kiterjesztésétől 
és egy második vagy harmadik állam területén. Új fogalomrendszer születik, a ha
tárokon túli „nemzetrészek” védelme az állami külpolitika részeként mint sajátos 
szakpolitikai aktivitás. (Tanulságos a magyar és a német határokon túli szakpoli
tika fogalomrendszerének és eszközeinek összehasonlítása.) Tanulságos összeha
sonlítani a szomszédos Dél-Tirol nemzetiségpolitikai megoldásait: ugyanúgy, mint 
ahogy a leszakított magyarlakta térségek politikai szervezkedéseiben benne feszül 
a világnézeti-szociális, regionális szempont és a nemzetvédelem. (Míg a Kárpát
medencében a keresztényszocialisták maradnak kívül a nemzeti összefogáson, a 
dél-tiroli németség körében a szociáldemokraták szervezkednek külön, az olaszok 
már kezdetben világnézeti alapon olasz fasiszta pártot alapítanak. A diktatúrák 
viszont, csak a maguk pártpolitikáját azonosítják a nemzet egészének érdekeivel. 
(Mindez 1919-21-ben. Tehát a magyarokkal egyidejűleg.) Azaz: a magyar politikai 
és szellemi élet korszerűen és idejében igazodott a Trianon után előállott új kény
szerhelyzethez, nem maradt el az egyébként már nagyobb hagyományra visszate
kintő német-osztrák határokon túli politikai pártok kultúrája mögött.
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Külön tanulmányt kíván még az 1945, illetve 1947 utáni magyar határokon túli 
politika taglalása, melynek világpolitikai behatároltságáról kell majd kiemelten be
szélni. Ezek: a szovjet zóna diktatórikus rendszere és a proletár internacionalizmus 
ideológiájának kötelező követése, azután meghatározó az, hogy a magyar állam 
háborút vesztett állam volt, azután az, hogy a területrevíziók után (1938-41) a ma
gyar nemzetiséget az egész Kárpát-medencében kollektív bűnösnek kiáltották ki.

De külön tanulmányt igényelne a Helsinki (1975) utáni nemzetiségpolitika 
összehasonlítása a volt szocialista országokban. Helsinki ugyanis nem csak a ha
tárok sérthetetlenségét mondta ki, tehát levette napirendről a határrevíziókat, de 
az emberi jogok érvényesítéséről is nyilatkozott. Amelybe annak idején mi, nem 
tudom, hányán, beletartozónak gondoltuk a nemzeti kisebbségi jogokat is. Külön 
tanulmány tárgya lenne annak részletes vizsgálata, hogyan nőtt át a helsinki „dokt
rína” az 1992-ben létrejövő Európai Unió politikájába és ezen belül az emberi jogok 
körében hogyan erősödik meg -  igen lassan, tegyük hozzá -  a nemzeti kisebbségi 
jogok pozíciója. És hogyan fejlődik az európai kisebbségpolitika az 1990-es évek új 
migrációs hullámai következtében, hogyan tűnnek el fokozatosan a történeti és új 
kisebbségek közötti jogi (és elnevezésbeli) különbségek, hogyan rémül meg Európa 
a felszabadult közép-kelet-európai térség kisebbségi konfliktusainak becipelésétől 
az Európai Unió területére, amelynek egyik eredménye az 1990-92. évi „engedé
kenység” mind Dél-Tirolban, mind Franciaországban, mind Spanyolországban az 
okcitán, baszk, illetve Angliában a dél-walesi kérdésben. Ekkor (1991) születik két 
nemzetközi, civilszervezeti szabályozás terve, amelyet az EU-bizottságok használ
nak, az egyik a londoni székhelyű Minority Right csoport műve, a másik a Bu
dapesti Európa Intézetben az igazgató írása. Ekkor (1992) kezd az új intézmény, 
az EU a kisebbségi nyelvekkel, majd az etnikai kisebbséggel általában foglalkozni, 
amelynek eredménye az Európa Parlament 1995. február 1-jei „Keretszerződés a 
nemzeti kisebbségek védelméről” című dokumentuma. Ezután támad újabb rémü
let a kisebbségi kérdés napirendre tűzésétől és elzárkózás minden etnikai alapú po
litikától a Jugoszlávia bomlását követő etnikai tömegirtások hatására. Az is kérdés 
a kutatások számára, hogy a kisebbségi kérdés napirendre tűzése, illetve tárgyalása 
mennyire függ össze a regionalitás elvének pozíciójával az EU-n belül. Van-e ösz- 
szefüggés a regionalitás elvének előtérbe kerülése és a kisebbségi kérdés kollektív ren
dezésének felvállalása között? Hiszen, ahogy visszarettennek az EU bizottságaiban 
a kisebbségi konfliktusok uniós napirendre tűzésétől, s hagyják azokat inkább a 
nemzetállamokra, úgy fékeződik le 1996 után a regionalitás elvének a regionális, 
határokat is átlépő szakpolitikák támogatása. A regionalitás erőltetését -  szerintem 
nem alaptalanul az EU szakértői, így én is -  az etnikai feszültségek csökkentésére a 
legjobb eszköznek tekintették, gondolván, hogy a munkaerő szabad vándorlásával 
a határokat átlépő beruházásokkal felerősödő etnikai keveredés a munkaerőpiacon 
várhatóan fel is oldja a kollektív etnikai-nemzeti ellentéteket és előítéleteket.

Újabb aktivizálódás történt az unióban a kisebbségi kérdés uniós rendezésére 
a 2004. és 2007. évi kelet- és délkelet-európai bővítés hatására: hiszen megjelenik 
nemcsak a hagyományos határrendezések (1919-20,1938-42, majd 1945-47) elő
idézte kisebbségi konfliktussorozat behatolásának réme, hanem az új típusú konf
liktusforrás, a roma-migráció és a romák -  azaz egy, a polgárok etnikailag meg
különböztethető csoportjának -  kollektív szociális kiszakadása az európai jóléti 
társadalomból. Kutatási feladat megmutatni, hogyan ötvöződik az európai kisebb
ségi politikában a szociálpolitika és a rasszizmus-nacionalizmus elleni védelem 
szüksége. És: vajon összefügg-e ez az aktivizálódás a kisebbségi kérdés kezelésében
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azzal, hogy ugyanekkor (2004-2008) kap ösztönzést -  ismét -  a regionális politika, 
amely felvillantja a Kárpát-medencében is a lehetőséget a határokon átlépő etni
kai és gazdasági politikák összekapcsolására. (Ekkor fogalmazzuk meg tézisünket: 
a kisebbségpolitika konfliktusainak leghatékonyabb oldása lehet az autonómiák 
biztosítása mellett a határokat átlépő szakpolitikák támogatása -  (vidékpolitika, 
közlekedés, beruházási, természetgazdálkodási projektek). Annak vizsgálata pedig 
már napjainkhoz vezet: mindezt hogyan fedi el a 2009 eleji nemzetközi pénzügyi 
válság, amely felértékeli az egyes nemzetállami pénzügyi és ezzel politikai önál
lóságokat. (Hiszen a nemzetállami költségvetések mentik meg az egyes államok 
területén felelőtlen pénzpolitikát folytató intézményeket és a tudatlanul eladósodó 
állampolgárokat, önkormányzatokat.) És ha erősödik a nemzetállam, az gyengíti a 
hajlamot a pozitív kisebbségpolitikára. Történelemről beszélünk, de a mai, 2012. 
évi helyzetre, a nemzetállamok újabb erősödésének éveire, évére gondolunk.

De... de a holnap egyáltalán nem biztos, hogy a mai helyzetet fogja konzervál
ni, sőt. Nemzetállam, világgazdaság, regionalitás, migráció, nemzetek átalakulása
-  mind ki van szolgáltatva a történelmi változásoknak. Tehát a korrekcióképesség
re fel kell készülni... A politikusoknak is...

Mindezen európai környezetben kell ma már, pontosabban kellene 2004 óta, 
a Kárpát-medencei kisebbségpolitikai konfliktusokat is oldani és kellene a Kár- 
pát-medencei magyarság magyar-magyar politikáját megtervezni és végrehajtani. 
(Amelynek hasznos eszközei már élnek, mindenekelőtt a Kárpát-medencei magyar 
politikai fórum, a kettős állampolgárságok hálózata a térségben, közöttük a magyar 
kettős állampolgárság rendszere is.) De ez már átvezet az anyaállam és a határokon 
túli kisebbségeinek politikai kapcsolatrendszeréhez.

Negyedik témakör: a határokon túli magyarság viszonya az anyaállamhoz és új 
hazája többségi nemzeteihez. Az 1919-20. évi békeszerződések óta az európai ál
lamok feladatuknak tartják, hogy a határokon kívülre rekedt nemzettársaik érde
kében aktív állami politikát folytassanak. E tekintetben is internacionalizálódik a 
kisebbségi kérdés. Erről már fentebbiekben szóltunk. (A történészek már a 80-as 
évek végén, majd a kisebbségi és nemzetközi jog fejlődését vizsgáló monográfia ezt 
is tisztázta.)

A leghatározottabban a német állam mozdul: hivatalosan megfogalmazza a tör
ténelem során a német állam területét elhagyó kivándorlókat (Auslandsdeutschtum
-  azaz „külhoni németek” -, amely iránt már a múlt századelőn aktivizálta magát 
a német állam) és az 1919. évi békeszerződés során a német állam sérülése miatt 
más államokba szakadt német polgárokat (Grenzdeutschtum -  azaz „határ menti 
németek” -  nagyjából megfelel a határokon túli magyarság kategóriájának.) Ek
kor létesül a berlini külügyminisztériumban egy részleg, amelyik határokon túli 
németekkel foglalkozik, de ennek markáns kerete majd 1935-ben, tehát a revíziós 
politika megindulása idején alakul meg, az ún. Büro Ribbentrop, amellyel a magyar 
külügynek is van vitája a magyarországi „népi németek” kiemelt jogainak ügyében. 
Azután a nemzeti szocializmus idején -  és az európai rendet etnikai-faji alapon 
tervező ideológia uralomra kerülése után -  minden határokon túl élő németet a 
Volksdeutsche -  „népi németek” -  kategóriába sorolnak, eltűnik a különbség a 13- 
19. században kivándorolt és a világháború utáni határrendezése során kiszakadt 
németség között. (Tanulságos figyelni a mai magyar állami kisebbségpolitika for
málóinak: mire, miért érzékeny Európa és a szomszédaink... No és egy, a németek
hez hasonlóan szintén háborút vesztett magyar állam részéről.) Az újabb háborús 
vereség (1945) után visszaáll az NSZK-ban a 1920-as évek fogalomhasználata és a
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német újraegyesítés (1990), majd az Európai Unió megalakulása után kialakul a ma 
is érvényes felfogás. Ez a következő. Az Auslandsdeutschok, tehát akik magukat a 
világ bármely részén németnek tekintik, kérvényezhetik a német „személyi igazol
ványt” és ezt a regionális hivatalok is kiadhatják. (Megfelel a 2001-ben létrehozott 
magyar igazolványnak, csak annak kiadását nem kötik országos hivatalhoz.) Meg
születik a kettős állampolgárság, amelyet könnyen megszerezhetnek, de amelyhez 
nem járul automatikusan a kettős választójog. Németországban csak annak jár vá
lasztójog, akinek van állandó lakhelye Németországban, ami után adót is fizet, és 
ha az Auslanddeutsche egy másik EU-s államban él, akkor csak egyik helyen lehet 
Európai Parlamentre érvényes választójoga. (Hozzáteszem, éppen ezekben a hóna
pokban indult meg a vita a „külföldi németek” németországi választójogáról. A vi
ták csak 2013-ra ígérnek eredményt, akkor lesz a választójog újraszabályozva. Csak 
jelzem, igen nagy a nyomás a külföldi németek hazai választójogának eltörlésére, 
illetve annak csak az európai parlamenti választójogra való korlátozására. Nyilván 
szerepet játszik ebben a mostani európai gazdasági válság, a német belső ügyek
be való beleszólás korlátozásának szándéka és maga az EU is: a jövőben sokan az 
EU-előírást tekintik mérvadónak: az EU-n belül az Európai Parlamentre pedig egy 
helyen kell adót fizetni és egy helyen lehet szavazni.) Meglátjuk. Akárhogy is lesz, 
figyelni kell a mi történelmi helyzetünk értékelésében és a jövő politikájának kiala
kításában (és nézni, hol kell igazodni, hol nem) az európai fejlődést. Figyelni kell 
Európára már csak azért is, mert a visszatarthatatlan migráció két évtizeden belül 
újraírhatja a mi mai szándékainkat is. (A migráció kihatásának fontosságát egyelő
re a magyar állam nem érzékeli, mivel a vendégmunkások a határokon túli magyar 
területről jönnek és nem Törökországból vagy Afrikából -  tehát nem képeznek a 
magyar államon belül kisebbségi jogokat követelő tömegeket.)

Tisztelt konferencia! A történelemről beszélünk, és a jelenre gondolunk. Az 
előadás végére, érzem magam is, már erősebb lett bennem a jelenre gondolás, mint 
a történelmi tanulmányok összefoglalásának szándéka. Ezért csak néhány mon
datban emlékeztetnék az 1920-2012 közötti magyarországi történelmi fejlődésre.

A két háború között a magyar politikai vezetés folytonosan a revízióra gondolt, 
mégpedig a teljes revízióra, 1938-ig. A határokon túli magyar politikai intézmé
nyekkel tartották, igaz, a kapcsolatot, de feltűnő, hogy a magyar politika soha nem 
akart „belenyúlni” a kisebbségben politizáló magyar pártok életébe, nem akarta a 
hazai pártstruktúrát átültetni a határokon túli magyarságpolitikába, sőt, kimon
dottan az ottaniak önállóságát hangsúlyozták, és a világnézeti pártstruktúra helyett 
a nemzeti összefogásra ösztökéltek. (Mármint az a néhány ember, aki a Külügymi
nisztériumban ezzel foglalkozott.) Tanulságos a mai új politikai programok számá
ra is, amelyek viszont -  a két háború közötti politikával szemben -  a magyarországi 
politikai pártokra szavazást ajánlják a határokon túl élő magyaroknak. Kiszámítha
tatlan hatása lehet mindennek majd 2014 után a magyarországi politikai kultúrára 
és gondolkodásra... Ráadásul átvinné a határokon túli magyarságra a világnézeti 
politizálást a nemzeti alapú politizálás helyett az ottani magyar-magyar összefogás 
helyett, amely világnézeti betagolódás a nemzeti politizálás helyett, igaz, teljesen 
megfelel az Európai Unió jelenlegi liberális pártstruktúrájának. Budapest-közpon- 
tú, egyközpontú Kárpát-medencei politizálás. Vagyis az immár 90 éves pártstruk
túrák felbontása. Számolunk-e vajon azzal, hogy ez a politika könnyen szétrom
bolhatja a határon túli magyarság magyar nyelvű politikai kultúráját? Ha csak nem 
lesz olyan erős a magyar állam, pontosabban Budapest, hogy -  mint immár „kö
zéphatalom”, mert ezt is hallhattuk -  állami vonzást gyakorolhat a Kárpát-medence
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földrajzi perifériáján, más államok területén élő és ott adózó magyar polgárokra. 
De hát a történelemben semmi nincs kizárva...

1945 után az újabb háborús vereség határozta meg a magyar politizálást. (Mert 
akár akarjuk, akár nem, azért nem feledhetjük el, hogy a magyar állam a vesz
tes oldalára került; lehet játszani a „mi lett volna, ha”-elvével, de 1945 után a régi 
konzervatív uralkodórendszer elvesztette a világ előtt -  nem csak a Szovjetunió 
előtt -  a legitimitását. És elvesztették a háború előtti eszközök is -  határrevízió -  a 
legitimitásukat. Függetlenül attól, hogy azok etnikai szempontból mennyire voltak 
„igazságosak” vagy sem...) A szovjet zónában politikai szerepet vállalók mozgáste
rét -  függetlenül érzelmeinktől, amely érzelmeket természetesen néha a kocsmák
ban és otthon ki lehetett élni, és ki is éltük -  két körülmény határozta meg. Egyik 
a világháborús vereség -  és ezt még csak nem is lehetett az új szereplők szemére 
hányni, mert nem ők vesztették el a háborút. -  A másik: a szovjet internacionaliz
mus ideológiája. Ezt már szemre lehet hányni vagy megkérdőjelezni annak, aki azt 
elfogadta. De történetírásunk nem figyel sajnos arra sem: Rákositól Grósz Káro- 
lyig a magyar politikai vezetők politikájában lépten-nyomon fellelhető -  ha nem 
is konzisztensen -  a határokon túli magyarság ügyének követése. Kérdés: mikor 
mennyire vezették őket ilyen megfontolások, és melyek voltak a Kossuth által is 
emlegetett „lehetőségek” vagy mennyire voltak képesek új lehetőségeket teremteni. 
Amelyet mi már hangsúlyozunk a politika feladataként.

1989-90-ben a rendszerváltó Németh-kormány mindenesetre kimondva is 
kormányzati, miniszteri szintre -  a művelődési minisztérium keretébe -  emelte 
a kisebbségpolitikát. A határokon túli magyarság életében az autonómiák rend
szerének kialakítását tartotta alapcélnak, másrészt a hazai nem magyar népekkel 
szembeni politikával kötötte azt össze. E felfogás szerint Európa a kultúrnemzetek 
Európájaként fog élni, számtalan etnikum-nemzet migrációs területeként (ezért a 
perszonális autonómiát tartotta egyik meghatározó elvének), de ahol továbbra is 
lesznek tömbetnikumok-nemzetek (ezért hangsúlyozta a kulturális alapú területi 
autonómia fontosságát). Alapelve: az állampolgári identitás liberális elvének egyed
uralma érthető a nemzetiszocializmus leverése után, de nem indokolható emberjo
gi (Helsinki, 1975) alapon: a nemzeti identitás ugyanis -  az akkori miniszter jövő
képe szerint -  egyenrangú a jövő Európájában az állampolgári identitással. Sőt! ... 
A román államban élő magyar ember lehet Románia vagy Jugoszlávia jó adófizető 
polgára, hazafija, de lehet egyben a magyar kultúr nemzet szerves része. Sőt, ha 
megélheti magyarságát, jobb és hűbb polgára lesz például a jugoszláv államnak. 
Ez a politika a határok kérdését nem érinthette, de nem is zárta ki annak tárgyalá
sát. Helsinki (1975) kötötte a korabeli politikus kezét is, ezért az államszerződések 
ügyét napirendre sem tűzhette. A miniszter felfogása szerint a határok bármilyen 
tárgyalásához -  így államközi szerződésben rögzítéséhez -  egy olyan kormányra 
van szükség, amelyik megfelelő demokratikus támogatással rendelkezik. Ezt teszi 
majd meg a következő kormány, az Antall-kormány (1991, ukrán államszerződés).

Kedves Barátaim, ami ezután következik, 1991-2010, az még politika, és csak 
kis részben történelem. De látjuk: nem zárkózhatunk el az egész utóbbi 25 év új
raértékelésétől sem. Most egy olyan periódust élünk meg, amikor a magyar állam 
erőt akar mutatni. Én, a legjobb törvényeknek az 1993. évi hazai nemzetiségekkel 
kapcsolatos (Antall-kormány) és a 2001. évi határokon túliakat érintő (Orbán - 
kormány) törvényt tartom. Szomorúan vettem tudomásul a kettős állampolgárság 
leszavazását 2004-ben, mert a kettős állampolgárság erősíthette volna a magyar
ság kultúrnemzeti összetartozását. Késtünk majdnem 10 évet. De aggodalommal
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figyelem az erő politikájába vetett hitet ma, mert azt is látni vélem, hogy sem Euró
pa, sem szomszédaink nem fogadják el az állami erő alkalmazását. Aggodalommal 
figyelem az egyoldalú világnézeti szempontok átcsempészését az állami határo
kon túlra, mert meggyőződésem -  minden változhat, e meggyőződés is -, hogy a 
szomszédos államok meggyőzése nélkül nem javítható a határokon túli magyarok 
nemzeti kondíciója. A magyar állam erre nincs felkészülve sem anyagilag, sem po
litikailag, sem diplomáciaiig. (Ahogy ezt a 2004-2011 közötti Budapestről a hatá
rokon átutalt összegek alakulása is mutatja: szinte semmit nem nőtt 2005 óta ez az 
összeg.) A mostani külpolitika vezetésével, kisebbségpolitikai megfontolásaival is 
egyet értek -  ilyen is van -  a nyitás délre programját kiváló programnak tartom, de 
kevéssé látom, hogy a szakpolitikák szintjén ez jelentkezne. Ez is megfontolandó: 
program program hátán, azután a valóságban...

Kedves Barátaim!
Időszerű témákat, a magyarság, Európa és a magyarság-szomszédság viszony

latokban időszerű témákat, tűztek napirendre. A tudomány a szabad vitát, a vi
ták szabadságát tartja feladatának. A politika majd dönt. A mi feladatunk nem az, 
hogy egyik vagy másik napi politikai, pártpolitikai programhoz szállítsunk érveket, 
hanem az, hogy minden körülményre és lehetőségre felhívjuk a figyelmet, hogy 
a politika ne csak az egzigenciák, a lehetőségek közötti okos választás tudománya 
legyen, ahogy azt Kossuth gondolta, de a lehetőségek teremtésének tudománya is. 
Most ennek kitapogatása folyik, és ez a kutató számára új kihívásokat fogalmaz 
meg. Hogy ne csak múltja legyen a Kárpát-medencei kultúráknak -  köztük a több
ségi és kisebbségi magyarnak is -, hanem jövője is.
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Političke partije Madara u manjinskom položaju 
(1912-2012)

Sve ima svoju istoriju što ne znači da sve ima i budućnost. To je rečenica koju, 
tokom protekle tri decenije, ponavljamo često, naravno i sada, poslednjih godina, 
u dóba sve ozbiljnijie uzdrmanosti sistema socijalnog zbrinjavanja u Evropi. Ta- 
kvu istorijsku pouku spominjemo i kada govorimo o istočnoevropskim smenama 
sistema, u godinama sve neophodnijih korekcija. Valja nam nanovo zauzeti stav, 
rekli smo 2009. i od tada to kazujemo sve češće. Dužni smo da razmislimo o sud- 
bini institucija koje imamo da bismo bili u stanju da sačuvamo svoje nacionalne, 
kulturne i političke zajednice, da položimo račune o radnim organizacijama koje 
reprodukuju sve ono što nam je za svakodnevicu potrebno, da položimo račune o 
njihovoj sudbini. Ovo sve treba imati u vidu, kako bismo videli, zarad čega živimo 
i od čega živimo. Sve što se iz prošlosti potvrduje kao korisno za budućnost treba 
zadržati, dók ono sto vise néma vitalnu snagu, sto je prestarelo, valja smestiti u 
duhovni muzej nacije. S uvažavanjem, naravno, budući da smo sve to nekoć bili mi.

Govorimo, dakle, o istoriji, ali pri tome mislimo na budućnost. Govorimo sada 
ovde, u Vojvodini (nekadašnjoj Južnoj Ugarskoj) o 1922, ali mislimo na 2012. go- 
dinu. Govorimo o počecima i istovremeno o budućnosti mađarske manjinske po- 
litike. Cilj nam je: iskorišćavanje novih mogućnosti, jer to je suština politike, da 
podsetim na košutovsku misao kojoj ja dodajem, da je po mom mišljenju politika 
još više od toga, nauka za stvaranje novih mogućnosti. (Ja sam to u više navrata po- 
navljao u vreme poslednje promene sistema, 1989, kada sam godinu dana proveo 
u administraciji.) Kao bazično znanje za nauku uspostavljanja novih mogućnosti 
preporučujem solidno poznavanje istorije. Zbog toga vám čestitam na tome što ste, 
u potrazi za putevima buduće manjinske politike u Južnoj Ugarskoj, organizovali 
konferenciju o istorijatu formiranja Madarske stranke februara 1922, te o uslovima 
funkcionisanja manjinske politike izmedu dva svetska rata. O godinama, kada je u 
Karpatskom basenu Madarstvo potisnuto van trijanonskih granica, uobličilo ma- 
đarsku manjinsku politiku u nekadašnjoj Severnoj Madarskoj, Gornjoj Ugarskoj 
(Čehoslovačkoj), u Erdelju (Rumuniji), a isto tako i u Južnoj Ugarskoj (Vojvodini).

Imajući u vidu sadržaj disertacije Zoltana Devavarija (Dévavári Zoltán) o Južnoj 
Ugarskoj i prebirajući po rezultatima vlastitih istraživanja o istoriji evropske manjin
ske politike, želeo bih ukratko, svedeno na teze, pažnji današnje konferencije i daljih 
istraživanja da preporučim četiri tematska kruga, ponavljam, govoreći o 1922, a mi
sled pritom na 2012. godinu i misleći na konflikte, nőve mogućnosti, postojeća reše- 
nja. U prvom redu, to bi bilo raspravljanje o vaznosti učestvovanja u drzavnom zivotu, 
zatim o dvojnoj funkciji interesne reprezentacije manjinskih partija, zapravo ofunkciji 
regionalne, socijalne, ekonomske i svetonazorne interesne reprezentacije na teritoriji koju 
naseljavaju, odnosno na nivou sveukupne nacije, na trećem mestu o poznavanju i kori- 
šćenju mogućnosti Karpatskog basena i evropskih okvira i, na četvrtom, o odnosu prema 
matičnoj zemlji i prema veánskoj naciji.

Prvi tematski krug: o aktivnom učešću u političkom zivotu nőve drzave. Svaki dr- 
žavljanin treba da uzme ućešća u životu političkih institucija koje odlučuju o pre- 
raspodeli uplaćenog poreza. Treba učestvovati u parlamentarnom životu -  pitanje
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je naravno u kakvim partijskim okvirima -  i treba űzeti učešća u međupartijskim 
dogovaranjima. Na to su prve pažnju obratile, vrlo rano, već tokom februara, mar
ta 1920. godine, dve grupe mađarskih političara tadašnje Gornje Ugarske, malo- 
gazdinski i hrišćanskosocijalistički političari, te su osnovali „zemaljske madarskew 
partije. U Erdelju je 1921. osnovana Erdeljska narodna stranka (Erdélyi Néppárt), 
da bi juna 1922. bila osnovana Madarska narodna stranka (Magyar Néppárt), a 
njihovim ujedinjavanjem, krajem godine, Zemaljska madarska stranka (Országos 
Magyar Párt). U okvire ovog posttrijanonskog budenja u Karpatskom basenu mo- 
žemo svrstati i predlog koji je ovde, u Subotici, publikovao Janoš Detre (Dettre 
János) i koji je rezultirao time da je u februaru 1922. kod nas oformljena prva ma
darska politička organizacija, a potom, 27. septembra u Senti, Zemaljska madarska 
stranka (Országos Magyar Párt). Madarstvo kője živi u manjini ima potrebu za 
intenzivnijom političkom aktivnošću, budući da političari nove nacionalne veći- 
ne -  slovački, rumunski, srpsko-hrvatski -  nisu raspolagali manjinskopolitičkom 
praksom, a upravo tih godina su davali oduška svom ogorčenju protiv Madara, 
pripadnika ranije većinske nacije.

Partija je najvažnije sredstvo nacionalne samoodbrane. Kao što su bivše manjine 
morale u istorijskoj mađarskoj državi pre 1918, tako su sadašnji Mađari dospeli u 
manjinski položaj, morali da ustanove i usvoje oblike manjinske interesne repre- 
zentacije u novim državama. Mađari koji su dospeli u manjinski položaj, u prvom 
redu političari i intelektualci, brzo su prepoznali važnu ulogu političkih partija, 
organizovanih na nacionalnoj osnovi, usmerenu u pravcu stimulisanja funkcije 
institucija koje održavaju nacionalni život (škole, organizacije kulture). Sem toga, 
ubrzo su shvatili značaj uticaja na državnu politiku u socijalno-ekonomskom razvi- 
tku teritorije na kojoj žive i značaj uticaja na investicionu politiku države.

Političke partije mađarskih manjina Karpatskog basena u isto vreme su bile i 
radionice opšteg javnopolitičkog obrazovanja stanovništva koje je govorilo mađar- 
ski jezik. Nemojmo da zaboravimo, da je 1910-tih godina širom Evrope došlo do 
ubrzanog razvoja masovne kulture. Bio je to rezultat proširivanja evropske eduka- 
cije u narodnim, a kasnije i u srednjim školama (1850-1880), zatim proširivanja 
političkog izbornog prava i masovnog čitanja novina. Nakon toga, u drugoj po- 
lovini dvadesetih godina, otpočelo je masovno slušanje radija, zatim je tridesetih 
godina stigao telefon, potom kao novo sredstvo rasprostiranja masovne kulture i 
političkih skupova -  mikrofon za ozvučavanje. Istovremeno, u Evropi se podižu 
gradski i seoski domovi kulture. Sve je to intenziviralo radoznalost građana, pod- 
sticalo njihovu aktivnost u javnom životu. A to je ujedno i razdoblje kada kultura, 
sada već u masovnim razmerama, postaje uslov uspesnosti na tržištu radne snage. 
Nivo opšte kulture ujedno postaje i uslov materijalnog prosperiteta (kultura ko- 
munikacije i čitanja, orijentacija u pravnom i institucionalnom svetu). A ukoliko 
dete nije u mogućnosti da kulturu stekne na maternjem jeziku, dospeva u socijal- 
no nepovoljan položaj u svakodnevnom životu. Kako su to instinktivno spoznali 
manjinski političari i intelektualci istorijske Madarske od pre 1918. godine, tako 
su sada isto to morali da pojme madarski intelektualci dospeli u manjinski položaj 
posle Trijanona. Sumirajući saznanja koja imam o polemikama vođenim 1920-tih 
i 1930-tih o datoj temi, mogu konstatovati da je manjinska politika bila sredstvo 
očuvanja nacionalne kulture i ujedno sredstvo održavanja socijalne sigurnosti na
cionalne zajednice. Nije mi namera da ovom prilikom govorim o značaju manjin- 
skih političkih partija u zaštiti socijalno-materijalne osnove zastupanja nacional- 
nog interesa. U trenutku kada je uvodenje politike zemljoposeda i svojine gotovo
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u svakoj novoj državi usmereno izridto protiv Madara i kada je u krugu dnovnič- 
ko-intelektualnih srednjih klasa organizovana „akcija razmadarivanja", istupanje 
Janosa Detrea protiv „pasivista“ koji su nastupili sa programom izostajanja iz poli- 
tičkih institucija novih država, predstavljalo je i te kako savremen program kako u 
nacionalnom tako i u socijalnom smislu.

Dók evociramo dogadaje 1920-tih godina, zanimljivo je setiti se rasprava o ma- 
njinskoj politici tokom nedavno proteklog perioda. Válj a imati na umu naročito 
diskusije inicirane posle 2007. povodom okolnosti što su države regiona naselje- 
ne Madarima, sa izuzetkom Srbije, Hrvatske i Ukrajine, postale članice EU, pa su 
tako mnogi Madari (skoro 90%), nastanjeni u kompaktnoj celini, postali gradani 
Evropske unije. Govorili smo o tome, da treba efikasnije iskoristiti datosti proiste- 
kle iz clanstva u Evropskoj zajednici putem dijaloga sa administracijama nációnál - 
nih država i da treba iskoristiti nőve fórumé u Evropskom parlamentu, odnosno 
u briselskoj administraciji. Tóm prilikom, zapravo smo samo nastavili tok misli 
madarskih manjinskih političara u Karpatskom basenu iz 1920-22. godine. Da po- 
kušamo sada da razmislimo o aktuelnim dnevnim diskusijama, vodenim ovde u 
Vojvodini jednako kao i u Slovačkoj ili Transilvaniji o tome, u kolikoj meri madar
ske partije kao manjinske smeju da učestvuju u administraciji državne uprave. Nas 
zaključak je: uz određene uslove, učešće je neophodno. Zatim, da li je istinita teza 
prema kojoj, u interesu nacionalne manjinske zajednice, svoj pogled na svet treba 
da podredimo opštim nacionalnim aspektima? (Da podsetim, takode predstavlja 
istorijsko iskustvo, zapravo mađarsko političko iskustvo s početka prošlog véka: 
većinske partije organizovane na nacionalnoj osnovi uvek se uspešnije sporazume- 
vaju sa političarima nacionalnih manjinskih partija. Zato sto oni takode smatraju 
da je nacionalni identitet najvažniji identitet. U tóm smislu, pred istoričarima stoji 
zadatak ponovnog sagledavanja odnosa madarskih nacionalističkih stranaka s po- 
četka véka, odnosa često karakterističnog po dobrom medusobnom razumevanju, 
sa političarima nacionalističke rumunske i južnoslovenske manjine. Iznova válj a 
razmisliti o tome, koliku mogućnost nudi takav razvoj događaja -  dakle ponovno 
jačanje nacionalističkih struja u slovačkoj, rumunskoj, srpskoj politici -  političari- 
ma Madarske nacionalnosti koji sada već žive u manjini na prostorima Karpatskog 
basena? Nije isključeno da vise nego li ranije. Da bismo novu mogućnost stvorili 
mi sami, moramo da prevladamo strah od političkog pregovaranja, strepnju koja 
je sasvim razumljiva ali koja koči bilo kakvo delovanje, budući da ja mislim ozbilj- 
no -  kako sam na to nastojao uputiti i u uvodu -  da politika predstavlja (i) nauku 
kreiranja mogućnosti.)

Sumirajud svoje zaključke o razvoju zapaženom tokom poslednje 22 godine, 
smatram za dnjenicu da aktivnost mađarskih političkih partija van granica matične 
zemlje spada među inače malobrojne priče o uspesima madarske nacije kojajeproži- 
vela promenu društvenogporetka.

Drugi tematski krug: univerzalna madarska i regionalna reprezentacija interesa 
usredsredena na oblast prebivanja. Partije na socijalno-svetonazornoj ili etničko- 
nacionalnoj osnovi? Istorijat madarskih (manjinskih) partija Karpatskog basena u 
godinama izmedu 1919. i 1925. karakterišu dve navedene dileme, dileme dvojnog 
zastupanja interesa. A šta je ono o čemu se, postavljam pitanje, i danas iz dana u 
dán govori, ako u programima i manje, ali u iskrenim razgovorima neizostavno. 
Treba li manjinski Madar da uspostavi svoje političke organizacije na socijalnom, 
ideoloskom ili nacionalnom osnovu. Da i ne spominjem polemike koje neprekidno 
vodimo po evropskim forumima, tokom kojih se sve više i češće čuje da partije



Političke partije Madara u manjinskom položaju (1912-2012) 41

koje se organizuju po nacionalnoj osnovi nemaju nikakvu budućnost na kontinen- 
tu. Značaj im je samo lokalan i kratkotrajan, ne traju duže od sto godina, koliko im 
je potrebno za nacionalno-državne transformacije. Šta pokazuju istorijska iskustva 
prvih godina postojanja mađarskih manjinskih partija?

Mađarske srednje klase političko organizovanje su najpre zamišljale po tradi- 
cionalnoj partijskoj strukturi od pre 1918. Razlog tome je što su osnivanje partija 
započele iste ličnosti, koje su bile aktivne i pre 1918. godine. U nekadašnjoj Gornjoj 
Ugarskoj postojale su Stranka nezavisnosti (Függetlenségi párt) i Četrdesetosmaška 
stranka (48-as párt), Malogazdinska zemljoradnička i zanatlijska stranka (Kisgaz
da Földműves és Kisiparos Párt), kao partija seljačkih oblasti i zanatlijskih srednjih 
slojeva, dók je ranije, početkom véka, svoj bar jak razvila snažna Hrišćansko soci- 
jalistička stranka (Keresztény Szocialista Párt), partija katoličkih konzervativaca 
Leleija (Lelley), Sileja (Szüllő) i Janosa Esterhazija (Esterházy János). Prema mojim 
saznanjima, u Erdelju je situacija donekle drugačija, mada je u prvim inicijativama 
društveno-socijalna definisanost 1921-22. skoro snažnija od principa organizova- 
nja po etničkoj osnovi. No, i ovako, to je bilo dovoljno da Erdeljska narodna stran
ka (Erdélyi Néppárt) plebejskog demokrate Karolja Kosa (Koós Károly) i Mađarski 
savez (Magyar Szövetség) stare veleposedničke elite (januar, juli 1921) pronadu za- 
jednički jezik i da decembra 1922. oforme Zemaljsku madarsku stranku (Országos 
Magyar Párt). Ovde, u nekadašnjoj Južnoj Ugarskoj, koliko mi polazi za rukom da 
sagledam na osnovu istraživanja ovdašnjih kolega, tokom prvih meseci takode su 
se grupisale stara partija rada i stranka nezavisnosti. Ali, posle toga je i ovde, kao 
i u slučaju ostalih manjinskih partija, otpočeo proces koncentracije utemeljen na 
nacionalnoj osnovi. U Gornjoj Ugarskoj će tek oktobra 1925. biti osnovana Madar- 
ska nacionalna stranka (Magyar Nemzeti Párt), u Erdelju je već decembra 1922. 
formirana Zemaljska madarska stranka, dók je u Južnoj Ugarskoj septembra 1922. 
oformljena zemaljska Madarska stranka (Magyar Párt). Ideja o formiranju partija 
„nacionalnog jedinstva" jača gotovo svuda iz razloga što u zemljama naslednicama 
postaje osetno, etnički zasnovano, između ostalog, i antimađarsko politiziranje, te 
nezavisno od toga kom segmentu društva neko pripada u socijalnom smislu, da 
li je zemljoposednik, činovnik, zanatlija ili seljak, eventualno proleter, on i u so
cijalnom pogledu dospeva u nepovoljan položaj u odnosu na ostale zbog toga što 
je Mađar. (Uzgredno da podsetim: neprestane razmirice među samim Madarima, 
koje imamo običaj da nazivamo drevnim prokletstvom, i čijim ću uzrocima kad- 
tad još morati da posvetim određeno vreme ozbiljnijeg istraživanja, prate manjin- 
sko mađarsko vodenje politike od početka do kraja. Izmedu dva rata, u štampi i u 
programskim govorima može se čitati o takoreći sablasno istim svadama, jer one 
se ne mogu nazvati polemikama, poput onih koje se čuju među mađarsko-mađar- 
skim političkim grupama današnje Slovačke, Transilvanije ili Srbije. Razlika je u 
tome što je u međuratnom razdoblju, tačnije, do 1938, potreba za ujedinjavanjem 
bila jača nego danas. Uzrok tome, usuđujem se da primetim, možda treba tražiti u 
okolnosti da je između dva rata madarska matična zemlja obraćala mnogo manju 
pažnju na politiku Madara s druge strane granica, nego što to čini ova današnja, 
uračunavajući dakako i materijalnu pomoć. Bilo je, prema tome, manje moralnih i 
materijalnih „motiva" za svađu.) Ali, da se vratimo postojanju etničko-nacionalnih 
stranaka tokom proteklih 90 godina: etnički zasnovana negativna diskriminacija 
vođena protiv jedne zajednice primorava ljude na etnički zasnovano političko or
ganizovanje. Tako je to, po mom mišljenju, bilo i juče, baš kao što je tako i danas.
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U politici mađarskih manjinskih partija, u međuratnom periodu, istovremeno 
se mogu naći i izrazito konkretno socijalni i regionalni politički motivi. Kako na 
izborima za lokalne samouprave, tako i na parlamentarnim, regionalnim izbori- 
ma madarske partije su mogle da dobiju i nemađarske glasove. (Naravno da je 
najdelotvornija erdeljska politika, koja ima najjači rukovodeći sloj i zastupa naj- 
veći broj ljudi, a oslanja se i na regije sa mađarskom većinom: u bukureštanskom 
parlamentu, kako u senatu, tako i u predstavničkom domu, Madarska stranka je 
faktor državne politike. Madarske partije Gornje Ugarske u svojim programima 
često zastupaju idejű slovačke autonomije unutar Čehoslovačke, obećanu Slova- 
cima 1919. godine, da bi docnije bila „zaboravljena", a u hrišćansko-socijalističkoj 
partiji sa mađarskom većinom, koja je pri tóm sačuvala svoju samostalnost, na- 
glašava se zajedničko reprezentovanje interesa ,,starosedelačkih“ Slovaka, Nemaca 
i Madara. Drugim rečima: princip etničko-nacionalnog organizovanja i poglavito 
princip regionalne reprezentacije interesa nisu bezuslovno u suprotnosti sa sveto- 
nazorno-ekonomsko-društvenim zastupanjem interesa. S tačke gledišta budućno- 
sti takode je zanimljivo u kolikoj meri su nedostajali, a po meni su i danas slabo 
zastupljeni, stručno-politički programi u strategiji Madarstva Karpatskog basena. 
Uopšte uzev, kao što smo se trudili da na to ukažemo posle 2007. godine, prilikom 
održavanja manjinskih strateških sastanaka oblasti Karparskog basena na najvi- 
šem nivou, malo je stručno-političkih programa skrojenih po meri teritorija Kar
patskog basena naseljenih Madarima i po meri Madarstva kao društvenog siója. 
Drugim rečima: u sva tri regiona gde su Madari nastanjeni u jednom bloku, dakle 
u Slovačkoj, Transilvaniji i Vojvodini, uspešne su one madarske partije, u kojima 
zauzimanje nacionalnog stava nadilazi samo jezičko-kulturno zastupanje interesa 
i proteže se i na ekonomsko-naseobinsku stručnu politiku. Dók prethodno, jezič- 
ko-kulturno reprezentovanje interesa možemo da smatramo dostojnim priznanja 
čak i na evropskom nivou, u slučaju potonjih, to jest stručnih politika, ima jós 
šta da se uradi. Ovde bismo mogli da izložimo i predložimo ideje koje se odnose 
na politiku trgovine i na politiku industrijskih ulaganja, koncepcije koje polaze 
od činjenice da je madarski etnicitet u Karpatskom basenu najrasprostranjeniji i 
da tako preduzetnički okviri na nivou Basena na madarskom jeziku lakó mogu 
da prekorače granice nacionalnih država, ujedno osnažujući opštu prihvaćenost i 
uvaženost Madarstva medu susednim nacijama. Kao sto smo izradom koncepcije 
politike regionalnog privredivanja i vodoprivrede koja prelazi granice nastojali da 
podstičemo madarsko-madarsku politiku, neka ta politika odlučnije prevazide tra- 
dicionalne folklorističke elemente, inače toliko važne za očuvanje jezika i lokalne 
tradicije običajnog reda, i spoji se sa jedinstvenom regionalnom politikom privre
divanja i radne snage. (Ponavljam: posle 2007. bilo je i jós uvek postoji mnogo vise 
mogućnosti, samo po sebi uzev, mogućnosti koje nude programi Evropske unije, 
da folklór isticke elemente spojimo sa programima koji imaju za cilj pospešivanje 
ekonomske politike naselja i društva, politike zapošljavanja. Po nama, moderna 
manjinska politika, neprestano ponavljamo, predstavlja ukupnost stručnih politika. 
Barem bi tako trebalo da bude u sve većoj meri.

Treći tematski krug: evropski momenti i aspekti Karpatskog basena u madarskoj 
manjinskoj politici. Evropska unija je od 2007. zajednička domovina naroda Kar
patskog basena. Tako je i Mađarima postala druga ili treća domovina. Bez obzira 
na to želimo li ili ne, prinudeni smo da sebe vrednujemo prema evropskim meri- 
lima. Kako izgleda politički učinak madarskih manjina tokom 1920-tih godina?
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Mirovni ugovori prihvaćeni 1919—20-tih godina doveli su do stvaranja evrop- 
ske manjinske politike. Pitanje manjina se uopšte uzev internacionalizuje. Liga na
roda uspostavljena je uz velika obećanja na planu manjinske politike, o tome će 
zacelo da govori moj prijatelj Ignác Romšić. Ja bih samo da upozorim na sledeće: 
treba uporediti madarske manjinske politike u Karpatskom basenu sa manjinskom 
politikom uobličenom u evropskim državama i prekogranicnu politiku madarske 
matične države sa prekograničnom politikom evropskih država. (Obavljanje ovog 
zadatka važno je već i kao téma evropske istorije, budući da je posle 1920. godine 
madarska manjina jedna od najvećih nacionalnih manjina Evrope.) Ja poznajem 
englesku, francusku i pomalo holandsku politiku vodenu prema Francuzima, En- 
glezima i Holandanima koji žive u bivsirn kolonijama, a temelj no prekogranicnu 
politiku nemačke države. íz njih se očito vidi da se tokom 1920-tih godina u Evropi 
rađa klasična prekogranična nacionalna politikay neodvojiva od razvitka međuna- 
rodnog prava odnosno medunarodne zaštite državljana na teritoriji jedne, druge, 
ili treće države. Nastaje növi pojmovni sistem u komé zaštita prekograničnih „de- 
lova nacije“ postaje deo državne spoljne politike, kao osobena politikološka aktiv- 
nost. (Poučno je uporediti pojmovni sistem i postojeća sredstva madarske i nemač- 
ke prekogranične stručne politike.) Poučno je uporediti rešenja politike narodnosti 
susednog Južnog Tirola: kao i u političkom organizovanju otcepljenih teritorija na- 
stanjenih Madarima, i tu se dominantno nameću aspekti svetonazorno-socijalne, 
regionalne komponente i pitanja nacionalne zaštite. (Dók u Karpatskom basenu 
van nacionalnog ujedinjavanja ostaju hrišćanski socijalisti, medu južnotirolskim 
Nemcima posebno se organizuju socijaldemokrati, a Italijani već od početka rade 
na osnivanju italijanske fašističke partije na ideološkoj osnovi. Diktature poistove- 
ćuju samo sopstvenu partijsku politiku sa interesima celine nacije. (Sve se to dešava 
1919-21. godine, dakle istovremeno sa sudbonosnim dogadanjima kod Madara.) 
Drugim rečima, madarski politički i duhovni život se, u skladu sa ostalim zbivanji- 
ma, pravovremeno prilagodio novoj prinudnoj situaciji nastaloj posle Trijanona i 
nije zaostajao za kulturom nemačko-austrijskih prekograničnih političkih partija, 
koje su i inače već imale za sobom veću tradiciju.

Naročitu studiju zaslužuje razmatranje madarske prekogranične politike po
sle 1945. odnosno 1947. godine, o čijoj će svetsko-političkoj omeđenosti biti ne- 
ophodno govoriti s posebnim naglaskom. Tu podrazumevam diktatorski sistem 
sovjetske zone i obavezno ugledanje na ideologiju proleterskog internacionalizma. 
Pored navedenog, determinantna je okolnost, da je Mađarska bila država gubitnica 
u ratu i, nadalje, da je posle teritorijalnih revizija (1938-41) madarska nacija pro- 
glašena kolektivno krivom u čitavom Karpatskom basenu.

Ali takode bi posebnu studiju zahtevala komparacija organizovanja politike 
nacionalnosti u bivšim socijalistickim zemljama posle Helsinkija (1975). Helsinki, 
naime, nije proklamovao samo nepovredivost granica skidajući s dnevnog reda 
njihovu reviziju, nego se izjasnio i o afirmaciji ljudskih prava, medu koja smo svo- 
jevremeno mi, ne znam koliko nas, mislili da spadaju i manjinska nacionalna pra
va. Predmet posebne studije moglo bi da bude detaljno proučavanje okolnosti pod 
kojima je helsinška „doktrína* prerasla u politiku Evropske unije nastalu 1992. 
godine i, unutar toga, kako u krugu ljudskih prava počinje da jača, dodajmo: vrlo 
sporo, pozicija prava nacionalnih manjina. Kako se razvija evropska politika pre
ma manjinama usled novih migracijskih talasa 1990-tih godina, kako postepeno 
nestaju pravne razlike (i razlike u nazivima) izmedu istorijskih i novih manjina, 
kako Evropa postaje prestrašena od unošenja manjinskih konflikata regiona Sred-
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nje i Istočne Evrope na teritoriju Evropske unije, što je za rezultat imalo „popustlji- 
vost“ tokom 1990-92. godine kako u Južnom Tirolu, tako i u Francuskoj i Španiji u 
pogledu okcitanskog, baskijskog, odnosno u Engleskoj južnovelškog pitanja. Tada 
(1991) nastaju nacrti dve regulacije medunarodnih civilnih organizacija, koje kori- 
ste komisije EU. Jedan od njih je produkt grupe Minority Right (Manjinsko pravo) 
sa sedištem u Londonu, a drugi je napis direktora Budimpeštanskog evropskog in- 
stituta (Budapesti Európa Intézet). Godine 1922. počinje nova institucija da se bavi 
manjinskim jezicima Evropske unije, a potom etničkim manjinama uopšte, što je 
urodilo plodom, teje Evropski parlament 1. februara 1995. usvojio dokument pod 
nazivom „Okvirni ugovor o zaštiti nacionalnih manjina" Posle toga je, pod utica- 
jem masovnih etničkih istrebljenja, nastalih nakon raspada Jugoslavije, izazvano 
novo osećanje straha od toga da se na dnevni red stavi pitanje manjina i distan- 
ciranje od svaké etnički zasnovane politike. Pred istraživače se, takode postavlja 
pitanje, u kojoj meri je razmatranje statusa manjina povezano sa pozicijom nacela 
regionalnosti unutar EU. Postoji li veza između stavljanja principa regionalnosti u 
prvi plan i prihvatanja kolektivnog uređivanja manjinskog pitanja? Jer, onako kao 
sto se pribojavaju u komisijama Evropske unije da na dnevni red stave konflikte 
medu manjinama, tako se posle 1996. usporava i koči davanje podrške principu 
regionalnosti, regionalnim politikologijama koje prekoračuju granice. Forsiranje 
regionalnosti su, po meni ne bez osnova, stručnjaci Evropske unije, kao i ja, sma- 
trali za najbolje sredstvo u ublažavanju etničkih napetosti, imajud na umu idejű da 
će slobodnim kretanjem radne snage i investicijama koje prelaze granice sve inten- 
zivnije etničko mesanje, prema očekivanjima i na tržištu radne snage, da razreši i 
otkloni kolektivne etničko-nacionalne antagonizme i predrasude.

Novo aktiviranje u pravcu razrešavanja manjinskog pitanja, usledilo je unutar 
Unije pod uticajem istočnog i jugoistočnog proširivanja 2004. i 2007. godine: stoga 
što se pored bauka tradicionalnog prodora serije manjinskih konflikata prouzro- 
kovanih rešavanjem pitanja granica (1919-20,1938-42, potom 1945-47), kao növi 
izvor konflikata, javlja romska migracija i kolektivno socijalno izdvajanje öve etnič- 
ki osobene grupe gradana, iz evropskog društva blagostanja. Istraživački je zadatak 
da se pokaže, kako se u evropskoj manjinskoj politici prožimaju socijalna politika 
i potreba za odbranom od rasizma-nacionalizma. I zatim: da li je óva aktivnost u 
tretmanu manjinskog pitanja povezana sa time da u istom periodu (2004-2008) 
ponovo postaje podstaknuta regionalna politika, koja nagoveštava i u Karpatskom 
basenu mogućnost povezivanja etničkih i ekonomskih politika koje prekoraču- 
ju granice. (U tóm slučaju, da formulisemo svoju tezu: najefikasnije ublažavanje 
konflikata manjinske politike može da bude, pored obezbeđivanja autonomije, da
vanje podrške politikologijama koje prekoračuju granice (politika regije, saobraćaj, 
investicioni projekti, projekti prirodnog privredivanja). Proučavanje pák, nadna 
na koji sve ovo postaje potisnuto međunarodnom finansijskom krizom s početka 
2009. godine, koja iziskuje da se veća pažnja posveti monetarnoj, a time i politič- 
koj samostalnosti pojedinačnih nacionalnih država, dovodi nas već do naših dana. 
(Ovo pitanje dobija narodte dimenzije s obzirom na to da budžeti nacionalnih 
država često spašavaju institucije koje na teritoriji pojedinih država vode neodgo- 
vornu monetarnu politiku ili državljane, lokalne samouprave prezadužene usled 
neznanja i nedovoljne obaveštenosti.) Ukoliko nacionalna država jača, utoliko sla- 
bi njena sklonost ka vodenju pozitivne politike prema manjinama. Govorimo o 
istoriji, ali mislimo na današnje prilike, na situaciju iz 2012. godine, na godine, 
godinu novog jačanja nacionalnih država.
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Ali... ali uopšte nije sigurno da će sutrašnjica da konzervira upavo današnju 
situaciju, naprotiv. Nacionalna država, svetska ekonomija, regionalnost, preobražaj 
nacija izloženi su istorijskim menama. Prema tome, treba se pripremiti za sposob- 
nost korigovanja... Tako treba da se pripreme i političari...

U toj svekolikoj evropskoj sredini treba već danas, tačnije rečeno, u Karpat- 
skom basenu trebalo je od 2004. rešavati konflikte manjinske politike i trebalo bi 
planirati i sprovoditi madarsko-madarsku politiku Madarstva. (Korisna sredstva 
za tako nešto već postoje, pre svega Madarski politički fórum Karpatskog basena, 
mreža dvojnih državljanstava u regionu, medu njima i sistem madarskog dvojnog 
državljanstva.) Sve nas ovo, međutim, već odvodi ka pitanjima političkog sistema i 
kontakata maticne zemlje sa manjinama s one strane granica.

Četvrti tematski krug: odnos Madara s one strane granice prema matičnoj drza- 
vi i prema većinskim nacijama nőve domovine. Od vremena mirovnih ugovora iz
1919-20. godine, evropske države vodenje aktivne državne politike usmerene ka 
interesu svojih sunarodnika koji su ostali van granica smatraju svojim zadatkom. 
Pitanje manjina se internacionalizuje i u tóm pogledu. O tome smo već govorili. 
(Istoricari su krajem 80-tih godina raspravljali o toj temi, a potom je mnoge odgo- 
vore dala i monografija koja istražuje razvoj manjinskog i medunarodnog prava.)

Najodlučnije mere u ovom pogledu preduzima nemačka država: njene službe 
zvanično utvrđuju iseljenike koji su tokom istorije napustili teritoriju nemacke dr- 
žave (Auslandsdeutschtum /Auslandsdojčtum/ -  to jest „inostrano Nemstvo" -  pre
ma komé se nemačka država aktivirala već početkom prošlog véka) i nemacke gra- 
dane koji su odlukom mirovnog ugovora iz 1919. godine, usled oštećenja nemačke 
države, ostali otcepljeni u drugim državama (Grenzdeutschtum /Grencdojčtum/
-  to jest „pogranično Nemstvo" -  globalno uzeto odgovara kategoriji Madarstva 
s druge strane granica). Tada je pri berlinskom ministarstvu inostranih poslova 
formirano odeljenje, koje se bavi pitanjem prekograničnih Nemaca, ali će se njegov 
markantan okvir uobličiti 1935, dakle u vreme pokretanja politike revizije, tzv. Biro 
Ribentrop (Büro Ribbentrop), sa kojim će i madarska spoljna politika da ima po- 
lemiku po pitanju posebnih prava „narodnih Nemaca" u Madarskoj. Posle toga, u 
vreme nacionalnog socijalizma, nakon što je na vlast došla ideologija koja evropski 
poredak planira na etničko-rasnoj osnovi, i svakog Nemca koji živi izvan granica 
ubrajaju u kategoriju Volksdeutsche (Folksdojče) -  „narodni Nemei", iščezava ra- 
zlika izmedu Nemaca koji su emigrirali u rasponu izmedu 13. i 19. veka i Nemaca 
otcepljenih uredenjem granica posle svetskog rata. (Sve ovo može da posluži kao 
pouka za one koji danas formiraju državnu manjinsku politiku da obrate pažnju na 
ono na šta i zbog čega su osetljivi Evropa i naši susedi... što važi i za mađarsku drža- 
vu koja je, slično Nemcima, takode izgubila rat). Posle novog ratnog poraza (1945) 
u SRN se ponovo uvodi upotreba pojmova iz 1920-tih godina a po ujedinjenju 
Nemačke (1990), potom i formiranja Evropske unije uobličava se shvatanje koje je 
i danas važeće. Ono se sastoji u sledećem: Auslandsdojči, dakle oni koji u bilo kom 
delu sveta sebe smatraju Nemcima, mogu da podnesu molbu za dobijanje nemačke 
„lične karte“ i to mogu da izdaju i regionalni uredi (odgovara madarskoj legitima- 
ciji izdatoj 2001, samo što njeno izdavanje ne vezuju uz državni ured). Tako nastaje 
dvojno državljanstvo, koje se lako može pribaviti, ali uz koje ne ide automatski 
dvojno biračko pravo. U Nemačkoj biračko pravo pripada samo onome ko ima 
stalno prebivalište u Nemačkoj, po komé piaca i porez i ako Auslandsdojče živi u 
nekoj drugoj zemlji EU, biračko pravo koje je važeće za Evropski parlament može 
da ima samo na jednom mestu. (Ovde bih dodao da je upravo ovih meseci pokre-



46 Ferenc Glac

nuta diskusija o birackom pravu „inostranih Nemaca“ u Nemackoj. Rezultat öve 
rasprave obećavaju tek za 2013-tu, tada će biračko pravo da bude nanovo regulisa- 
no. Napominjem da je osetan veliki pritisak da se domaće biračko pravo inostranih 
Nemaca briše, odnosno da se ograniči na biračko pravo za parlament EU. U tome 
očigledno značajnu ulogu igraju aktuelna evropska ekonomska kriza, namera da se 
ograniči uplitanje u unutrašnje poslove Nemačke a i sama Evropska unija: ubuduće 
će merodavnim mnogi da smatraju propise Evropske unije na osnovu kojih unutar 
EU za Evropski parlament treba da se glasa na jednom mestu i porez da se piaca 
na jednom mestu.) Videćemo. Ma kako bilo, prilikom ocenjivanja našeg istorijskog 
položaja i formiranja politike budućnosti treba obratiti pažnju na evropski razvoj
i sagledati kada treba da se ravnamo prema njemu, a u kom pogledu ne. Treba vo- 
diti računa o Evropi već i zbog toga što će nezaustavljiva migracija u roku od dve 
decenije možda iznuditi i izmenu naših današnjih intencija. (Madarska država za 
sada ne percipira važnost efekata migracije, pošto inostrani radnici dolaze sa pre- 
kogranične madarske teritorije a ne iz Turske ili Afriké -  dakle ne sačinjavaju mase, 
koje unutar madarske države zahtevaju manjinska prava.)

Poštovana Konferencijo! Govorimo o istoriji i mislimo na sadašnjost. Za kraj pre- 
davanja, osećam to i sam, u meni je već postalo intenzivnije razmišljanje o sadašnjosti, 
nego namera sažimanja postojećih istorijskih studija. Zbog toga bismo se sa svega ne- 
koliko rečenica mogli podsetiti na istorijski razvoj u periodu 1920-2012.

Izmedu dva rata, madarsko političko vodstvo neprestano je mislilo na reviziju,
i to na potpunu reviziju, do 1938. Održavale su doduše veze sa madarskim politič- 
kim institucijama s druge strane granice, ali je upadljivo, da madarska politika ni- 
kada nije htela da učestvuje u životu madarskih partija koje su vodile svoju politiku 
u statusu manjine, nije htela da domaću partijsku strukturu presadi u politiku pre- 
kograničnog Mađarstva, štaviše, izričito je isticana njihova samostalnost i umesto 
na ideološku partijsku strukturu podsticani su na nacionalno jedinstvo. (To će po- 
tvrditi onih nekoliko ljudi koji su se u Ministarstvu inostranih poslova bavili time). 
Ovo može biti poučno i za današnje nove političke programé, koji sa svoje strane, 
nasuprot meduratnoj politici, Mađarima koji žive van granica preporučuju da daju 
glas madarskim političkim partijama. Sve to može da ima nepredvidljive efekte 
na političku kulturu i misao u Madarskoj posle 2014... Uz to, politika Madarske 
bi prenela na Madare s one strane granice.ideološko politiziranje umesto vodenja 
politike na nacionalnoj osnovi, umesto tamošnjeg zajedničkog nastupanja Mada
ra, sto je svetonazorno svrstavanje umesto nacionalnog politiziranja. To doduše 
u potpunosti odgovara sadašnjoj liberalnoj partijskoj strukturi Evropske unije. 
Politiziranje u Karpatskom basenu sa Budimpeštom kao jednim centrom, bilo bi 
demontiranje sada već 90 godina starih partijskih struktura. Da li računamo na to, 
da óva politika može lakó da razori političku kulturu prekograničnog Mađarstva 
na madarskom jeziku? Ősim ako mađarska država, tačnije Budimpešta, ne bude 
tako jaka da -  sada već kao „srednja sila“, jer smo i to mogli da čujemo -  može da 
produkuje državnu gravitaciju usmerenu prema madarskim građanima koji žive
i plaćaju porez na teritoriji drugih zemalja na geografskoj periferiji Karpatskog 
basena. Ali, eto, u istoriji ništa nije isključeno...

Posle 1945. madarsku politiku determinisao je nov ratni poraz. (Jer, hteli mi 
to ili ne, ipák ne možemo da zaboravimo da je mađarska država dospela na gubit- 
ničku stranu; možemo se poigravati principom ,,šta bi bilo, kad bi bilo“, ali je po
sle 1945. godine stari konzervativni sistem vladavine izgubio svoj legitimitet pred 
čitavim svetom, a ne samo pred Sovjetskim savezom. Svoj legitimitet izgubila su i
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sredstva, poput revizije granica, koja su stajala na raspolaganju pre rata. Nezavisno 
od toga koliko su ta etnička stanovišta bila -  ili nisu bila -  ,,pravedna“...). Prostor 
mobilnosti onih koji su prihvatili političku ulogu u sovjetskoj zoni -  nezavisno 
od naših osećanja koja su, naravno, mogla da preovladaju ponekad u krčmama ili 
kod kuće, kao što se i događalo -  determinisale su dve okolnosti. Jedna je poraz 
pretrpljen u svetskom ratu -  a to se čak i nije moglo prebacivati novim akterima, 
jer nisu oni izgubili rat. -  Druga je: ideologija sovjetskog internacionalizma. To se 
već može zameriti ili osporiti onome ko ju je prihvatio. Ali, naša istoriograíija ne 
obraća pažnju ni na to: od Rakošija do Karolja Grosa u politici mađarskih politič- 
kih rukovodilaca se na svakom koraku može naići -  makar i ne konzistentno -  na 
pažljivo praćenje sudbine Mađarstva s druge strane granice. Pitanje je: kada i u 
kojoj meri su se rukovodili takvim motivima i koje su to bile, i od strane Košuta 
(Kossuth), već pominjane „mogućnosti” ili koliko su bili u stanju da stvore nőve 
mogućnosti, koje ved mi isticemo kao zadatak politike.

Vlada Mikloša Nemeta (Németh Miklós), koja je 1989-90. sprovela smenu si
stema, u svakom slučaju je već jasno podigla politiku manjine na nivo vlade, to jest 
ministarstva -  u okviru ministarstva za kulturu. Za osnovni cilj u životu Madara 
preko granice smatran je nastanak sistema autonomija, dók je s druge strane to 
bilo povezano sa politikom prema nemadarskim narodima u zemlji. Prema ovoj 
koncepciji, Evropa će da živi kao Evropa kulturnih nacija, kao migraciona teritorija 
bezbroj etniciteta-nacija (zbog toga je vlada smatrala da personalna autonomija 
predstavlja jedan od određujućih principa), gde će i dalje da postoje i etniciteti- 
nacije u bloku (zbog toga je naglašavana važnost kulturno zasnovane teritorijalne 
autonomije). Osnovni princip: apsolutizam liberalnog načela građanskog identite- 
ta je razumljiv posle slamanja nacional-socijalizma, ali ne može da se opravda na 
bazi ljudskih prava (Helsinki, 1975): nacionalni identitet je naime -  prema viziji 
budućnosti tadašnjeg ministra -  ravnopravan u budućoj Evropi sa identitetom gra- 
danina zemlje. Štaviše! ...Madar koji živi u rumunskoj državi može da bude dobar
i na porez obavezani gradanin i rodoljub Rumunije ili Jugoslavije, ali može ujedno 
da bude i organski deo madarske kulturne nacije. Štaviše, ako može da živi svoje 
madarstvo, biće bolji i lojalniji gradanin na primer jugoslovenske države. Ova po
litika nije mogla da se dotakne pitanja granica, ali nije ni isključila mogućnost da 
se o njemu razgovara. Helsinki (1975) je vezivao ruke onovremenog političara, 
koji zbog toga stvar državnih ugovora nije mogao čak ni da stavi na dnevni red. 
Po mišljenju ministra za bilo kakve pregovore o granicama -  tako i za njihovo 
utvrđivanje u međudržavnom ugovoru -  bila je potrebna vlada koja ima iza sebe 
odgovarajuću demokratsku podršku. To će da sprovede sledeća, Antalova vlada 
(1991, državni ugovor sa Ukrajinom).

Dragi prijatelji, ono sto posle sledi, izmedu 1991. i 2010, to je jós uvek politika i 
samo malim delom istorija. Ali vidimo: ne možemo da odbijemo da revalorizujemo 
ni celokupan period od poslednjih 25 godina. Sada prolazimo kroz period, kada 
madarska država želi da demonstrira silu. Ja za najbolje zakone smatram zakon
o domaćim nacionalnostima (Antalova vlada), donet 1993. godine, zakon koji se 
odnosi na Madare s druge strane granica (Orbanova vlada), donet 2001. godine. S 
tugom sam primio k znanju neizglasavanje zakona o dvojnom državljanstvu 2004. 
godine, jer je dvojno državljanstvo moglo da ojača kulturno-nacionalno jedinstvo 
Madara. Kasnili smo skoro 10 godina. Ali danas sa zabrinutošću pratim veru u 
politiku sile, jer mi se takode čini da niti Evropa, ni nasi susedi ne prihvataju pri- 
menu državne sile. Sa zabrinutošću pratim krijumčarenje jednostranih ideoloških
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stavova na teritoriju s druge strane granica, jer sam ubeđen, sve može da se menja, 
pa i ubedenje da se bez ubedivanja susednih zemalja ne može popraviti nacionalno 
stanje Madara izvan državnih granica. Mađarska država nije pripremljena za to ni 
materijalno, ni politički, niti diplomatski. (Kao što to pokazuje i kretanje novčanih 
suma dostavljenih iz Budimpešte preko granica izmedu 2004. i 2011. godine: od 
2005. óva suma gotovo da se nije uopšte povećavala.) Slažem se -  jer ima i toga -  sa 
vodenjem sadašnje politike prema inostranstvu, pa i sa stavovima prema manjin- 
skoj politici, program otvaranja prema jugu smatram izvrsnim programom, ali ne 
primećujem, da bi sve to postalo predmet politikologije. I o tome nam valja razmi- 
sliti: jedan program za drugim, a onda u stvarnosti...

Dragi prijatelji!
Na dnevni red ste postavili aktuelne teme u relacijama Madarstva, Evrope i 

Madara i susednih naroda. Nauka svojim zadatkom smatra slobodnu raspravu, 
slobodu rasprava. Politika će da odluči. Nas zadatak se ne sastoji u tome da isporu- 
čujemo argumente za jedan ili drugi dnevnopolitički-partijskopolitički program, 
već da skrenemo pažnju na svaku okolnost i mogućnost, da politika ne bude samo 
nauka egzigencija, pametnog izbora između mogućnostiy kako je to mislio Košut, 
već i nauka stvaranja mogućnosti. Sada je u toku proces ispipavanja svega toga i 
istraživaču to nameće nőve izazove. Kako kulture Karpatskog basena -  medu nji- 
ma i većinska i manjinska madarska -  ne bi imale samo prošlost, nego i budućnost.
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ROMSICS IGNÁC

Kisebbségvédelem Kelet-Közép- és 
Délkelet-Európában az I. és a II. világháború után

Kelet-Közép- és Délkelet-Európa 19. és 20. századi államfejlődésének egyik leg
jellemzőbb vonása a multietnikus nagy birodalmak felbomlása nyelvileg-kulturálisan 
egységesebb kis- és középnagyságú államokra. Az átrendeződés első fázisa a „hosszú 
19. század”-ra esett, amelynek folyamán az Oszmán Birodalom európai tartományai 
helyén hat nemzeti állam alakult ki. Az I. világháború végén tovább folytatódott ez a fo
lyamat. Az Osztrák-Magyar Monarchia területén és az Orosz Birodalom tartománya
iból hét új állam jött létre. A térség államainak a száma ezzel 13-ra emelkedett. Habár 
a balti államok szovjet bekebelezése miatt a II. világháború után ez a szám 10-re csök
kent, az 1990/91-es újabb nagy átrendeződés során nem kevesebb mint 20-ra szökött.

Az átalakulás motorja a nyelvi-etnikai és a politikai határok megfeleltetésére 
törekvő modern nacionalizmus volt. Részben a térség demográfiai adottságai, a 
nagyfokú nyelvi-etnikai keveredés, részben más tényezők (nagyhatalmi érdekek, 
illetve a területi expanzióra törekvő sikeres államnemzeti nacionalizmusok) miatt 
ez a cél csak részlegesen valósult meg. Vagyis állam és nemzet sehol és sohasem 
fedte egymást teljesen; kisebbségek minden átrendeződést követően szép számmal 
éltek az új államokban. A kisebbségvédelem és a kisebbségpolitika ebből követke
zőleg az állami és az államközi politikában egyaránt kitüntetett szerepet kapott. 
Előadásomban ezek jellegzetességeit fogom bemutatni az I. világháború utáni hely
zetre koncentrálva, ám röviden a II. világháború utánira is kitérve.

1. Az I. világháború után

Az I. világháború győztes hatalmai közül elsősorban az Egyesült Államok szorgalmazta 
egy nemzetközileg szavatolt kisebbségvédelem kiépítését, „...semmi sem rejt olyan veszé
lyeket a világ békéjére nézve -  hangoztatta Woodrow Wilson amerikai elnök mint a bá
násmód, melyet bizonyos körülmények között a kisebbségekkel szemben alkalmazhatnak”.1 
A térség jelentős számú kisebbségekkel rendelkező új államai, mindenekelőtt Jugoszlávia, 
Románia s különösen Lengyelország azonban hevesen ellenezték Wilson eszméinek meg
valósítását Mint Paderewski lengyel miniszterelnök kifejezésre juttatta: egy szuverén állam
tól nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy a nemzeti állam eszményét kövesse, s hogy ennek 
érdekében olyan intézkedéseket léptessen életbe, amelyek a nemzetiségek akkulturációját és 
asszimilációját szolgálják A szuverenitás megalázó megsértéseként fogta fel a kisebbség- 
védelmet Olaszország is, Franciaország viszont stratégiai okokból, a németellenes cordon 
sanitaire államainak cselekvési szabadságát szem előtt tartva ellenezte azt A kelet-közép- és 
délkelet-európai államok közül egyedül a cseh államférfiak, többek között Eduard Beneš 
helyeselték a kisebbségi jogvédelem eszméjét, elmenve egészen annak kijelentéséig, hogy „a 
csehszlovák köztársaságot egyfajta Svájccá kívánják formálni”.2

1 Wilson 1919. május 31-i beszédét közli Galántai József: Trianon és a kisebbségvédelem. 
Budapest, 1989. 189-192.

2 Idézi Oscar I. Janowsky: Nationalities and National Minorities (With Special Reference 
to East-Central Europe). New York, 1945, 108.
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A békekonferencia vitákban kiformálódott végső álláspontja a kisebbségi jo
goknak két nagy kategóriáját különböztette meg: az általános szabadságjogokat, 
amelyeket a nyelvi, vallási stb. kisebbségekhez tartozó állampolgároknak is meg 
kellett adni bármiféle megkülönböztetés nélkül (negatív egyenlőség); s azokat a 
speciális jogokat, amelyek a kisebbségek tagjaiként illették meg az állampolgárok 
egy részét (pozitív egyenlőség). Ez utóbbiak lényegében a szabad nyelvhasználatra, 
az anyanyelvű oktatás és a nemzeti jellegű kulturális tevékenység lehetőségének a 
biztosítására, sőt esetenként támogatására (pozitív diszkrimináció) vonatkoztak, 
s végeredményben az volt a céljuk, hogy a kisebbségnek ugyanannyi lehetősége 
legyen nemzeti tudatának és kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére, mint a 
többségnek. Ennek érdekében rögzítették, hogy a kisebbségeknek a közvagyonból 
és az adókból arányosan kell részesedniük. Lényeges elem volt a szülőföldről való 
eltávolíthatatlanság elvének kimondása, vagyis az, hogy minden kisebbséghez tar
tozó személy maga dönthette el, hogy helyben maradva az új állam polgára lesz-e, 
avagy addigi lakóhelyéről eltávozva régi állampolgárságát tartja meg. A rendszer, 
melyet a békekonferencia kidolgozott, nem tisztázta egyértelműen, hogy az emlí
tett jogok a kisebbségi csoportokat mint kollektív entitásokat illetik-e meg, avagy 
a kisebbségek tagjait mint individuumokat. Saját államfejlődésük és liberalizmu
suk individualista hagyományait alapul véve a nyugati hatalmak lehetőség szerint 
kerülték a csoportjogokra való konkrét és egyértelmű utalásokat, s általában a ki
sebbségekhez tartozó állampolgárok általános és speciális jogaiként fogták fel a ki
sebbségvédelmet. Egyes esetekben azonban a kisebbségnek mint kollektívumnak 
a csoportjoga is kodifikáltatott. Ilyennek tekinthető a Csehszlovákiával kötött 
szerződés, amely az ukrán (ruszin) kisebbségnek saját törvényhozó testülettel is 
rendelkező széles körű területi, politikai és kulturális autonómiát ígért, továbbá 
a Romániával kötött szerződés, amely „az erdélyi székely és szász közületeknek a 
román állam ellenőrzése mellett vallási és tanügyi kérdésekben” helyezett kilátásba 
„helyi önkormányzat”-ot. A békekonferencia a csehszlovákiai rutén autonómiához 
hasonló területi különállást kívánt biztosítani a kelet-galíciai ukránoknak is. Ezt 
azonban nem tudta Lengyelországgal elfogadtatni.3

Wilson eredeti elképzelése szerint a kisebbségvédelmi előírások az új nemzetközi 
szervezet, a Nemzetek Szövetsége, illetve közkeletű nevén a Népszövetség alapokmányá
nak szerves részét kellett volna, hogy alkossák. A győztes nagyhatalmak ehelyett végül 
úgy döntöttek, hogy többoldalú kötelezettségvállalások formájában rögzítik a kisebb
ségijogokat. A vesztes államok, Ausztria, Magyarország, Bulgária és Törökország eseté
ben a velük kötött békeszerződések tartalmazzák ezeket az előírásokat. Lengyelország, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia és Görögország esetében viszont külön egyezmé
nyek írták elő őket. Végül Albánia, Litvánia, Lettország és Észtország külön nyilatko
zatban, a Népszövetségbe való felvételükkel egyidejűleg vállaltak hasonló kötelezettsé
geket. A Népszövetség ennek ellenére alapvető szerve és legfőbb garantálója lett az új 
kisebbségvédelmi rendszernek Ez részben az alapokmány 11. cikkelyéből következett, 
amely minden tagállamnak, s később egy kiegészítés révén minden kisebbségi szerve
zetnek biztosította azt a lehetőséget, hogy a békét vagy az államok közötti jó viszonyt 
zavaró tényezőkre felhívja a szervezet figyelmét, részben pedig a fent említett békeszer
ződésekből, kisebbségvédelmi egyezményekből és nyilatkozatokból, amelyek szerint a

3 A csehszlovák és a lengyel szerződést közli Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 
1918-1945, 2. kiad. Budapest, 1983, a románt és a magyart pedig Galántai József: i. m. 201- 
212.
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kisebbségi jogok betartása „a Nemzetek Szövetségének garanciája alá lesz helyezve” Az 
a körülmény, hogy a vállalt kötelezettségek legfőbb garantálója ilyenképpen mégis egy 
nemzetközi szervezet, s nem, mint korábban, egy nagyhatalom vagy a nagyhatalmak 
egy csoportja lett, jelentős változásnak tekinthető a problémakör internacionalizálása 
terén.

A Népszövetség garanciális eljárása kisebbségi ügyekben a következő gyakorla
tot követte: a beérkezett petíciókat a szervezet Titkárságának Kisebbségi Bizottsága 
megvizsgálta, és ha a sérelmet indokoltnak találta, akkor az érdekelt feleket be
vonva igyekezett mindenki számára elfogadható kompromisszumot kialakíta
ni. Az esetek többségében ez sikerült. Ha ez nem vezetett eredményre, akkor a 
szakbizottság a szervezet Tanácsa elé terjesztette a panaszt, s ez ismét kísérletet 
tett az ügy kompromisszumos lezárására. Ha ez sem hozott megoldást, akkor a 
Hágai Állandó Nemzetközi Bíróság mint legfelsőbb nemzetközi fellebbviteli szer
vezet bevonásával folytatódott az eljárás. A hágai bíróság döntése ellen fellebbezni 
nem lehetett. Ezeket a döntéseket azonban a közvélemény erején kívül semmi sem 
szankcionálta, tehát végrehajtásukról senki sem gondoskodott. Ez a Népszövetség 
kisebbségvédelmi rendszerének legfőbb hiányossága, s végső csődjének talán leg
fontosabb oka volt. A rendszer másik nagy problémája abban jelölhető meg, hogy 
érvényessége Kelet-Közép- és Délkelet-Európa mellett csupán Törökországra, 
Irakra és Finnországra terjedt ki, s az Egyesült Államokra, Nyugat-Európára és 
Németországra nem.

A békekonferencia ajánlásai, a szerződésszerű kötelezettségek és a tett ígéretek 
ellenére a térség államai általában nem kisebbségeik nemzeti jegyeinek erősítésére 
vagy megőrzésére törekedtek, hanem a domináns nemzetek háború előtti hagyo
mányait követve, sőt azokon néha még túl is téve, asszimilációjukra és beolvasztá
sukra. Arról pedig, hogy a svájci mintát követve az egy államon belüli többségi és 
kisebbségi népcsoportok társnemzeti státust kapjanak, szó sem lehetett. Ehelyett 
csaknem mindegyik állam, még az etnikailag legheterogénebbek is, szigorú centra
lizmust léptettek életbe, s a történetileg és/vagy kulturálisan kialakult különbségek
re épülő regionalizmust nem karolták fel. Lengyelország, Jugoszlávia és Románia 
mellett lényegében ez jellemezte Csehszlovákia politikáját is, amely nem tartotta be 
sem a szlovákoknak, sem a ruszinoknak tett nagyvonalú ígéreteit.

A többségi nemzetek homogenizációs törekvései miatt az 1930-as évek végéig 
mintegy ötszáz panasz érkezett be a Nemzetek Szövetségéhez 18 kisebbség ügyé
ben. Ezek közül 131 a német kisebbségekkel foglalkozott. A panaszok közül az
1920-as évek végén és az 1930-as évek elején éves átlagban 30-35-öt találtak meg
alapozottnak. Ezek túlnyomó többsége a szervezet Kisebbségi Bizottságának, illet
ve Tanácsának szintjén elintéződött. Ilyen ügy volt például az 1920-as magyaror
szági numerus clausus törvény, amely ellen 9 panasz érkezett, s a magyar kormányt 
csak 1928-ra sikerült rábírni az enyhítésére. Az Állandó Nemzetközi Bíróságnak 
mint legfelsőbb fórumnak a közreműködését hét alkalommal vették igénybe. Ezek 
közül az első kettő a lengyelországi német kisebbség sérelmeit tette szóvá. Mindkét 
ügyben a lengyel kormányt marasztalták el. Ezt követően, 1925-ben, 1928-ban 
és 1930-ban görög-török és görög-bolgár ügyekkel foglalkozott a bíróság, majd 
1931-ben ismét lengyelországival, a felső-sziléziai német kisebbség anyanyelvű 
iskoláztatásának problémáival. Az utolsó, 1935-ös bírósági állásfoglalás kiadásá
ra az albániai kisebbségi (elsősorban görög) iskolák védelmében került sor. Bár 
a Népszövetség és az Állandó Nemzetközi Bíróság beavatkozásai alapvetően nem 
változtatták meg a nemzetiségeikkel szemben diszkriminatív magatartást tanúsító
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államok politikáját, annak élét mégis tompították. Ennek alapján biztosra vehető, 
hogy ha ez a rendszer nincs, akkor a homogenizációs törekvések még nagyobb 
brutalitással jelentkeztek volna.

A Népszövetség kisebbségvédelmi mechanizmusa az 1930-as évek közepéig 
működött. Németország 1934-es kilépése, majd Lengyelország és a többi kisebb
ségvédelemre kötelezett állam 1934-35-ös nyílt szakítása kötelezettségeikkel és 
vállalásaikkal paralizálták a rendszert. A kisebbségvédelem helyébe ezt követően 
egyre inkább a kisebbségek felhasználása lépett -  egy új európai államrend kialakí
tása érdekében. Ennek irányító szereplői azonban már nem a versailles-i rend meg
alkotói, hanem annak két kárvallott nagyhatalma, Németország és a Szovjetunió, 
valamint a győztesek közé tartozó, de elégedetlen Olaszország voltak.

2. AII. világháború után

A II. világháború befejezését követő új világrend saját érdekeikkel egyeztetett 
megtervezésére mindhárom leendő győztes szakértői nagy energiákat fordítottak. 
A versailles-i rendezés hibáiból és végső csődjéből kiindulva a brit és az amerikai 
béke-előkészítők elképzeléseinek egyik legfontosabb eleme a régión belüli nem- 
zeti-területi ellentétek minimalizálása és a „megbékített” nemzetek együttműkö
désének a megteremtése volt. A térség népei és államai közötti ellentétek mini
malizálását -  az I. világháború utáni elképzelésektől és a két világháború közötti 
kísérlettől eltérően -  nem a kisebbségvédelem hatékony formáinak bevezetésével, 
hanem alapvetően a kisebbségek számának csökkentésével vélték elérhetőnek. 
Ennek érdekében három konfliktusmegelőző technika alkalmazását javasolták: a 
nyelvi-etnikai választóvonalak és a politikai határok közelítését; a kisebb, de kohé
ziós erővel rendelkező nemzeti-politikai egységek önállósítását; s végül a lakosság- 
cserét, illetve kitelepítést.

A kisebbségvédelem nemzetközi rendszere nem szerepelt az amerikai és a brit 
ajánlások között. Ennek alapvető oka a kisebbségi jogvédelemmel való két világhá
ború közötti visszaélés, s a kisebbségek „ötödik hadoszlop”-ként való felhasználása 
volt az európai államrend destabilizálása s egyes esetekben messzemenő területi 
expanziók elérése érdekében. Ez utóbbira különösen a náci Németország szolgálta
tott példát, s aligha véletlen, hogy a kisebbségvédelem felújításának, netán tökéle
tesítésének legelszántabb ellenzői éppen a német expanzió legfontosabb célpontjai, 
a csehek és a lengyelek közül kerültek ki. Az emigráns cseh államelnök, Eduard 
Beneš egész II. világháborús tevékenysége idején következetesen azt az álláspontot 
képviselte, hogy Csehszlovákia, amelynek a kisebbségvédelem terén tett „becsüle
tes” erőfeszítéseit a kisebbségek végül árulással jutalmazták meg, soha többé nem 
lesz hajlandó különleges jogokat biztosítani nemzetiségeknek -  ha maradnak egy
általán ilyenek. A lengyel emigráns kormány ugyanezen a platformon állt. Mindez 
nagymértékben összecsengett az Egyesült Államokban éppen ezekben az években 
virágkorát élő melting pot-elmélettel, amely a kisebbségek kollektív különösségé
nek elismerése, netán támogatása helyett ismeretes módon az akkulturációt és a 
beolvadást tekintette természetes és feltartóztathatatlan folyamatnak, s egyúttal a 
térség iránti messzemenő kötelezettségvállalástól mentesülni akaró brit felfogással 
is könnyen összeegyeztethető volt.

Eltérően a brit és az amerikai elképzelésektől, amelyek jóindulatú, de távoli és ér
dektelen megfigyelők semmire sem kötelező vízióiként foghatók föl, a szovjet álláspont 
a térséggel közvetlen érintkezésben álló expanzív nagyhatalom kőkemény stratégiai
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érdekeinek megfogalmazásaként értékelhető. Ezek az érdekek alapvetően az ország 
geopolitikai helyzetéből következtek, s az évszázadok folyamán csak annyiban változ
tak, amennyiben a mindenkori nemzetközi helyzet ezt elkerülhetetlenné tette. A brit- 
-amerikai és szovjet béketervezés két lényeges ponton mégis találkozott. Az egyik a ki
sebbségvédelem nemzetközi rendszerének elvetése, a másik a lakosság-kitelepítés volt. 
Azt, amit a nyugatiak a kisebbségek számának csökkentése, s ezáltal a nemzeti feszült
ségek enyhítése és az államközi konfliktusok lehetőségének minimalizálása érdekében 
képzeltek el, és javasoltak, a szovjetek a kollektív bűnösség elvével kapcsolták össze, s 
részben saját területi terjeszkedésük hosszú távú biztosításának, részben a lengyelek 
és csehek kompenzálásának egyik lehetséges eszközeként fogták föl. Ez elsősorban a 
németeket és a magyarokat érintette, akiknek a nagyarányú kitelepítésében Beneš és a 
szovjet vezetőség már 1943 decemberében megállapodott.

A nemzetiségi problémák háború alatti és utáni megközelítéséből következett, 
hogy a kisebbségvédelem ügyét a párizsi békekonferencia munkájában éppúgy, 
mint a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) helyébe lépő Egyesült Nemzetek 
Szövetsége (ENSZ) tevékenységi körének megállapítása során nagymértékben 
negligálták. Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, melyet 1945. június 26-án ír
tak alá, csupán az egyének általános emberi jogaival foglalkozott, s a negatív meg
különböztetés tilalmát mondta ki. Kisebbségekről mint kollektívumokról, általá
nosan érvényes csoportjogokról, és ezek védelméről azonban említést sem tett. 
Ugyanebben a szellemben, tehát az individuumra alapozott általános emberi jogok 
egyetemességének jegyében fogant az Egyesült Nemzetek harmadik közgyűlésén, 
1948. december 10-én elfogadott és kihirdetett ünnepélyes deklaráció, az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata is, amely az Alapokmány emberjogi kinyilatkozta
tásainak konkretizálásaként fogható fel.

Ezen általános emberjogi keretekben a kisebbségek védelme két szinten me
rült fel, és került be az ENSZ tevékenységi körébe. Az Emberjogi Bizottság kebelén 
belül 1946-ban létrehoztak egy olyan albizottságot, amely a diszkrimináció meg
előzésével és a „kisebbségek védelme1’-vei foglalkozott. Ez a foglalkozás azonban 
nem jelentett mást, mint tanulmányok készítését és jelentések publikálását „a faji, 
nemi, nyelvi és vallási diszkrimináció megelőzése és a kisebbségek védelme terén”; 
továbbá ajánlások kidolgozását „sürgős problémák”-ra. A kisebbségvédelem he
lyi értékére az ENSZ munkájában igen jellemző, hogy az első olyan nemzetközi 
egyezségokmányt, amely „a nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek” jogait konk
rétan szóba hozta, csak 1966-ban fogadta el az ENSZ Közgyűlése, s jóval később, 
1976-ban lépett életbe. Ezt vitte tovább az 1975-ös Helsinki Záróokmány, amely az 
emberi és polgári jogok általános garantálásán túl nemcsak említést tett a „nemzeti 
kisebbségek”-ről, hanem az aláíró államokat kötelezte is arra, hogy „tiszteletben 
tartják az ilyen kisebbségekhez tartozó személyek jogát a törvény előtti egyenlő
ségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy ténylegesen 
élhessenek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságjogokkal, és ily módon vé
delmezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen a téren”.4

Az ENSZ másik olyan tevékenységi köre, amely a kisebbségvédelem fogalom
körébe sorolható, a genocídium tilalmával, büntetésével és megelőzésével kapcso
latos. Az ezzel foglalkozó egyezmény, amelyet 1948. december 9-én fogadtak el, 
kimondta, hogy genocídiumnak, azaz népirtásnak minősül minden olyan cselek

4 Idézi Bíró Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről. In 
Regió, 1992/4. 16.
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mény, amely „valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport” „teljes vagy rész
leges megsemmisítésére irányul”. A szerződő felek kötelezettséget vállaltak arra, 
hogy az ilyen cselekmények ellen „megelőző rendszabályokat foganatosítanak, el
követésüket pedig megbüntetik”.5 Ezen egyezmény alapján az ENSZ szervei a II. vi
lágháború utáni évtizedekben számos afrikai törzs és ázsiai népcsoport érdekében 
léptek fel több-kevesebb sikerrel. Európai alkalmazására azonban -  az 1992-95-ös 
boszniai háborúig -  nem volt szükség.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete megközelítéséhez hasonlóan a párizsi békekon
ferencia úgyszintén elutasította a kisebbségvédelem két háború közötti formáinak el
fogadását és a békeszerződésekbe iktatását. A Szovjetunió a kisebbségvédelem minden 
nemzetközileg előírt és ellenőrzött standardját saját érdekszférájába való külső beavat
kozásnak tartotta, s ezért határozottan elvetette. De nem támogatták az amerikai és a 
brit delegátusok sem, akik saját tapasztalataikból kiindulva az asszimilációt, s nem a 
mesterségesen fenntartott szegregációt tartották természetesnek. Mint egyikük, Lord 
Hood nyíltan ki is mondta: „Az legyen a célunk, hogy a faji kisebbségek asszimilálód
janak azokban az országokban, amelyekben élnek, ne pedig az, hogy fennmaradjanak.”6

A kisebbségi jogokkal kapcsolatos párizsi tanácskozások eredménye részben 
ugyanaz lett, mint az Egyesült Nemzetek megközelítéséé: a kollektív nemzetiségi 
jogok helyettesítése az általános emberi jogokkal. Részben pedig a kisebbségi prob
lémák bilaterizálása azok internacionalizálása helyett. Ennek megfelelően a béke- 
szerződések kollektív kisebbségi jogokról nem tettek említést, hanem csak arról, 
hogy az általános emberi jogokat minden államnak biztosítania kell állampolgárai 
számára faji, nemi, nyelvi vagy vallási különbség nélkül.

Az I. és a II. világháború utáni békerendezés kisebbségpolitikai megközelíté
se között tehát szembetűnő a különbség. 1919-20-ban többség és kisebbség tartós 
együttélésének kívánalmából indultak ki a győztesek, s a gyengébb felet megpró
bálták nemzetközileg garantált védelemben részesíteni. Az 1945-47-es „békecsi- 
nálók” viszont azt feltételezték, hogy nemzeti állam és nemzeti kisebbség érdekei 
kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással, s ez az antagonizmus a kisebbségek 
anyanemzetükkel való politikai egyesítésével vagy asszimilációjukkal szüntethető 
meg. Az e feltevés alapján végrehajtott lakosságáttelepítések -  a háború alatti nép
irtással együtt -  radikális változásokat idéztek elő a régió demográfiájában, s több 
szempontból új fejezetet nyitottak annak történetében.

5 A z emberi jogok dokumentumokban. Szerk. Kovács István, Szabó Imre. Bp., 1976.475- 
480. Ugyanebben a kötetben a többi hivatkozott okmány is megtalálható.

6 Idézi Inis L. Claude: National Minorities. An International Problem. New York, 1955,141.
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IGNÁC ROMŠIČ

Zaštita manjina u Istočnoj, Srednjoj i Jugoistočnoj 
Evropi posle I i II svetskog rata

U pogledu razvoja država Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope u 19. i 20. veku, 
naročito je karakterističan raspad velikih multietničkih imperija na jezički i kul- 
turno homogenije male države i države srednje veličine. Prva faza preuređenja od- 
vijala se u „dugom 19. veku“, kada je na mestu evropskih provincija Osmanlijskog 
carstva formirano 6 nacionalnih država. Na kraju Prvog svetskog rata táj proces 
se nastavio. Na prostor ima Austrougarske monarhije i od delova Ruske imperije 
stvoreno je sedam novih država. Broj država na tim prostorima time se povećao 
na 13. Nakon priključenja baltičkih zemalja Sovjetskom Savezu posle Drugog svet
skog rata, táj broj smanjen je na 10, a prilikom novog velikog preuredenja 1990-91. 
godine, povećao se na 20.

Osnovna pokretačka snaga tog preuredenja bio je moderni nacionalizam, čiji 
su se nosioci trudili da poistovete jezičke, etničke i političke granice. Delom zbog 
demografskih karakteristika regiona, velike jezičke i etničke izmešanosti, a delom i 
usled drugih faktora (interesi velesila, odnosno nacionalizmi uspešnih nacionalnih 
država, koje zagovaraju teritorijalnu ekspanziju) ovaj cilj je samo delimicno ostva- 
ren. Drugim rečima, država i narod nigde i nikad nisu se poklapali u celosti, posle 
svakog preuredenja manjine su u lepom broju nastavile da žive u novim državama. 
Zbog toga zaštita manjina i politika prema manjinama imale su podjednako zna- 
čajnu ulogu i u državnoj i u međunarodnoj politici. U svojoj raspravi ću prikazati 
öve karakter istike koncentrišući se na situaciju posle Prvog svetskog rata, ali ću se 
ukratko osvrnuti i na stanje posle Drugog svetskog rata.

1. Stanje posle Prvog svetskog rata

Pobedničke sile Pvog svetskog rata, pre svega Sjedinjene Američke Države, za- 
lagale su se za izgradnju sistema zaštitite manjina koji ima medunarodne garanci- 
je. „...nista ne skriva takvu opasnost za svetski mir -  naglašavao je Vudro Vilson 
(Woodrow Wilson) -  kao nácin postupanja koji se može primeniti prema manji
nama u izvesnim slucajevima”.1 Nőve države u regionima u kojima žive značajne 
manjine, pre svega Jugoslavia, Rumunija, a naročito Poljska žustro su se protivile 
ostvarivanju Vilsonovih ideja. Kao sto je poljski premijer Paderevski (Paderewski) 
istakao: jednoj suverenoj državi ne sme se osporiti pravo da sledi idejű nacionalne 
države i da u tom interesu primeni mere koje imaju za cilj akulturaciju i asimi- 
laciju narodnosti. I Italija je zaštitu manjina smatrala ponižavajućom povredom 
suvereniteta, dók se Francuska iz strateških razloga protivila tome rukovodeći se 
slobodom delovanja antinemačkih država sanitarnog kordona. Od država Istočne, 
Srednje i Jugoistočne Evrope jedino su češki državnici, između ostalih i Eduard

1 Vilsonov govor od 31. maja 1919. objavljuje Galántai József: Trianon és a kisebbségvé
delem. Budapest, 1989. 189-192.
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Beneš odobravali idejű zaštite manjina, te je poznata njegova izjava, prema kojoj 
„Č eh o s lo vačk u  Republiku žele pretvoriti u neku vrstu Švajcarske“.2

Konačan stav formiran u raspravama na mirovnoj konferenciji razlikovao je 
dve suštinske kategorije manjinskih prava: opšte slobode, koje treba osigurati i 
državljanima koji pripadaju jezičkim, verskim, itd. manjinama (negativna jedna- 
kost); i specijalna prava, koja su pripadala delu državljana u redovima manjina 
(pozitivna jednakost). Öve potonje su se u suštini odnosile na slobodu korišćenja 
jezika, na obezbeđivanje, štaviše u pojedinim slučajevima i podržavanje mogućno- 
sti obrazovanja na maternjem jeziku i obavljanja kulturne delatnosti nacionalnog 
karaktéra (pozitivna diskriminacija) i, zapravo u krajnjem slučaju, imali su za cilj 
da manjina ima takve mogućnosti za očuvanje i razvoj svog nacionalnog identiteta 
i svoje nacionalne kulture kao i većina. Zbog toga je zaključeno da manjine mo- 
raju imati srazmerni udeo u javnoj imovini i porezima. Od posebnog značaja bilo 
je i potvrđivanje principa nemogućnosti njihovog odstranjivanja sa rodne grude, 
odnosno principa da je svaki pripadnik manjine mogao sam da se odluči, da li će 
ostati u svom mestu i postati građanin nove države, ili će napustiti svoje dotadašnje 
prebivalište i zadržati staro državljanstvo. Sistemom razradenim na mirovnoj kon
ferenciji nije sasvim jasno raščišćeno, da li navedena prava pripadaju manjinskim 
grupama kao kolektivnim entitetima, ili pripadnicima manjina kao pojedincima. 
Na osnovu razvoj a svojih država i individualističkih tradicija svoje liberalnosti, za- 
padne sile su -  ako je bilo moguće -  izbegavale konkretno i jednoznačno odredi- 
vanje grupnih prava i uglavnom su zaštitu manjina smatrale opštim i specijalnim 
pravima gradana koji su pripadali manjinama.

U pojedinim slučajevima, medutim, kodifikovano je i pravo grupe manjine kao 
kolektiviteta. Takvim se može smatrati ugovor sa Čehoslovačkom, koji je ukrajin- 
skoj (rusinskoj) manjini obećavao široku teritorijalnu, političku i kulturnu autono- 
miju, koja raspolaže i svojim zakonodavnim telom, nadalje ugovor sa Rumunijom, 
koji „zajednicama Sekelja i Saksonaca u pogledu verskih i obrazovnih pitanja uz 
kontrolu rumunske države ‘ stavlja u izgled „lokalnu samoupravu". Mirovna kon- 
ferencija je želela -  slično autonomiji Rusina u Čehoslovačkoj -  teritorijalnu od- 
vojenost i za Ukrajince u Istocnoj Galiciji. To, medutim, nisu uspeli nametnuti 
Poljskoj.3

Prema prvobitnoj Vilsonovoj zamisli, propisi o zaštiti manjina trebalo je da 
budu sastavni deo osnovnog dokumenta nove medunarodne organizacije Društva 
naroda ili Lige naroda. Umesto toga, pobedničke velesile su se odlučile da će prava 
manjina regulisati u vidu multilateralnih obaveza. U slučaju država koje su izgubile 
rat, dakle Austrije, Madarske, Bugarske i Turske, ovi propisi su sadržani u mirov- 
nim ugovor ima, koji su potpisani s njima. Za Poljsku, Čehoslovačku, Jugoslaviju, 
Rumuniju i Grčku ta prava su propisana posebnim ugovorima. Na kraju, Albanija, 
Litvanija, Letonija i Estonija su prilikom prijema u Društvo naroda prihvatile takve 
obaveze uz posebnu deklaraciju. Društvo naroda je bez obzira na to postalo osnov- 
ni organ i najviši garant novog sistema zaštite manjina. To je proisteklo delom iz 
člana 11. osnovnog dokumenta, koji je svim članicama a kasnije, putem jedne do- 
pune, i svim manjinskim organizacijama obezbedio mogućnost da upozoravaju

2 Citat Oscar I. Janowsky: Nationalities and National Minorities (With Special Reference 
to East-Central Europe). New York, 1945. 108.

3 Čehoslovački i poljski ugovor objavljuje Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 
1918-1945. 2. kiad. Budapest, 1983, a rumunski i madarski Galántai József: i. m. 201-212.
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Društvo na sve faktoré koji dovode u pitanje mir ili dobre međudržavne odnose, a 
delom iz navedenih mirovnih ugovora, ugovora o zaštiti manjina i deklaracija ko- 
jima je regulisan stav, da će poštovanje prava manjina biti „stavljeno pod garanciju 
Društva naroda“. Okolnost da je najviši garant prihvaćenih obaveza na ovaj način 
ipak postala jedna medunarodna organizacija, a ne kao ranije jedna velesila ili neka 
grupa velesila, može se smatrati značajnom promenom na planu internacionaliza- 
cije ovog pitanja.

Postupak predviđen garancijom Društva naroda u slučaju manjinskih pita
nja sledio je sledeću praksu: pristigle peticije razmatrala je Komisija za manjine 
Sekretarijata Društva i, ako je žalbu smatrala opravdanom, onda se uključivanjem 
zainteresovanih strana trudila uspostaviti kompromis, koji je bio prihvatljiv za sve. 
U većini slučajeva uspevali su u tome. Ako pak to ne bi dovelo do rezultata, stručna 
komisija bi žalbu uputila Veću, koje je opet pokušalo slučaj zaključiti putem kom- 
promisa. Ukoliko ni to nije donelo rešenje, postupak je nastavljen uključivanjem 
Stalnog suda za medunarodno pravo u Hagu, kao najviše medunarodne apelacione 
organizacije. Na odluke haškog suda nije se mogla uložiti žalba. Sprovođenje tih 
odluka, medutim, ako se izuzme snaga javnog mnjenja, niko nije sankcionisao, 
dakle niko nije vodio računa o njihovom sprovodenju. To je najveći nedostatak 
sistema za zaštitu manjinskih prava Društva naroda, i možda je bio i najvažniji 
razlog njegovog konačnog kraha. Kao drugi veliki problem ovog sistema, može se 
navesti to što su njime, pored Istočne, Srednje i Jugoistočne Evrope, obuhvaćene 
samo Turska, Irak i Finska, ali ne i Sjedinjene Američke Države, Zapadna Evropa 
i Nemačka.

Suprotno preporukama mirovne konferencije, ugovornim obavezama i datim 
obećanjima, države regiona nisu se trudile da jačaju ili da sačuvaju nacionalni ka
rakter svojih manjina, nego, sledeći tradicije dominantnih nacija od pre rata, a po- 
nekad i nadmasivanjem tih tradicija, radile su na njihovom stapanju i asimilaciji. 
Nije moglo biti ni reči o tome da, slično švajcarskom primeru, većinske i manjinske 
nacionalne grupe unutar jedne države imaju status konstitutivnog naroda. Umesto 
toga, skoro sve države, čak i etnički najheterogenije, uspostavile su strogi centra- 
lizam i nisu podržavale, prihvatale regionalizam graden na istorijskim i/ili kul- 
turnim razlikama. Pored Poljske, Jugoslavije i Rumunije, to je bilo karakteristično
i za politiku Čehoslovačke, koja nije poštovala svoj a velikodušna obećanja data 
Slovacima i Rusinima.

Zbog homogenizacije koju su sprovodili većinski narodi, do kraja 1930-ih go
dina, Društvu naroda podneto je od strane predstavnika 18 manjina oko 500 pri- 
tužbi. Od toga, 131 se odnosila na nemačke manjine. Krajem 1920-tih i početkom 
1930-ih, za otprilike 30-35 pritužbi u godisnjem proseku smatrano je da su oprav- 
dane. Većina ih je rešena na nivou Komisije za manjine, odnosno Veća Društva. 
Takav je bio slučaj madarskog zakona numerus clausus iz 1920. godine, protiv 
kojeg je podneto 9 tužbi, a madarsku vladu su uspeli privoleti na promene tek 
1928. godine. Stalni sud za medunarodno pravo, kao najviši forum, sedam puta je 
učestvovao u rešavanju spornih pitanja. U prva dva slučaja radilo se o povredama 
prava nemačke manjine u Poljskoj. U oba slučaja osudena je poljska vlada. Posle 
toga, 1925, 1928. i 1930. godine, sud se bavio grčko-turskim i grcko-bugarskim 
sporom, a 1931. godine ponovo slučajem u Poljskoj, i to problemima obrazovanja 
nemačke manjine u Gornjoj Šleskoj. Zadnji put sud je zauzeo stav 1935. godine 
radi zaštite manjinskih (prvenstveno grčkih) škola u Albaniji. Iako stavovi Društva 
naroda i Stalnog suda za medunarodno pravo u osnovama nisu promenili politiku
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država koje su prema manjinama imale diskriminaciono ponašanje, ipák su done- 
kle ublažili oštricu takve politike. Na osnovu svega rečenog, izvesno je da bi bez tog 
sistema homogenizacija bila još izraženija i brutalnija.

Mehanizam za zaštitu manjina Društva naroda funkcionisao je do sredine 
1930-ih godina. Istupanje Nemačke 1934, zatim otvoren raskid Poljske i drugih 
država obveznika za zaštitu manjina sa svojim obavezama i prihvaćenim principi- 
ma delovanja, koji su usledili 1934-1935. godine, paralisali su sistem. Umesto za- 
štite manjina sve vise je bilo prisutno iskorišćavanje manjina -  u interesu stvaranja 
novog evropskog poretka država. Akteri koji su upravljali tim procesom nisu bili 
stvaraoci versajskog poretka, već dve stradale velesile, Nemačka i Sovjetski Savez, 
kao i pobednička, a nezadovoljna Italija.

2. Stanje posle Drugog svetskog rata

Planiranju novog svetskog poretka posle Drugog svetskog rata, u skladu sa svo
jim interesima, eksperti sva tri pobednika posvetili su mnogo energije. Polazeći 
od grešaka i konačnog kraha versajskog uredenja, jedan od najvažnijih elemenata 
namera britanskih i američkih eksperata za mirovne pripreme ogledao se u mi- 
nimalizaciji nacionalnih i teritorijalnih tenzija u regionu, kao i u uspostavljanju 
saradnje izmedu „pomirenih" nacija. Ublažavanje suprotnosti među narodima i 
državama regije -  za razliku od ideja proklamovanih nakon Prvog svetskog rata i 
pokušaja izmedu dva svetska rata -  želeli su postići, ne uvođenjem eíikasnih oblika 
zaštite manjina, već u osnovi smanjivanjem broja manjina. U tóm cilju, za spre- 
čavanje konflikata predložili su tri modusa: približavanje jezičkih i etničkih linija 
razdvajanja i političkih granica; osamostaljivanje manjih nacionalnih i političkih 
jedinica koje su imale kohezionu snagu i, na kraju, razmenu stanovništva odnosno 
iseljavanje.

Medunarodni sistem zaštite manjina nije se nalazio među američkim i britanskim 
preporukama. Osnovni razlog za to bila je zloupotreba zaštite manjina izmedu dva 
svetska rata, kao i korišćenje manjina kao „pete kolone" radi destabilizacije evropskog 
državnog poretka, a u pojedinim slučajevima i radi postizanja dalekosežnih teritori
jalnih ekspanzija. Za potonje, naročiti primer bila je nacistička Nemačka, pa se ne bi 
moglo smatrati slučajnim, sto su se najodlučniji protivnici obnavljanja, možda osavre- 
menjivanja zaštite manjina pojavili upravo medu onima koji su bili najvažniji ciljevi 
nemačke ekspanzije, medu Cesima i Poljacima. Češki predsednik države u emigraciji 
Eduard Beneš u svojim aktivnostima za vreme Drugog svetskog rata zastupao je stav da 
Čehoslovačka, čije su „postene“ napore na planu zaštite manjina, manjine na kraju na- 
gradile izdajom, nikad više neće biti spremna narodnostima obezbediti posebna prava
-  ako uopšte bude tih manjina. Poljska vlada u emigraciji bila je sličnog stanovišta. Sve 
je to bilo u sazvučju ideje meltingpot-a, koja je tih godina bila u procvatu u Sjedinjenim 
Američkim Državama, prema kojoj su, umesto priznanja ili podržavanja kolektivne 
posebnosti manjina na póznát način, smatrali prirodnim i nezadrživim procesom 
akulturaciju i asimilaciju, a to se lakó dalo poistovetiti sa shvatanjem Velike Britanije o 
izbegavanju prihvatanja dalekosežnih obaveza prema regionu.

Za razliku od britanskih i američkih ideja, koje se mogu shvatiti kao dobrona- 
merne ali ne obavezujuće vizije dalekih i nezainteresovanih posmatrača, sovjet
ski odnos prema regiji može se oceniti kao formulisanje tvrdih strateških interesa 
jedne ekspanzivne velesile, koja je u direktnoj vezi sa datim regionom. Ti intere- 
si proizilazili su iz geopolitičkog položaja zemlje, koji se tokom vekova menjao
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samo utoliko ukoliko je to činila neizbežnim aktuelna međunarodna situacija. 
Britansko-američki i sovjetski mirovni planovi susreli su se u dvema suštinskim 
tačkama. Jedno je bilo odbacivanje međunarodnog sistema za zaštitu manjina, a 
drugo iseljavanje stanovništva. To što su na Zapadu zamislili i predlagali kao sma- 
njenje broja manjina, a samim tim i slabljenje međunacionalnih tenzija, kao i mi- 
nimalizaciju mogućnosti međudržavnih konflikata, Sovjeti su spojili sa principom 
kolektivne odgovornosti, pa su to delom shvatili kao dugoročno obezbeđenje svoje 
teritorijalne ekspanzije, a delom kao jedno od mogućih sredstava kompenzacije 
Poljaka i Čeha. To je prvenstveno pogađalo Nemce i Mađare, pošto se o njihovom 
masovnom iseljavanju Beneš i sovjetsko rukovodstvo nagodilo još decembra 1943.

Iz pristupa problemima nacionalnosti za vreme i posle rata proizilazi, da je stvar 
zaštite manjina u velikoj meri zanemarena, kako u radu Mirovne konferencije u 
Parizu, tako i u određivanju delokruga Organizacije ujedinjenih nacija (OUN) koja 
je stupila na mesto Društva naroda. Povelja Organizacije ujedinjenih nacija, koja 
je potpisana 26. juna 1945. bavila se samo opštim ljudskim pravima pojedinaca i 
proklamovala je zabranu negativne diskriminacije. O manjinama kao kolektiviteti- 
ma, važećim opštim pravima grupa i o njihovoj zaštiti, medutim, néma niti jedne 
reči. U istom duhu, dakle u znaku opštih ljudskih prava, koja su zasnovana na indi- 
vidui, na Trećoj generalnoj skupštini Organizacije ujedinjenih nacija, održanoj 10. 
decembra 1948. godine, usvojena je i proglašena svečana deklaracija, Univerzalna 
deklaracija o ljudskim pravima, koja se može smatrati konkretizacijom ljudskih 
prava, koja su obuhvaćena Poveljom Ujedinjenih nacija.

U okvirima opštih ljudskih prava, zaštita manjina javlja se na dva nivoa i može 
se nad medu aktivnostima OUN. U sklopu Komisije za ljudska prava, 1946. godine 
formirana je potkomisija, koja se bavila sprečavanjem diskriminacije i „zaštitom 
manjina*. To bavljenje, medutim, nije bilo ništa drugo, već izrada studija i objav- 
ljivanje izveštaja o sprečavanju rasne, polne, jezičke i verske diskriminacije, odno- 
sno izveštaja o zaštiti manjina, kao i izrada preporuka „o hitnim problemimau. O 
lokalnoj vrednosti zaštite manjina unutar rada OUN najbolje svedod okolnost da 
je prvi takav medunarodni dokument, koji konkretno govori o pravima „nacional- 
nih, verskih ili jezičkih manjina4 Generálná skupština OUN usvojila 1966. godi
ne, a stupio je na snagu tek 1976. Njegova dalja dorada nastavljena je pripremom 
Helsinškog završnog akta, koji pored opštih garancija ljudskih i gradanskih prava, 
ne samo da spominje „nacionalne manjine" nego ističe da će država potpisnica 
poštovati „pravo pripadnika tih manjina na jednakost pred zakonom, osigurati im 
punu mogućnost stvarnog uživanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, te na táj 
nácin štititi njihove zakonske interese na tóm planu".4

Druga aktivnost OUN, koja se odnosi na zaštitu manjina, vezana je za zabranu, 
kažnjavanje i sprečavanje genocida. Konvencija usvojena 9. decembra 1948. godine 
objavljuje da se genocidom smatra svako delo, koje je „usmereno na potpuno ili 
delimično uništenje neke nacionalne, etničke, rasne ili religiozne grupe“. Strane 
ugovornice su se obavezale da će protiv takvih dela preduzeti potrebne zakonske 
mere, a podnioci će biti kažnjeni.5 Na osnovu te konvencije organi OUN u deceni- 
jama nakon Drugog svetskog rata, sa manje ili vise uspeha, zauzeli su se za interese

4 Citat Bíró Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről. 
In Regió, 1992/4. 16.

5 A z emberi jogok dokumentumokban. Szerk. Kovács István, Szabó Imre. Bp., 1976.475- 
480. U istoj knjizi se nalaze i drugi dokumenti na koje se pozivam.
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brojnih afričkih plemena i azijskih etničkih grupa. Njena primena u Evropi, me- 
đutim, nije bila potrebna sve do rata u Bosni od 1992. do 1995.

Slično pristupu Organizacije ujedinjenih nacija, Mirovna konferencija u Parizu 
takode je odbacila prihvatanje oblika zaštite manjina koji su primenjivani izmedu 
dva svetska rata kao i njihovu ugradnju u mirovne sporazume. Sovjetski Savez je 
sve standardé o zaštiti manjina propisane i kontrolisane od strane medunarodne 
zajednice smatrao spoljnim uplitanjem u njegovu interesnu sferu i sve ih je odluč- 
no odbacio. Nisu ih podržale ni delegacije SAD i Velike Britanije koje su, polazeći 
od sopstvenih iskustava, prirodnim procesom smatrale asimilaciju, a ne veštački 
održavanu segregaciju. Jedan od clanova delegacije, Lord Hűd je izjavio: „Neka nas 
cilj bude asimilacija rasnih manjina u onim zemljama, u kojima žive, a ne njihov 
opstanak“.6

Konferencije o manjinskim pravima, održane u Parizu, došle su do rezultata, 
sličnih pristupu Organizacije ujedinjenih nacija: zamena kolektivnih nacionalnih 
prava opštim ljudskim pravima. Delom je došlo do bilaterizacije umesto interna- 
cionalizacije probléma manjina. U skladu s tim, u mirovnim ugovorima nisu spo- 
minjana kolektivna manjinska prava, nego samo to, da su sve države dužne svojim 
građanima obezbediti opšta ljudska prava bez obzira na rasu, pol, jezik ili religiju.

U pristupu manjinskoj politici u toku mirovnih aktivnosti nakon Prvog i 
Drugog svetskog rata, postoje očigledne razlike. Pobednici su 1919-1920. polazili 
od želje za suživotom većine i manjine, a slabijoj strani su pokušavali obezbediti 
medunarodno zagarantovanu zaštitu. „Mirotvorci“ iz 1945-47. godine pretpostav- 
ljali su, da su razlike izmedu interesa nacionalne države i nacionalne manjine ne- 
pomirljive, a táj antagonizam se može prevazići političkim spajanjem manjine sa 
matičnim narodom, ili njihovom asimilacijom. Preseljavanja stanovništva na bazi 
takvih shvatanja, uz genocid za vreme rata, prouzrokovala su radikalne promene u 
demografskoj slici regije i otvorila novo poglavlje u njenoj istoriji.

A  \
In his paper Ignác Romsics reviews the Central- East and South-East Eu

ropean m inority protection mechanisms during the aftermath o f World War 
I  and World War II. The author fu lly  presents the relating ideas o f Woodrow 
Wilson, the President o f the USA, and simultaneously examines the power- 
based repulsive attitudes in Yugoslavia, Romania, Poland, and in the case o f  
great powers: Italy and France. The study presents the two large minority 
categories o f the period between the two world wars: general rights to freedom  
and special rights o f part o f the citizens being members o f minorities. The au
thor reviews the practical work o f the League o f Nations as well.

The second chapter o f the paper is dedicated to the period after World War II  
and basically focuses on those dissimilarities, which aside-tracked minority protec
tion mechanisms to a completely different direction \ The author points out that 
the international minority protection system was rather negatively judged because 
o f abuses in the period between the two world wars; hence minorities were, essen
tially considered as factors potentially upsetting the stability o f the European state 
order. Consequently, the issue was largely neglected even in the activities o f the 
United Nations, which replaced the League o f Nations.

6 Citat Inis L. Claude: National Minorities. An International Problem. New York, 1955.



63

SZARKA LÁSZLÓ

A kisebbségi magyar pártok közösségépítő funkciója

A kutatók tárgyilagosságukat bizonyítandó gyakran kitérnek a kutatási ered
mények hasznosulásának, tervezhető alkalmazásának a felvetései elől. Az is igaz, 
hogy az értelmiségi elemzők gyorsan rezignáltak lesznek, amikor azt látják, milyen 
nehezen befolyásolhatóak a társadalmi önmozgások, s milyen csekély súllyal van
nak jelen a kutatói felismerések a politikai mérlegelésben, döntés-előkészítésben. 
Ezért érdemel külön elismerést, hogy a külhoni magyar közösségek politikai kép
viselői időről időre felismerik annak fontosságát, hogy szembesüljenek a kisebbsé
gi korszak lehetőség szerint elfogulatlan, kritikus történeti értékelésével, a magyar 
nemzeti politizálás, az etnikai vagy etnoregionális pártok szakmai elemzésének 
eredményeivel.

Mindannyiunk számára tanulságul idézhetjük Németh Lászlót, aki a két vi
lágháború közti délvidéki magyar szellemi önszerveződés központi folyóiratában, 
a Kalangyában húsznál több folytatásban adta közre 1933 és 1935 között Ember és 
szerep címmel naplójegyzeteit. Ennek kapcsán Szirmay Károlyhoz, a lap szerkesz
tőjéhez 1934-ben írott levelében a ma is sokfelé jellemző tudáshiányos helyzetre 
hívta fel a figyelmet: „A magyarság tájékozottsága ijesztően tökéletlen; semmit sem 
tud a világról s alig valamit magáról Ide-oda tántorgunk a történelemben, s még az 
árkot sem nézzük meg, amelybe belelöktek. Panaszkodunk, hogy elfogy alólunk föld és 
nép, s azt sem ismerjük, ami megmaradt. (....) A magyar kisebbségek sorsa attól függ, 
mennyire tudnak tájékozódni helyzetükben, megismerik-e igazán magukat és kör
nyezetüket, s sikerül-e küldetéssé alakítani balsorsukat. A magyarságnak -  legalább 
ezeken a területeken -  rég pótolnia kellett volna, amit önismeretben és helyismeret
ben elmulasztott. Mégsem merem egyik kisebbségtől sem az idevágó munkákat kérni, 
többnyire verseskönyveket adhatnának csak, s regényeket. “l

A 20. század végi és a 21. század eleji magyar kisebbségtörténet magyaror
szági és külhoni műhelyei, alkotói igen jelentős forrásfeltáró és elemző munkát 
végeztek el. A magyar kisebbségek kialakulásának és létezésük első korszaká
nak fő mozgatórugóit már alaposan körüljárták. A forrásszintű feltárások nyo
mán elénk táruló gazdag kép, megannyi tanulságos részeredmény, siker, kudarc 
azonban ma még csak a szakmai diskurzusokba épülhetett be, önismereti hasz
nosulásuk ezeknek a munkáknak vélhetően többlépcsős, lassú folyamat ered
ményeképpen képzelhető el.2

Ráadásul a kelet-közép- és délkelet-európai nemzetállamok 20. század ele
ji kialakulásának folyamatát az érintett nemzeti historiográfiák még mindig igen 
eltérően értékelik. A magyar és osztrák történészek elsősorban a nemzetállami ala
pokon végbement államjogi átrendeződés nagyhatalmi forgatókönyveit s azok el1

1 Németh László levele Szirmay Károlyhoz, Kalangya, 1934., 4. http://dda.vmmi.org/ 
kall934_04_ll

2 A legfontosabb eredmények összefoglalására, az említett időszakban megjelent kiadvá
nyok áttekintésére ld. Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közössé
gek a 20. században, Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest 2008. A kötet 
teljes tartalma időközben a világhálón is elérhetővé vált: http://adatbank.transindex.ro/regio/ 
kisebbsegkutatas/

http://dda.vmmi.org/
http://adatbank.transindex.ro/regio/
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lentmondásait, elfogultságait és méltánytalanságait hangsúlyozzák, illetve a nagy
számban kialakult új „kényszerkisebbségek” konfliktusos helyzetére hívják fel a 
figyelmet. A békeszerződésekben rögzített területi rendezés stratégiai szempontjait 
bemutatva jelzik a térség gazdasági kiszolgáltatottságának felerősödését. A lengyel, 
cseh, szlovák, szerb, horvát, szlovén, román történetírás ezzel szemben a nemzeti 
önrendelkezés nemzetközi jogi megvalósítását, a soknemzetiségű Habsburg-, tö
rök, orosz birodalmak felbomlásának jogosultságát emelik ki.3

A két világháború közti periódusban az újonnan kialakult, összezsugorodott 
vagy megnagyobbodott nemzetállamok rendszerének megítélésében valamiféle 
nemzetek feletti konszenzus is csak a nemzetközi szakirodalomban látszik kör
vonalazódni. A győztes és vesztes kisállamok szembenállásának, a francia, majd 
a német nagyhatalmi érdekérvényesítésnek, a közép-európai nemzetek történe
ti megítélésében éppúgy sok a különbség, mint a nemzetállamok működésének, 
hatékonyságának, kormányzati teljesítményeinek értékelésében. Különösen Ro
gers Brubaker nek a két világháború közti nemzetállami Kelet-Közép-Európával 
foglalkozó munkája adott fontos impulzusokat az „új Európa” keretei közt folyó 
nemzetépítő gyakorlat újraértékelésére. A weimari Németország „anyaországi na
cionalizmusát”, Lengyelország „nemzetiesítő politikáját”, a kisebbségi helyzetbe 
jutott török és magyar népcsoportok migrációs gyakorlatát vizsgáló munka rámu
tat a nemzetállami kereteknek arra a modernizációs tartalmára, amely napjainkig 
megkerülhetetlen főszereplőivé tette őket Európában. „A két világháború közötti 
Európa új nemzetállamaiban az etnokulturális nemzetiesítés dinamikája az átpo
litizált etnicitásnak azt a megkülönböztetetten modern formáját képviselte -  tehát 
egyáltalán nem volt csökevényes vagy a modernitástól idegen -, amely a nemzet 
nevében a saját’ nemzeti államon belüli politikai kontrollra, gazdasági jólétre és 
teljes kulturális önkifejezésre támasztott igényeken nyugodott.”4

Magyar vonatkozásban a kelet-közép- és délkelet-európai nemzetállamok
kal kapcsolatos véleménykülönbségek főként a két térség konszolidációjának, 
reintegrációjának a lehetőségeivel, a magyar revíziós politikával és az annak sem
legesítésére kialakult kisantanttal, illetve az Olaszország, majd Németország által 
támogatott statusquo-ellenes diplomáciai aktivitásokkal kapcsolatosak. Mindezen 
témák mögött ott húzódnak a nemzetállamok belső és külső, etnikai és nemzeti, 
kisebbségi és államjogi problémái, ellentmondásai, a nagyhatalmi kiszolgáltatott
ságukat és függőségüket elmélyítő belső szerkezeti és államjogi konfliktusaik.

Az alábbiakban a két világháború közti kelet-közép-európai térség három 
multietnikus nemzetállamában -  a Csehszlovák Köztársaságban, a Szerb-Hor- 
vát-Szlovén és a Román Királyságban -  kialakult magyar kisebbségi pártok funk

3 Az eltérő álláspontokra Id. Hildebrandt, Walter: Die Problematik dér Nation als 
totalisierende Matrix im Kontext des Strukturpluralismus Sudosteuropas, in: Grothusen, K. 
D. (ed.), Ethnogenese und Staatsbildung in Sudosteuropa, Gottingen 1974,230-253; Romsics 
Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és a 20.század- 
ban. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habs- 
burg-birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 
1918-1941. Űj Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2010; Hronsky, Marian: The Struggle for 
Slovakia and the Treaty of Trianon 1918-1920, Veda, Bratislava, 2002; A délszláv nemzetek 
etnikai mobilizációjára Id. M. Cornwall: The Experience of Yugoslav Agitation in Austria- 
Hungary, 191-218, in: Cecil, H ., Liddle, R (eds.), Facing Armageddon. The First World War 
Experienced, London, 1996,656-677.

4 Brubaker, Rogers: Nacionalizmus új keretek között, L’Harmattan, Budapest, 2007. 89.
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cióinak, működésük eredményeinek rövid összehasonlítása alapján a kisebbségi 
magyar csoportok önszerveződését a kisebbségi pártok közösségépítő funkcióinak 
kialakulása és működése szempontjából vizsgálom. Az összességében hárommil
liónyi kisebbségi magyarság egyes csoportjai közül csak az erdélyi, a bánsági és a 
Körös-vidéki népcsoport jelentette az adott ország -  ez esetben Románia -  leg
nagyobb etnikai csoportját. Csehszlovákiában a németek és az elvben államalko
tó szlovákok mögött lélekszámban a harmadik, a jugoszláviai magyarok pedig 
a három nemzet és a németek mellett, az albánokkal együtt, az ötödik-hatodik leg
nagyobb etnikai csoportot alkották.

Ennél is nagyobb jelentősége lehetett volna a regionális dimenziónak, ha szü
lőföldjüket, a dél-szlovákiai (pl. a csallóközi, gömöri, bodrogközi), a kárpátaljai, az 
erdélyi (szatmári, bihari, székelyföldi stb.) és a délvidéki (bácskai) tömbterületeiket 
a legátlátszóbb gerrymandering technikával nem szervezték volna át, és nem osz
tották volna be olyan közigazgatási egységekbe, ahol szintén kisebbséget alkottak. 
A vajdasági tartomány két körzetre (oblastra) való felosztása például a sikeres tar
tományi választások ellenére is rendkívüli mértékben megnehezítette a Tisza menti 
magyar tömbhöz tartozó települések, községek érdekeinek egységes védelmét.5

Elsőként a kisebbségi, etnikai pártok lehetséges funkcióit vesszük sorra. Miként 
jöttek létre, programjaikban milyen szerepet vállaltak, milyen funkciót töltöttek 
be az 1920-1922 közt mindhárom országban megalakult és hivatalosan is bejegy
zett kisebbségi magyar pártok? Mennyiben tudták elősegíteni a kisebbségi helyzet
be került tömegek adaptálódását, integrálódását az új állami keretek közé? Milyen 
álláspontot alakítottak ki az állampolgári és politikai lojalitás kérdésében?

A kisebbségi pártok hat alapfunkciójáról szokás beszélni. Esetükben a klasszi
kus ideológiai pártok programalkotó funkciója helyett a jog- és érdekvédelem az 
elsődleges, azaz az általuk képviselt kisebbségi közösség egyéni és kollektív jogai
nak követelésére, védelmére, a jogsértésekkel szembeni fellépésre, illetve a kisebb
ségi érdekek képviseletére helyezik a legnagyobb hangsúlyt, s ezek lesznek majd 
az „etnikai” pártok programjának sarokkövei. A hivatalosan és véglegesen 1922 
szeptemberében megalakult jugoszláviai magyar párt -  az erdélyi és a felvidéki 
magyar pártokhoz hasonlóan -  a békeszerződésekben rögzített helyzet alapján, a 
magyar kisebbségek lojalitását hangsúlyozva, igyekezett megragadni minden jogi 
és politikai lehetőséget saját nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogaik a köve
telésére.6 Emellett a kisebbségi pártformációknak a többségi (tituláris) nemzettel 
való együttműködés csatornáinak a kialakításában, működtetésében és az etni
kai konfliktusok prevenciójában is kitüntetett helyük van. Ráadásul ez a magyar 
pártok esetében az 1920-as években, rövid ideig a budapesti magyar kormányok 
intencióival is egybeesett.

S természetesen ugyanez érvényes az anyaországhoz fűződő szoros kapcsola
tok fenntartására és fejlesztésére is. Ezen a területen elsősorban az 1921 augusztu
sában létrehozott és Bethlen István magyar miniszterelnök által személyesen fel
ügyelt Társadalmi Egyesületek Szövetsége központján keresztül biztosított magyar 
kormányzati támogatásra számíthattak. A feszült magyar-jugoszláv viszonyt és a 
budapesti kormányzati politika erős kezű kisebbségpolitikáját jól jelzi az a tény,

5 Csuka János: A délvidéki magyarság története, 1918-1941. Püski Kiadó, Budapest, 
1995. 277-280.

6 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken, 1918— 
1941.Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 43-47.
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hogy a belgrádi magyar követségnek 1925-ig a magyar külügyminisztérium nem 
engedélyezte a magyar kisebbségi politikusokkal való közvetlen kapcsolattartást.7 
Mindezen túlmenően az etnikai pártok általában, a kisebbségi magyar pártok pe
dig különösen fontos térségi aktorokként léptek fel saját történeti és etnikai régió
ikban, Jugoszlávia esetében főként Bácskában, Bánságban és Szerémségben.

Ebben az értelemben tehát a magyar pártok egyszerre voltak etnikai -  azaz ese
tünkben inkább nemzeti -  és regionális, térségi törekvések hordozói. Mindezek 
mellett legelőször is arra kellett törekedniük, hogy saját etnikai közösségük meg
erősítése, a közösség intézményhálózatának megtartása és fejlesztése érdekében 
stabil etnikai szavazóbázist teremtsenek. Szilárd szavazóbázis nélkül ugyanis nem 
lehet politikailag hiteles az etnikai párt, ami pedig közösségépítő funkcióját is eleve 
megkérdőjelezheti. Ennek a funkciónak viszont elvben csak úgy lehetetett és úgy 
lehet ma is megfelelni, ha a kisebbségi pártok a civil világgal, az egyházakkal, a 
kulturális szférával jó kapcsolatot építenek ki, s programjaikban képesek egyszerre 
megszólítani az értelmiségi, a paraszti, a polgári és a munkásrétegekhez tartozó 
magyarokat.

Mindezekkel a szerepekkel, feladatokkal és funkciókkal a kilencven évvel ez
előtt magyar pártot alapító bácskai, bánsági magyar vezetők láthatóan messzeme
nően tisztában voltak. A Magyar Pártnak az 1922. szeptember 17-én a zentai ala
kuló kongresszuson elfogadott politikai programja a Szerb-Horvát-Szlovén Állam 
kisebbségvédelmi kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítését követelte, s a jog- 
és érdekvédelmi tevékenységének a középpontjába ezt állította. A program további 
céljai között csupa olyan követelést olvashatunk, amelyek ma is minden modern 
kisebbségi párt programjában megtalálhatóak: az oktatási, kulturális intézmények, 
a sajtó, valamint az egyházi és politikai szervezetek szabad és a többségi intézmé
nyekkel azonos mértékben támogatott működése, a vajdasági régió és a községek 
minél teljesebb autonómiája, a szabad nyelvhasználat, az asszimilációs politika fel
függesztése, a demokratikus választójog és a létszámarányos részvétel az állam- és 
helyi igazgatásban.8

Valójában a fenti hat fő programiránynak az anyaországgal való szabad kap
csolattartás követelményét kellett csak elrejteni a „külföldi országok” felé irányuló 
„pozitív kül- és kereskedelmi politika” általános kívánalmával.

A magyar kisebbségtörténet az 1918 és 1920 közötti katonai események, határ
kijelölések és a békeszerződés előkészítése során -  a győztes nagyhatalmak részéről 
elutasított népszavazási alternatíva miatt -  a „kényszerközösség” megjelölést hasz
nálja a Magyarországgal szomszédos új, illetve megnagyobbodott államok magyar 
népcsoportjainak státusmegjelölésére. A nemzetközi jogi, geopolitikai változások 
nyomán kialakult kisebbségi státusukat a romániai, a jugoszláviai és a csehszlová
kiai magyarok majdnem kivétel nélkül olyan -  reményeik szerint átmeneti -  kény
szerhelyzetként fogták fel, amelyet elutasítottak, s amelynek gyors felszámolása 
érdekében kezdetben aktívan is felléptek.

7 Bárdi Nándor: Tény és való: A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kap
csolattörténete, Kalligram, Pozsony, 2004. 40-46. Uo: A budapesti kormányzatok magyar
ságpolitikai intézményrendszere és stratégiája, Kisebbségkutatás, 2007. 1. http://www.hhrf. 
org/kisebbsegkutatas/kk_2007_01 /cikk.php?id= 1769

8 Dévavári Zoltán: Új partok felé. Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok 
a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923), 12, http://doktori.bibl.u-szeged. 
hu/1487/3/devavari_tezisek_ magyarul_ final.pdf

http://www.hhrf
http://doktori.bibl.u-szeged
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A trianoni békeszerződés aláírását követően azonban a magyar kormánykörök szá
mára is egyértelművé vált, hogy a kisebbségi helyzettel hosszabb időn keresztül, illetve 
tartósan kell számolni. Emiatt mind Magyarország kormányának, mind pedig a ki
sebbségi magyar eliteknek ki kellett alakítaniuk a kisebbségi helyzet elfogadásán alapu
ló új „nemzetpolitikai” doktrínát. Ennek meghatározóan fontos része volt a kisebbségi 
magyar közösségek politikai önszerveződésének kezdeményezése, támogatása, illetve 
megvalósítása. A romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai magyar pártok alapítóinak 
ebben a tekintetben több nagy kihívással kellett szembesülniük, például a többségi ha
talom egyre erőteljesebb asszimilációs nyomásgyakorlásával, a gazdasági előnyökért, 
politikai együttműködési lehetőségekért az erős ellenzéki pozíciókat gyorsan feláldozni 
hajlandó „aktivista” csoportok fellépésével stb.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a kisebbségi magyarok mind a három 
vizsgált országban egymástól sok tekintetben különböző, gazdaságilag eltérő fejlett
ségű, etnikailag kompakt és vegyes régiókban éltek. Jelentős gazdasági, mentalitásbeli 
különbségek, eltérő életstratégiák voltak jelen például a bánsági és a bácskai vagy a csal
lóközi és az Ung-vidéki magyarok közt. (Szenteleky Kornél a Trianon utáni helyzetben 
a magyarság egyes csoportjai közti „lelki távolságokéról beszélt.)

Mindenesetre a magyar többségű tájegységek nagy része agrárjellegű falusi tér
ségekből állt. Az apróbirtokos, illetve a napszámos, bérmunkás réteg volt a legszá
mosabb. A városokban pedig erős, szervezett magyar és német munkásság létezett. 
Ők a két világháború között hosszú időn át jórészt a baloldali pártok szavazóbá
zisát erősítették. A kommunisták csak Csehszlovákiában működhettek a két vi
lágháború közti időszakban, de például a vajdasági magyarok közt a kommunista 
párt betiltása után is maradtak olyan lokális magyar közösségek, ahol a községi 
választásokon csak munkáspárti listát állítottak.

A két világháború közti időszakban lényegében mindhárom országban nyíltan 
diszkriminatív magyar-, illetve kisebbségellenes éllel valósították meg a földreformot, 
ami egyrészt növelte a kisebbségi pártok támogatottságát.9 Volt azonban a reformnak 
egy vékony magyar haszonélvezői rétege is. Ez az új állami és önkormányzati appará
tusokban helyet kapott magyar hivatalnokokkal és az állami iskolák tanárainak, taní
tóinak, tanfelügyelőinek egy részével együtt viszonylag erős magyar bázist teremtett 
meg a többségi kormánypártoknak. Az újonnan létrejövő ellenzéki kisebbségi magyar 
pártok jelentős magyarországi támogatásban részesültek, s ezzel együtt kezdettől fogva 
erős budapesti hatásnak voltak kitéve, ami az adaptációs, integrációs folyamat kezdetén 
nemegyszer okozott komoly érdekütközéseket, identitáskonfliktusokat.

A mindhárom „utódállam”-ban a magyar földtulajdon radikális megnyirbálá
sát okozó földreform táptalaja lett annak a magyar sérelmi politizálásnak, amely 
immár az adott államok állampolgáraiként elszenvedett diszkriminatív megkülön
böztetések -  a vagyonfosztás és földreform nyomán megvalósított földosztáskor 
való szándékos mellőzés -  miatt reménytelennek látta a többségi nemzetek felé 
való közeledés alternatíváját.10

9 A. Sajti Enikő: A jugoszláviai magyarok a két világháború között, In: Kisebbségi magyar 
közösségek, i. m. 112. http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas//?cim=2. A két 
világháború közti időszak 1921-1938

10 A sérelmi politizálás kérdésköréről ld. A. Sajti Enikő: A sérelmi politikától az együtt
működésig. In: Bárdi Nándor-Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebb
ségek történetében, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2006. 11-22. www.mek.oszk. 
hu/08000/08023/08023.pdf

http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas//?cim=2
http://www.mek.oszk
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A Vajdaságban a legnagyobb kihívást mindezek mellett talán mégis az jelentet
te, hogy a szerb és a horvát pártok eleve elhibázottnak, ellenük irányuló lépésnek 
tekintették az önálló magyar párt megalapítását. 1929 januárjáig ezért minden tő
lük telhetőt elkövettek annak érdekében, hogy korlátozzák a magyar párt mozgás- 
szabadságát, hogy a választói lélekvadászattal, az ingatag vezetők magukhoz csábí
tásával rombolják a magyar párt bázisát és tekintélyét.

Magyar politikai pártok elsőként Csehszlovákiában jöttek létre, mégpedig 
részben külön-külön Szlovákiában és a Kárpátalján. Az 1920. márciusi parlamenti 
választások miatt megkerülhetetlenül fontossá váltak a pártalapítások. Baloldalon 
a szociáldemokrata párt túlsúlyát -  az egy évvel későbbi kommunistapárt-alapí- 
tás előtt -  utoljára még sikerült megőrizni, ami a magyar nemzeti pártok számára 
komoly kihívást jelentett. A nem túl erős, de a felvidéki magyarlakta területen az 
államjogi fordulat előtt helyi szinten kiépült keresztényszocialista mozgalom azért 
tudott versenyképes kisebbségi pártot létrehozni, mert a szociális kérdések iránti 
fogékonyságával a konzervatív beállítottságú paraszti és munkásrétegeket is meg 
tudta szólítani. A Kisgazda, Kézműves és Kispolgári Párt ehhez képest a jobb módú 
felvidéki magyarok számára kínált alternatívát, különösen azok után, hogy a párt 
nevét megváltoztatva Magyar Nemzeti Pártként működött tovább.11

Kárpátalján a fenti két szlovákiai magyar párton kívül a Magyar Jogpárt és 
az Őslakosok Autonóm Pártja működött. Ezek nemzeti, jobboldali beállítottságú 
pártoknak számítottak, élükön szinte kivétel nélkül olyan politikusok álltak, akik 
politikai pályafutásukat a fordulat után kezdték. 1924-ben Ruszinszkói Őslako
sok Pártja néven tíz százalékot meghaladó eredményt értek el. A jobboldali és a 
baloldali elkötelezettségű magyarok aránya Szlovákiában nagyjából egyenlő volt, 
Kárpátalján viszont egészen 1935-ig a kommunista és a szociáldemokrata pártok 
magyar bázisa mindig jóval erősebb volt, mint az ellenzéki, illetve a kormánytámo
gató magyar pártoké.

Erdélyben, a Körös-vidéken, a Partiumban és a Bánságban az új romániai ma
gyar közösség elitjének előbb fel kellett ismernie, hogy csakis átfogó országos poli
tikai párt alapításának van értelme. A passzivitás ambivalens fegyveréről hamaro
san lemondtak, a békeszerződés aláírása után egyszerre több irányból kezdődtek el 
a pártszerveződések. Elsőként Magyar Szövetség néven alakult meg egy mozgalmi 
jellegű szervezet, majd Magyar Néppárt, illetve Nemzeti Párt néven körvonalazó
dott egy összerdélyi „etnikai”, azaz magyar nemzeti párt. A Magyar Szövetséget 
1922 októberében betiltották. Ennek nyomán 1922. december 28-án a Néppárt és 
a Nemzeti Párt egyesült a romániai Országos Magyar Pártba (OMP).

A délvidéki magyarok pártalapítása -  szabadkai, zombori, becskereki kezdemé
nyezések -  egyszerre jelezte azt, hogy maga az államfordulat előtti magyar politikai 
elit is mennyire megosztott volt, illetve hogy az 1918 és 1921 közötti emberpró
báló időkben még inkább megosztottá vált. A régi Tisza-párti szabadkaiak (Bíró 
Károly, Janiga János) és zomboriak, Falkione Árpád és Palásthy Ödön, szemben 
álltak a függetlenségi szabadkai főispánnal, Pleszkovics Lukáccsal és a független
ségi Várady Imrével. A sok vonatkozásban elhasználódott, egymás ellen is fellépő 
régiek helyett így került a képbe Sántha György fogorvos, aki formát és arcot adott 
az új pártnak.

11 Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között, Fórum Társada
lomtudományi Szemle, 2007. 1.
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A magyar pártalapítás alternatívájaként felmerült egységes tartományi, illetve 
egyesült kisebbségi pártok eszméjét a földreform és a névelemző politika nyomán 
elviselhetetlenné vált magyarellenesség elsöpörte. A tiszaháti -  zentai, kanizsai, 
adai -  magyar tömb katolikus pap politikusai szintén ezt a tendenciát erősítették 
fel, és a zentai pártalapító kongresszusra már minden más elképezés háttérbe szo
rult.

Az állampolgári lojalitás deklarálása -  a rengeteg belső személyi és morális 
konfliktust, súlyos áldozatokat, egzisztenciális fordulatot követelő állampolgári 
hűségeskü -  mindhárom országban alapvetően rendezte át a kisebbségi társadal
mak szerkezetét és értékvilágát. A kisebbségi közösség alapját jelentő új közösségi 
identitás a kialakult államrendnek, a többségi társadalom dominanciájának az elis
merésével, a nemzetállamok asszimilációs törekvéseinek a felismerésével és elutasí
tásával kezdődött. A két világháború közt a „kisebbségi” kifejezés a magyarországi 
negatív értelmezéssel szemben elsősorban azt jelentette, hogy „nem csehszlovák”, 
„nem román”, „nem szerb”, azaz -  magyar. Az SZHSZ Királyság rendkívül nehéz 
etnopolitikai körülményeire visszautalva Csuka János Kisebbségi sorsban című ta
nulmánygyűjteményében így próbálta az erdélyi transzszilvanizmushoz, a felvidé
ki vox humana gondolatkörhöz hasonlóan -  a délvidéki magyarság szempontjából 
kritikus 1939. esztendőben -  eszményi keretté stilizálni a helyzeti adottságot: „...a 
kisebbségi polgár nem lehet konzervatív, de nem is szélsőséges, hanem kisebbségi. 
Mentes minden izmustól és kalandos világszemlélettől. A kisebbségi szemlélet egy
séges és felbonthatatlan, különálló és magyar világnézet” 12

Ez a beolvadni nem kívánó, de az új helyzetével szembesülni kész „kisebbségi 
magyarság” a veszélyhelyzetbe került, megtizedelt oktatási, kulturális intézmények 
megmentésével, fenntartásával, a kisebbségi jogok tudatosításával jutott el odáig, 
hogy a kisebbségi politikai pártokat legfőbb közösségi érdekképviseleti intézmé
nyeként használja. Éppen a parlamenti képviselet kiharcolásával érte el az erdélyi, 
a felvidéki és a délvidéki magyarság a kisebbségi közösségépítés első szakaszának
-  a kényszerközösségből a felismert és megélt sorsközösségig való fejlődésnek -  
a szimbolikus csúcspontját, a többségiek által is respektált közösségszerveződés 
politikai intézményesülését.

A több hónapi előkészítő munka és az 1922. januári szabadkai kezdetek után 
1922 szeptemberében Zentán megalakult délvidéki Magyar Párt létrejötte és prog
ramjának súlypontjai alapvetően megegyeznek a másik két országban működött 
magyar pártokéival. Rendkívül kedvezőtlen működési feltételei, a parlamenti kép
viselet minimális esélye, a két tartományi parlamentben is korlátozott mozgástér 
közepette valójában egyedül az önkormányzati munkában lehetett volna nagyobb 
erővel és eredménnyel érvényesíteni a kisebbségi pártprogramot. A királyi dikta
túra bevezetéséig megadatott rövidke hat és fél esztendő alatt maradt az erőtel
jes nemzeti ellenzéki és identitáspolitika, a magyar érdekek és jogsérelmek hazai 
és nemzetközi dokumentációja. Emellett a többségi pártokkal való pragmatikus, 
időnként annál is alacsonyabb rendű, de legtöbbször mégis némi hasznot hajtó 
paktumpolitika ezt csupán kiegészítette.

A bevezetőben említett kisebbségi pártfunkciók közül a fent elmondottak 
alapján a Magyar Párt esetében a kisebbségi közösségépítés többrétegű feladat- 
rendszere kezdettől fogva az összes funkció működtetésére sarkallta a párt vezető

12 Csuka János: Kisebbségi sorsban, A délvidéki magyarság húsz éve (1920-1940). Hato
dik Síp Alapítvány, Budapest, 1996. (Első kiadás, Minerva, Budapest, 1941.) 38.
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tényezőit. Ezzel együtt a kisebbségi magyar pártok számára minden politikai és 
érdekképviseleti munka alapvetően a magyarság etnikai állományának és kisebb
ségi jogainak megőrzését, valamint a közösség fejlődési potenciáljának fejlesztését 
jelentette. A csehszlovákiainál jóval kiélezettebb romániai és a minden mutatóban 
legkedvezőtlenebb jugoszláviai etnopolitikai alaphelyzetben a magyar pártokon 
belül permanens viták zajlottak a programprioritásokról, a többségi szövetsége
sekről, a magyarországi intenciók figyelembevételéről. Mind a három országban 
a magyar közösségek anyanyelvének, nemzeti identitásának védelmével, az állam
polgársági és kisebbségi jogok biztosításával sikerült megakadályozni az asszimilá
ciós gátszakadást. Történeti távlatból szemlélve az 1920-as éveket, be kell látnunk, 
hogy Romániában, de különösen Jugoszláviában ez önmagában is jelentős ered
ménynek számított.

Az országos és tartományi parlamenti képviselet a királyi diktatúra előtti rö
vid időszakban erősen korlátozott maradt Jugoszláviában. Ilyen körülmények 
közt országos szinten gyakorlatilag csak szimbolikusnak volt tekinthető, miköz
ben a demokrata vagy a radikális pártokkal való együttműködés alternatívája 
folyamatosan megosztotta a magyar politika elitet és a választókat. A többségi 
pártokkal, esetenként a román, illetve a csehszlovák kormányzattal való aktivista 
próbálkozások is felbukkantak. A két világháború közti időszakban azonban alig 
volt érdemi társadalmi bázisa a magyar közösségi érdekekkel nehezen összeegyez
tethető konszociális típusú, a többséggel együttműködést kereső kisebbségi politi
zálásnak.

Befejezésül szeretnék röviden szólni arról, hogy a kisebbségi pártok kezdettől 
fogva meghatározóan fontos -  még ha legtöbbször alapvetően eszköztelen -  ténye
zőivé váltak annak a hárompólusú viszonyrendszernek (a „triadikus nexusának), 
amelynek működési mechanizmusát Rogers Brubaker amerikai politológus írta le 
részletesen. A két világháború közötti klasszikus nemzetállami Közép-Európában 
egyszerre volt egy-egy állam a más országba került kisebbségeit védő, védhatalmi 
szerepet betöltő „anyaország” („kin state”, „external homeland”) és nemzeti egy
öntetűségre törekvő, asszimiláló, „nemzetiesítő” nemzetállam (nationalising state). 
Kisebbségvédelem, radikális revízió, illetve kemény etatizmus és asszimiláció -  
„nemzetépítés” és „nemzetiesítés” szerepei keveredtek bennük egymással. „A nem
zeti kisebbségek a kétféle, egymással kibékíthetetlen nacionalizmus közé szorul
tak: az egyik oldalon azoknak a nemzetiesítő államoknak a nacionalizmusai álltak, 
amelyekben éltek, a másikon pedig azoknak az anyaországoknak a nacionalizmu
sai, amelyekhez az etnonacionális affinitás révén, ha nem is legális állampolgár
ság által kötődtek. A kisebbségek maguk is támasztanak követeléseket, méghozzá 
nemzetiségük alapján. Éppen ezek a követelések tették őket nemzeti kisebbségek
ké.”13 Ebben a hárompólusú világban a kisebbségi magyar politikai pártok tudatos 
nemzetépítő politikát folytattak, amely az elveszített regionális és az illuzórikusnak 
bizonyult állami-integrációs alternatíva mellett a két világháború közt reális, még 
ha -  mint utóbb kiderült -  rövid ideig fenntartható lehetőséget: a területi revíziók 
nyomán a magyar államhoz való visszatérés lehetőségét hordozta magában.

Az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki kisebbségi magyarság első és második 
nemzedéke -  a 19. század végén született apák és a kisebbségi iskolákban elsőként 
felnőtt fiúk generációja -  ugyanakkor kialakította azt a politikai magatartásformát 
is, amely a magyar kulturális nemzet keretei közt és az adott ország állami közössé

13 Brubaker, Rogers: Nacionalizmusok új keretben, i. m. 14-16.
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gén belül egyszerre törekszik a jogegyenlőségre. Súlyt helyez regionális érdekeinek 
a védelmére, megjelenítésére és érvényesítésére, méltányos pozíciókat igényelve a 
maga részére. Ez a többdimenziós kisebbségi nemzetépítés a 20. század folyamán 
végig tele volt kudarcokkal, félsikerekkel, retardációval és újrakezdéssel. A kisebb
ségi magyar elitek a brubakeri „hármas viszonyrendszer” folyamatosan változó 
feltételei közt legtöbbször hiába próbálták érvényesíteni akaratukat a közösségi 
próbatételek idején. Helyzetüknél, mindennapi tapasztalataiknál fogva pragmati
kus politikát folytattak, mégis hiábavalóan igyekeztek valósághoz közeli, életszerű, 
esetenként kompromisszumokra épülő ideológiai konstrukciókkal aládúcolni saját 
közösségszervező törekvéseiket. A többségi és gyakran a magyarországi elitek is 
gyakran döntöttek róluk -  nélkülük vagy helyettük.

A két világháború közti kisebbségi magyar nemzeti önértelmezések közül a regi
onális adottságokat centrumba emelő ideológiák voltak sikeresek: a transzszilvaniz- 
mus, a felvidéki kisebbségi messianizmus különféle jobb- és baloldali változatai vagy a 
Szenteleky Kornél nevéhez és a szabadkai Kalangya c. laphoz kötődő koncepció, amely 
a regionális értékeket, helyi színeket (couleur locale) kívánta beemelni a délvidéki ma
gyar irodalmi önértelmezés centrumába. Ezek az eredendően kisebbségi közösségépí
tő funkciójú eszmék minden idealizmusuk ellenére rövid és hosszabb távon egyaránt 
realisztikusabb elképzeléseknek bizonyultak, mint a történeti magyar államot a világ
hatalmak segítségével visszaállító békés revízió teorémája.

Jóllehet kisebbségi pozíciókból egyik elméleti konstrukció sem volt képes a 
többségi társadalomnak a kisebbséghez való viszonyulását átalakítani, gyakorlati 
hasznuk a kisebbségi társadalmak megszerveződésében, a magyar identitáspoli
tikai pozíciók megújításában kétségbevonhatatlan. A magyar kisebbségek önszer
veződése a két világháború közti periódusban természetesen csak csekély részben 
járt együtt a három népcsoportnak az új állami közösségbe való integrálódásával. 
Ennek számos oka azonosítható. A kisebbségi magyarok többsége a két világhábo
rú közti időszakban a magyar állampolgárságúaknál is nagyobb mértékben igaz
ságtalanságként élte meg az általa lakott települések, területek más állam fennha
tósága alá kerülését. A trianoni döntések nyomán a többségi nyelv nem ismerete, 
az idegen államigazgatás, törvényhozás, jogszolgáltatás gyakran diszkriminatív 
gyakorlata vagy a Magyarország és a szomszéd államok közt sok esetben igen fe
szült viszony rendkívül megnehezítette az adaptációs és integrációs folyamatokat. 
Minthogy a „befogadó” államok kezdettől fogva nemzetállamként definiálták ma
gukat, alkotmányaik, politikai berendezkedésük, közigazgatásuk és jogrendjük -  a 
Csehszlovák Köztársaság kivételével -  igen csekély mozgásszabadságot hagyott a 
kisebbségeknek.

Nem véletlen, hogy ilyen körülmények közt a kisebbségi polgárok és közösségek 
lojalitása, az új állampolgári közösséggel való azonosulása alacsony szinten maradt. 
A viszonylag nagyvonalú nemzetiségpolitikai gyakorlatot folytató Csehszlovákiá
ban sem sikerült a nem szláv kisebbségeket megnyerni az egységes „csehszlovák” 
politikai nemzet gondolatának. Mi több, egy ideig sikeres ellenalternatívának szá
mított a szlovákiai, ruszinszkói „őslakosok” egységes fellépése, a két tartományban 
egyre erőteljesebb pozíciókat kiépítő csehekkel, csehszlovákokkal szemben. Az 
úgynevezett őslakos és az annak folytatásaként elképzelt „autonomista” blokknak 
azonban a történeti szlovák-magyar ellentétek miatt esélye sem volt a sikerre.14

14 Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum 
Kisebbségkutató Intézet, Somorja 2010. www.mek.oszk.hu/08900/08988/cimkes.html

http://www.mek.oszk.hu/08900/08988/cimkes.html
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Ezt a budapesti kormánypolitika által is támogatott, gyakorlatilag kezdettől 
fogva halott elképzelést csak a bécsi döntés előtti hetekben adták fel, mikor kényte
lenek voltak belátni: a szlovákok semmilyen körülmények közt sem kívánták visz- 
szatérésüket a magyar államkeretek közé. Az új államokkal szembeni ellenálló ma
gatartás szintén fontos közösségformáló tényezőnek bizonyult a korai szakaszban, 
bár a passzív ellenállás a magyar kisebbségek szempontjából igen jelentős vesztesé
gek forrásává is vált: az új államok iránti hűségeskü letételét megtagadó állami al
kalmazottakat elbocsátották, s legtöbbjük a Magyarországra települt mintegy 350 
ezer főnyi menekültsereget növelte.15

A közösségszerveződés magasabb fokát jelzi mindhárom kisebbség esetében a 
fokozatosan kibontakozó kezdetleges regionális öntudat. A kisebbségi léthelyze
tekben kényszerűen a nemzeti egység keretei közt nagyobb sikerrel megvalósuló 
önszerveződés társadalomlélektani feltételeit Erdélyben az Országos Magyar Párt 
felemás eredményeket hozó paktumpolitikai törekvései próbálták megalapozni. 
Jugoszláviában pedig a -  királyi diktatúra 1929. évi bevezetése után -  megszűnt 
Magyar Párt munkáját értelmiségi szerveződések, folyóiratok -  a Kalangya és a 
Híd című lapok -  próbálták pótolni sajátos eszközeikkel. A három összehasonlított 
magyar kisebbségi népcsoport esetében a két világháború közötti évtizedekben az 
érdek- és jogvédelem, az érdekképviselet politikai gyakorlatán kívül a kulturális, 
oktatási, vallási önszerveződés intézményépítő munkájára -  egyebek közt éppen 
a politikai érdekérvényesítés korlátozott lehetőségei miatt -  jelentős erőket kellett 
koncentrálni.

Mindezt ugyancsak megnehezítette az anyaországgal -  a legtöbb nagy kérdés
ben a döntési jogkört fenntartó budapesti kormányzati körökkel -  való kapcso
lattartás kezdeti tiltása, későbbi akadályoztatása, csak a legfelső politikai szinten 
jól szervezett, egyébként jórészt szervezetlen, igen nehézkes jellege. Magyarország 
és a magyar kisebbségek viszonya az elmúlt kilenc évtizedben sokszor és sokat 
változott. A két világháború között a kisebbségi magyarság körében kétségkívül 
az elszakítottság, a kisemmizettség érzése dominált, s ennek megszüntetése volt a 
főcél. Trianon elutasítása, a minél radikálisabb határváltoztatások igenlése a ma
gyar revíziós közbeszédben, külpolitikában és propagandában nemcsak a csonka
magyarországi politikai osztály, hanem az egész magyar társadalom többségének 
támogatását bírta. A magyar kisebbségek körében viszont egészen a harmincas 
évek közepéig viszonylag csekély bázisa volt a radikális magyar irredentának. A 
kisebbségek önszerveződését befolyásoló tényezők második nagy csoportját az új 
államok által biztosított politikai, gazdasági, kulturális jogok, s általában a többsé
gi társadalomnak a kisebbségekhez való viszonyulása jelentette. Minthogy itt sem 
sikerült az első kisebbségi korszakban valódi áttörést, alkotmányos megoldásokat 
találni, ez a lehetőség is megmaradt az elvi alternatívák szintjén.

15 Közülük Erdélyből 197 ezer, Szlovákiából 107 ezer, a Szerb-Horvát-Szlován Király
ságból 45 ezer, Ausztriából 1221 menekült személyt regisztrált 1918-1924 között a magyar- 
országi Országos Menekültügyi Hivatal. Mocsy, István: The Effects of World War I: The 
Uprooted Hungarian Refugees and Their Impact on Hungary’s Domestic Politics, 1918—
1921, (=East-European Monographs CXLVII; Social Science Monographs, 31.) Brooklyn 
College Press : Distributed by Columbia University Press, New York 1983. 13. http://www. 
mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/ mo_ 1918/ mocsy/mocsyis.mek

http://www
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Funkcija manjinskih mađarskih partija 
u izgradnji zajednice

Ne bi li dokazali svoju objektivnost, istraživači često izbegavaju da postavljaju pi
tanja vezana za korisnost rezultata istraživanja i mogućnost njihove upotrebe prema 
utvrdenom planu. Takode odgovara istini, da analitičari iz redova intelektualaca lako 
odustaju od svog nauma čim uoče koliko je teško uticati na spontana društvena kreta- 
nja ili kako istraživačke spoznaje nemaju nikakvu snagu prilikom političkog rasudiva- 
nja ili odlučivanja. Sve je to razlog vise za odavanje priznanja političkim predstavnici- 
ma madarskih zajednica van granica Madarske, sto s vremena na vreme uspevaju da 
prepoznaju važnost potrebe da se suoče sa, po mogućnosti nepristrasnim, kritickim 
istorijskim vrednovanjem manjinskog razdoblja, s rezultatima stručne analize madar- 
skog nacionalnog politiziranja ili etničkih i etnoregionalnih partija.

Kao pouku, možemo da navedemo reči Lasla Nemeta (Németh László), koji je u 
periodu izmedu 1933 i 1935. u najznačajnijem časopisu južnougarskog mađarskog 
duhovnog samoorganizovanja, u Kalandi (Kalangya), u vise od dvadeset nastavaka 
publikovao svoje dnevničke beleške pod naslovom Čovek i uloga. Tim povodom, u pi- 
smu napisanom 1934. uredniku časopisa Karolju Sirmaiju (Szirmai Károly), skrenuo je 
pažnju na pomanjkanje znanja izuzetno alarmantno još i danas: „Informisanost Mađar- 
stvaje zastrašujuće nezadovoljavajuća; niko ništa ne zna o svetuy a jedva nesto o sebi. Te- 
turamo se tamo-amo kroz istoriju, a čak ni jarak ne pogledamo, onaj u koji su nasgurnuli. 
Zalimo se što pod nama i kraj nas nestaju i zemlja i narody a nismo u stanju da upoznamo 
ni ono sto je preostalo. (...) Sudbina madarskih manjina zavisi od toga, koliko umeju da se 
snadu u datoj situaciji, od toga da li te uistinu da upoznaju sebe i svoju okolinu i da li te 
im poći za rukom da svoju zlu sudbinu preobraze u misiju. Madarstvo je, barem na ovim 
prostorima, vet odavno trebalo da nadoknadi ono sto je propustilo u pogledu poznavanja 
sebe i sredine u kojoj zivl Radove o svemu tome ipák se ne usudujem da zatražim ni od 
jedne manjine. U najboljem slučaju bi mogli da mi daju knjige poezije i romane.“ 1

Oni koji se po radionicama u Madarskoj i inostranstvu na kraju XX i početkom 
XXI veka bave istorijatom madarskih manjina uradili su vrlo mnogo u pogledu pro- 
nalaženja, otkrivanja i analiziranja izvora podataka. Do sada su već temeljito proučene 
mnoge važne pokretačke opruge formiranja madarskih manjina i prvog perioda nji- 
hovog postojanja, medutim, ono sto nam je predočeno na tragu otkrivenog i na nivou 
izvorne grade, iako predstavlja bogatu sliku, mnoštvo poučnih parcijalnih rezultata, 
uspešnih i neuspešnih pokušaja, danas ipak najvećim delom može da pronade svoje 
mesto jedino u stručnim diskursima. Korišćenje ovih radova u svrhu samospoznaje 
zacelo se može zamisliti samo kao rezultat dugotrajnog procesa.2

1 Németh László levele Szirmay Károlyhoz, Kalangya, 1934. 4. http://dda.vmmi.org/ 
kall934_04_ll

2 Za rezimiranje najvažnijih rezultata, pregled publikacija objavljenih u pomenutom pe
riodu v. Bárdi Nándor -  Fedinec Csilla -  Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. 
században, Gondolat Kiadó, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budimpešta 2008. Celokupan 
sadržaj knjige je u međuvremenu postao i online dostupan: http://adatbank.transindex.ro/ 
regio/kisebbsegkutatas/

http://dda.vmmi.org/
http://adatbank.transindex.ro/
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Pri svemu tome, istoriografije zainteresovanih zemalja jos i danas različito 
ocenjuju proces formiranja nacionalnih država Srednje i Jugoistočne Evrope po- 
četkom XX veka. Mađarski i austrijski istoričari ispituju u prvom redu scenarije 
velikih sila za državnopravna preuredivanja sprovedena na osnovama nacionalnih 
država, pri čemu naglašavaju njihove protivrečnosti, pristrasnosti, nepravičnosti 
i skreću pažnju na konfliktni položaj u velikom broju nastalih novih „prinudnih 
manjina” Predstavljajući strateške komponente teritorijalnog uredenja utanače- 
nog mirovnim ugovor ima oni skreću pažnju na jačanje ekonomske potčinjeno- 
sti regiona. Nasuprot tome, poljska, češka, slovačka, srpska, hrvatska, slovenačka 
i rumunska istoriografija ističe realizaciju nacionalnog samoopredeljenja s aspekta 
međunarodnog prava, opravdanost raspada mnogonacionalnih imperija: habsbur- 
ške, turske i ruske.3

I određena vrsta nadnacionalnog konsenzusa u prosudivanju sistema novofor- 
miranih, smanjenih ili proširenih nacionalnih država, u periodu između dva svet- 
ska rata, izgleda da dobija kontúré jedino u internacionalnoj stručnoj literaturi. U 
donošenju istoriografskog suda srednjoevropskih naroda o konfrontaciji pobed- 
ničkih i gubitničkih malih država, o afirmaciji interesa francuskih, a potom i ne- 
mačkih velesila, ima isto toliko razlika, koliko i u valorizaciji funkcionisanja i efi- 
kasnosti nacionalnih država i rezultata koje su postigli u državnom upravljanju. Za 
novo vrednovanje prakse izgrađivanja nacije koja je u okvirima „nove Evrope” bila 
u toku, važne podsticaje daje rad Rodžersa Brubejkera (Rogers Brubaker) posve- 
ćen problematici nacionalnih država Istočne i Srednje Evrope između dva svetska 
rata. Rad u komé se proučava „nacionalizam matične zemlje” vajmarske Nemac
ke, politika prerastanja Poljske u nacionalnu državu, migracijska praksa turskih i 
mađarskih nacionalnih grupa dospelih u manjinski položaj, ukazuje na onaj mo- 
dernizacioni sadržaj okvira nacionalnih država, koji ih je do naših dana učinio 
nezaobilaznim protagonistima u Evropi. „U novim nacionalnim državama Evrope 
izmedu dva svetska rata dinamika etnokulturalnog stvaranja nacije reprezentovala 
je onu distinktivno modernu formu etniciteta prožetog politikom -  dakle niti je 
bila zaostala niti zatvorena za usvajanje novog -  koja je u ime nacije počivala na 
zahtevima političke kontrolé unutar ,sopstvene nacionalne države, ekonomskog 
blagostanja i potpunog kulturnog samoizražavanja.”4

Kada je reč o Madarskoj, razlike u mišljenjima vezanim za istocno-srednje-ju- 
goistočno-evropske nacionalne države odnose se na mogućnosti konsolidacije, re- 
integracije dva regiona, na madarsku politiku revizije i na Malu antantu formiranu 
radi neutralisanja te politike, odnosno na diplomatske aktivnosti usmerene protiv 
statusa kvo podržavane od strane Italije, a potom i Nemacke. Iza svih ovih tema

3 Za razlike u gledištima v. Hildebrandt, Walter: Die Problematik der Nation als totalisie- 
rende Matrix im Kontext des Strukturpluralismus Sudosteuropas, in: Grothusen, K. D. (ed.), 
Ethnogenese und Staatsbildung in Sudosteuropa, Gottingen 1974, 230-253; Romsics Ignác: 
Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és a 20. században. 
Napvilág Kiadó, Budapest 2004. Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg bi
rodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban 1918-1941. 
Üj Mandátum Könyvkiadó, Budimpešta 2010; Hronsky, Marian: The Struggle for Slovakia 
and the Treaty of Trianon 1918-1920, Veda, Bratislava 2002; A délszláv nemzetek etnikai 
mobilizációjára Id. M. Cornwall: The Experience of Yugoslav Agitation in Austria-Hungary, 
1917-18, in: Cecil, H., Liddle, P. (eds.), Facing Armageddon. The First World War Experien
ced, London 1996, 656-677.

4 Brubaker, Rogers: Nacionalizmus új keretek közötty L’Harmattan, Budimpešta, 2007.89.
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provlače se unutrašnji i spoljni, etnički i nacionalni, manjinski i državnopravni 
problemi i protivrečnosti nacionalnih država, njihova bespomoćnost pred velikim 
silama i njihovi unutrašnji strukturni i državnopravni konflikti koji su produblji- 
vali zavisnost.

U daljem tekstu ću na osnovu kratkog uporedivanja funkcija i rezultata delo
vanja madarskih manjinskih partija nastalih u trima multietničkim nacionalnim 
državama istočno-srednje-jugoistočno-evropskog regiona izmedu dva svetska rata
-  u Čehoslovačkoj Republici, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u Kraljevini 
Rumuniji -  da ispitam problematiku samoorganizovanja manjinskih madarskih 
grupa s tačke gledišta utvrdivanja funkcija i delovanja manjinskih partija u grade- 
nju kolektiviteta. Medu pojedinačnim grupama ukupno uzevši približno tromi- 
lionskog manjinskog Madarstva, najveću etničku grupaciju date zemlje, u ovom 
slučaju je to Rumunija predstavljale su etničke grupe nastanjene u Erdelju, Banatu 
i krajevima oko Kireša. U Čehoslovačkoj su posle Nemaca i u principu državotvor- 
nih Slovaka po svojoj brojnosti Madari bili na trećem mestu, dok su jugoslovenski 
Madari uz tri nacije i pored Nemaca, zajedno sa Albancima sačinjavali petu-šestu 
najveću etničku grupu.

Regionalna dimenzija mogla je da ima još veći značaj, da im rodnu zemlju, 
njihove teritorije u bloku u Južnoj Slovačkoj (npr. Čalokez, Gemer, Bodrogkez), u 
Potkarpatskom regionu i Erdelju (Satmar, Bihor, Sekelj), u Južnoj Ugarskoj (Bač- 
ka), nisu reorganizovali najprovidnijom tehnikom ustimavanja teritorija i da ih 
nisu uvrstili u administrativne jedinice, gde su takode činili manjinu. Podela voj- 
vodanske pokrajine na dve oblasti je, na primer, i pored uspešnih pokrajinskih 
izbora, u vrlo velikoj meri otežala zajedničku odbranu interesa naselja i opština 
koje su pripadale madarskom bloku u Potisju.5

Najpre ćemo da se pozabavimo mogućim funkcijama manjinskih, etničkih 
partija. Na koji su nácin nastale, kakvu su ulogu prihvatile u svojim programima, 
kakvu su funkciju imale izmedu 1920. i 1922. godine u sve tri zemlje oformljene 
i zvanično registrovane manjinske madarske partije? U kojoj su meri umele da 
potpomognu adaptiranje masa dospelih u manjinski položaj, njihovu integraciju 
medu nove državne okvire? Kakav su stav zauzele po pitanju gradanske i političke 
lojalnosti?

Obično se govori o šest osnovnih funkcija manjinskih partija. U našem slučaju 
umesto stvaranja programa /kao kod klasičnih ideoloških stranaka/ primat pri- 
pada pravnoj i interesnoj zaštiti, odnosno zahtevanju individualnih i kolektivnih 
prava manjinske zajednice koju zastupaju u nastupu protiv kršenja prava i to će da 
bude temelj programa „etnickih“ partija. Program Jugoslovenske madarske stran- 
ke oficijelno i definitivno formirane septembra 1922. godine, slično programima 
madarskih stranaka u Erdelju i u Severnoj Madarskoj, a na osnovu stanja stvari 
utvrdenog mirovnim ugovorima, nastojao je da, uz isticanje lojalnosti madarske 
manjine iskoristi svaku pravnu i političku mogućnost u zahtevanju sopstvenih 
jezičkih, kulturnih i političkih prava.6 Pored toga, manjinske partijske formacije 
imaju istaknutu ulogu u ostvarivanju saradnje sa većinskom (titularnom) nacijom, 
u stvaranju veza i u upravljanju uspostavljenim vezama, kao i u prevenciji etničkih

5 Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski Kiadó, Budimpešta 
1995. 277-280.

6 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918- 
1941. Napvilág Kiadó, Budimpešta 2004. 43-47.
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konflikata. Uz to, ovo se u slučaju mađarskih partija tokom 1920-tih godina kratko 
vreme podudaralo i sa intencijama budimpeštanskih madarskih vlada.

Naravno, to isto važi i za održavanje i razvijanje dobrih odnosa sa maticnom 
zemljom. Na ovom planu mogli su da računaju na podršku madarske vlade, onu 
koja je obezbedena posredstvom Centra Saveza društvenih udruženja uspostavlje- 
nog avgusta 1921. i koju je lično nadzirao madarski premijer István Betlen (Bet
hlen István). O zategnutim madarsko-jugoslovenskim odnosima i izrazito perso- 
nalno vodenoj manjinskoj politici budimpeštanske vlade jasno govori činjenica, da 
sve do 1925. godine madarsko ministarstvo inostranih poslova nije dozvoljavalo 
ambasadi Madarske u Beogradu da održava neposredne kontakté sa madarskim 
manjinskim političarima.7 Ősim svega navedenog, etničke partije su uopšte uzev, 
a manjinske madarske partije naročito, nastupale kao važni teritorijalni akteri u 
vlastitim istorijskim i etničkim regijama, u slučaju Jugoslavije posebno u Bačkoj, 
Banatu i Sremu. U tóm smislu su, dakle, madarske partije istovremeno bile nosioci 
etničkih -  to jest u našem slučaju pre nacionalnih -  i regionalnih, teritorijalnih 
težnji. Uz sve ovo, prvenstveno su bile dužne da teže tome, da u interesu jačanja 
sopstvene etničke zajednice, očuvanja i razvijanja institucionalne mreže zajednica 
stvore stabilnu etničku biračku bazu. Naime, bez čvrste biračke baze etnička partija 
ne može da bude politički verodostojna, što opet po sebi može da dovede u pitanje i 
njenu funkciju izgradnje kolektiviteta. Toj se pák funkciji u principu moglo a može 
i danas udovoljiti samo tako, ako manjinske partije izgrade dobre veze sa civilnim 
okruženjem, crkvama i kulturnom sferom i ako su sposobne svojim programima 
da se istovremeno obrate Madarima pripadnicima inteligencije, seljaštva, gradan- 
skih i radničkih slojeva.

Očito je da su mađarskim vođama iz Bačke i Banata, osobama koje su pre deve
deset godina osnovale Madarsku partiju, bile u potpunosti jasne ove uloge, zadaci 
i funkcije. Politički program usvojen na osnivačkom kongresu Madarske stranke 
(Magyar Párt) održanom u Senti 17. septembra 1922. godine zahtevao je sprovo- 
denje i poštovanje svih obaveza koje je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preu- 
zela na sebe u pogledu zaštite manjina i to postavila u središte aktivnosti na planu 
pravne i interesne zaštite. Među ostalim ciljevima programa možemo da nademo 
zahteve, koji se i danas nalaze u programú svaké moderne manjinske partije: slo- 
bodno, i sa većinskim institucijama u jednakoj meri podržavano delovanje pro- 
svetnih i kulturnih institucija, te crkvenih i političkih organizacija, što potpunija 
autonomija vojvođanskog regiona i opština, slobodna upotreba jezika, suspendo- 
vanje asimilacione politike, demokratsko pravo glasa i brojčano proporcionalno 
učešće u državnoj i lokalnoj upravi.8

U stvari šest navedenih glavnih programskih orijentacija trebalo je samo da 
prikrije zahtev slobodnog održavanja kontakata sa zemljom maticom izražava- 
njem opšte želje da se sprovodi pozitivna spoljna i trgovinska politika prema ino- 
stranim zemljama.

7 Bárdi Nándor: Tény és való: A budapesti kormányzatok és a határon túli magya
rok kapcsolattörténete, Kalligram, Bratislava 2004. 40-46. Uő: A budapesti kormányzatok 
magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája, Kisebbségkutatás, 2007.1. http://www. 
hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2007_0 l/cikk.php?id= 1769

8 Dévavári Zoltán: Űj partok felé. Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok 
a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923), 12, http://doktori.bibl.u-szeged. 
hu/1487/3/devavari_tezisek_ magyarul_ final.pdf
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Usled vojnih zbivanja izmedu 1918. i 1920, zbog odredivanja granica i zbog toga što 
su tokom pripreme mirovnog ugovora pobedničke velesile odbacile referendumsku al- 
ternativu, istorijska nauka koja proučava madarske manjine za označavanje statusa ma
darskih etničkih grupa u susednim novim, odnosno proširenim državama koristi izraz 
„prinudna zajednica". Svoje manjinske statusé nastale usled medunarodno-pravnih 
i geopolitičkih promena rumunski, jugoslovenski i čehoslovački Madari, u skladu sa 
svojim nadanjima, gotovo su bez izuzetka shvatili kao privremenu, prinudnu situaciju, 
koju su odbacivali, da bi s početka i aktivno istupali u interesu njene brze eliminacije.

Medutim, po potpisivanju trijanonskog mirovnog ugovora i madarskim vla- 
dinim krugovima je postalo nedvosmisleno jasno, da sa manjinskim položajem 
treba računati dugoročnije, odnosno trajno. Iz tog razloga bilo je potrebno da i 
vlada Madarske i manjinske madarske elite izgrade novu doktrinu „nacionalne 
politike" zasnovanu na prihvatanju manjinskog položaja. Od suštinske važnosti je 
bilo iniciranje, podržavanje odnosno ostvarivanje političkog samoorganizovanja 
manjinskih madarskih zajednica. U tóm pogledu su osnivači madarskih partija 
u Rumuniji, Čehoslovačkoj i Jugoslaviji morali da se suoče sa više krupnih izazo- 
va, na primer sa sve jačim asimilacijskim pritiskom većinske vlasti, sa istupanjem 
„aktivistickih" grupa voljnih da brzo žrtvuju svoje snažno opozicionarstvo zarad 
ekonomskih prednosti i mogućnosti političke saradnje itd.

Ne možemo da smetnemo s urna ni to, da su manjinski Madari u sve tri posma- 
trane zemlje živeli u, medusobno po mnogo čemu različitim regionima nejednake 
ekonomske razvijenosti, u oblastima koje su bile etnički kompaktne odnosno me- 
šovite. Znatne ekonomske razlike i razlike u mentalitetu, različite životne strategije 
bile su, na primer, prisutne medu Madarima iz Banata i Bačke, Čalokeza i u pojasu 
uz reku Ung. (Kornél Senteleki /Szenteleky Kornél/ je govorio o „duševnim dalji- 
nama“ izmedu pojedinih grupa Madara u posttrijanonskoj situaciji).

U svakom slučaju, veliki deo oblasnih jedinica sa mađarskom većinom sastojao 
se od seoskih regija agrarnog karaktéra. Najbrojniji je bio sloj sitnih posednika, od
nosno nadničara i najamnih radnika. U gradovima je pák postojalo snažno orga- 
nizovano mađarsko i nemačko radništvo. Oni su dugó vremena u periodu izmedu 
dva rata jačali glasačku bazu mahom levih partija. Kroz čitavo razdoblje izmedu 
dva svetska rata komunisti su mogli da deluju samo u Čehoslovačkoj, ali na primer 
medu vojvodanskim Madarima su i posle zabrane komunističke partije ostale ta- 
kve lokalne madarske zajednice, gde su na opstinskim izborima isticali jedino listu 
radničke partije.

U razdoblju izmedu dva svetska rata u sve tri zemlje realizovana je agrarna 
reforma koja je svoju oštricu suštinski, otvoreno i diskriminatorski okrenula protiv 
Madara, odnosno protiv manjina, što je delom povećalo stepen podrške manjin
skim partijama.9 Istovremeno je postojao neznatan sloj Madara koji je izvukao kő
rist iz reforme. Oni su, sa madarskim činovnicima koji su dobili mesto u novom 
državnom aparatu i u organima lokalne samouprave, zajedno sa delom nastavnika, 
učitelja i školskih inspektora po državnim školama, stvorili većinskim vladajućim 
strankama relativno snažnu madarsku bazu. Novonastalim opozicionim manjin
skim madarskim partijama je iz Madarske pružena zamašna potpora, te su samim

9 A. Sajti Enikő: A jugoszláviai magyarok a két világháború között, In: Kisebbségi magyar 
közösségek, id. m. 112. http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas//?cim=2. A két 
világháború közti időszak 1921-1938
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tim bile izložene jakom uticaju iz Budimpešte, što je na početku procesa adaptacije 
i integracije ne jednom uzrokovalo ozbiljne sukobe interesa i konflikte identiteta.

Zemljisna reforma koja je u sve tri „zemlje naslednice" imala za rezultat ra- 
dikalno kresanje madarskog zemljišnog poseda postala je temelj pothranjivanja 
madarske politike utemeljene na doživljaju nepravde, temelj politiziranja koje je, 
zbog negativne diskriminacije koju su Madari trpeli sada već kao državljani datih 
država (lišavanje imovine i namerno ignorisanje tokom podele zemlje realizovane 
na tragu agrarne reforme), smatralo beznadežnom alternativu približavanja većin- 
skim nacijama.10

U Vojvodini je uz sve ovo, možda najizazovnije bilo to sto su srpske i hrvatske 
partije smatrale da je osnivanje samostalne Madarske partije a priori promasen 
korak uperen protiv njih. Do januara 1929. su zato učinile sve što je bilo u njihovoj 
modi kako bi se ograničila sloboda kretanja Madarske partije, i kako bi se neprinci- 
pijelnom borbom za pridobijanje birača i primamljivanjem kolebljivih voda razo- 
rila baza i uništio autoritet Madarske partije.

Mađarske političke partije su najpre nastale u Čehoslovačkoj, i to posebno u 
Slovačkoj i posebno u Potkarpatju. Zbog parlamentarnih izbora marta 1920. go
dine osnivanje stranaka postalo je nezaobilazno važno. U levici su poslednji put 
jos uspele da sačuvaju prevagu socijaldemokratske partije -  godinu dana pre, nego 
sto su komunisti osnovali svoju partiju -  sto je madarskim nacionalnim partijama 
značilo ozbiljan izazov. Na teritoriji tadašnje Severne Ugarske, naseljenoj Madari- 
ma, hrišćanskosocijalistički pokret ne previse jak i izgraden na lokalnom nivou pre 
državnopravnog preokreta, bio je u stanju da uspostavi konkurentnu manjinsku 
partiju, jer je svojom osetljivošću u odnosu na socijalna pitanja umeo da pokrene i 
privuče i konzervativno nastrojene seljačke i radničke slojeve. U poredenju sa tim 
Partija malih posednika, zanatlija i nižeg gradanstva (Kisgazda, Kézműves és Kis
polgári Párt) je alternativu nudila imućnijim Mađarima Severne Madarske, naroči- 
to nakon što je promenivši svoj naziv, nastavila da deluje kao Madarska nacionalna 
stranka (Magyar Nemzeti Párt).11

Pored pomenute dve madarske partije, u Potkarpatskom regionu su delovale 
jos i Madarska stranka prava (Magyar Jogpárt) i Autonomna stranka starosedelaca 
(Őslakosok Autonóm Pártja). Važile su za nacionalne, desno orijentisane partije, 
na čelu su im bez izuzetka stajali političari koji su svoju političku karijeru započeli 
posle preokreta. Partija starosedelaca Rusina (Ruszinszkói Őslakosok Pártja), 1924. 
postigla je rezultat iznad deset posto. Odnos desno i levő opredeljenih Madara je u 
Slovačkoj uglavnom bio podjednak, dók je u Potkarpatskom regionu sve do 1935. 
mađarska baza komunističkih i socijaldemokratskih stranaka bila znatno jača nego 
baza madarskih opozicionih partija, odnosno provladinih madarskih partija.

U Erdelju, Kireškoj oblasti, Parcijumu i u Banatu elita nőve madarske zajednice 
u Rumuniji najpre je morala da spozna, da smisao može da ima jedino osnivanje 
jedne sveobuhvatne zemaljske političke stranke. Ubrzo su se odrekli ambivalen- 
tnog oružja pasivnosti, po potpisivanju mirovnog ugovora partijsko organizovanje

10 O politiziranju zbog nepravdi vidi A. Sajti Enikő: A sérelmi politikától az 
együttműködésig, in: Bárdi Nándor -  Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar 
kisebbségek történetében, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Šomorja 2006. 11-22. www.mek. 
oszk.hu/08000/08023/08023.pdf

11 Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között, Fórum Társada
lomtudományi Szemle, 2007. 1.
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je započeto istovremeno iz vise pravaca. Najpre je pod nazivom Madarski savez 
(Magyar Szövetség) osnovana jedna organizacija sa obeležjima pokreta, potom se 
pod nazivom Madarska narodna stranka (Magyar Néppárt), odnosno Nacionalna 
stranka (Nemzeti Párt), uobličila jedna, na ceo Erdelj proširena ,,etnicka“, to jest 
madarska nacionalna partija. Madarski savez zabranjen je oktobra 1922. godine. 
Zbog toga su se 28. decembra 1922. Narodna stranka i Nacionalna stranka ujedini- 
le u rumunsku Zemaljsku madarsku partiju.

Osnivanje partija južnougarskih Madara (inicijative u Subotici, Somboru i Beč- 
kereku) istovremeno je pokazalo do koje mere je i sama madarska politička elita 
iz vremena od pre obrta bila podeljena, u pogledu državne pripadnosti, a postala 
je jos vise podeljena u vremenima teških iskušenja između 1918. i 1921. godine. 
Nekadašnje subotičke pristalice Tisine partije (Tisza), Karolj Biro (Bíró Károly) i 
Janoš Janiga (Janiga János), te Somborci Arpad Falcione (Falcione Árpád) i Eden 
Palašti (Palásthy Ödön) suprotstavili su se predstavnicima Stranke nezavisnosti 
koju su reprezentovali subotički veliki župan Lukač Plesković (Pleszkovics Lukác
sa) i Imre Varadi (Várady Imre). Tako je umesto, po mnogim aspektima istrošenih, 
medusobno suprotstavljenih starih političara, na scenu stupio stomatolog Đerđ 
Santa (Sántha György), koji je novoj partiji dao novu fizionomiju.

Nepodnošljivo antimađarstvo nastalo na tragu agrarne reforme i politike ana- 
lize imena osujetilo je ideju formiranja jedinstvene pokrajinske partije, odnosno 
ujedinjenih manjinskih partija, što je nagoveštavano kao alternatíva osnivanju ma
darske partije. Katolički sveštenici potiskog madarskog bloka -  Senta, Kanjiža, Ada
-  uključeni u politiku takode su jačali ovu tendenciju, pa je tako u vreme osnivač- 
kog kongresa partije u Senti već svaka druga koncepcija bila potisnuta.

Deklarisanje lojalnosti državljana -  polaganje zakletve na vernost, koje je izi- 
skivalo veoma mnogo unutrašnjih ličnih i moralnih konflikata, teške žrtve i eg- 
zistencijalni preokret -  u sve tri zemlje je iz osnova preuredilo strukturu i sistem 
vrednosti manjinskih zajednica. Novi kolektivni identitet, koji je predstavljao bazu 
manjinske zajednice, počeo je sa priznavanjem nastalog državnog poretka i domi- 
nacije većinskog društva, te prepoznavanjem i odbacivanjem asimilatorskih težnji 
nacionalnih država. Za razliku od negativnog tumačenja u Madarskoj, izraz „ma
njinski" je izmedu dva svetska rata u prvom redu znado da „nije Cehoslovak", 
„nije Rumun“, „nije Srbin“, to će red da je Madar. Podsećajući na izuzetno teške 
etnopolitičke prilike u Kraljevini SHS, Janoš Čuka (Csuka János) je u zbirci stu- 
dija Manjinska sudbina (Kisebbségi sorsban), pokušao 1939. godine, koja je bila 
kritična sa stanovišta južnougarskih Madara, svu situacionu datost da stilizuje u 
idealni okvir, slično erdelj skom transilvanizmu ili misaonom krugu voks humane u 
Severnoj Ugarskoj: „... manjinski gradanin ne može da bude konzervativan, ali ni 
ekstremno nastrojen, već manjinski. Slobodan od svakog izma i pustolovnog vide- 
nja sveta. Manjinski nadn posmatranja jedinstven je i nedeljiv, zaseban i madarski 
pogled na svet.“12

Ovo manjinsko Madarstvo, koje nije htelo da bude asimilovano, ali je bilo spre- 
mno da se suoči sa svojom novonastalom situacijom spasavanjem, održavanjem 
ugroženih, desetkovanih prosvetnih i kulturnih ustanova, razvijanjem svesti o 
manjinskim pravima, dospelo je dotle, da manjinske političke partije kőristi kao 
glavne institucije zastupanja interesa kolektiviteta. Upravo time što su se izborili za

12 Csuka János: Kisebbségi sorsban, A délvidéki magyarság húsz éve (1920-1940). Hatodik 
Síp Alapítvány, Budimpešta, 1996. (Prvo izdanje: Minerva, Budimpešta, 1941.) 38.
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predstavljanje u parlamentu, Madari iz Erdelja, Severne Madarske i Južne Ugarske 
dostigli su simbolički vrhunac prve faze razvoja od prinudne zajednice ka prepo- 
znatom i doživljenom sudbinskom zajedništvu, političku institucionalizaciju orga- 
nizovanja u kolektivitet respektovanu i od strane većine.

Nastanak južnougarske Madarske stranke koja je posle višemesečnog pripre- 
mnog rada, nakon subotičkih početaka iz januara 1922. formirana septembra
1922. u Senti i suština njenog programa podudaraju se u bitnom smislu sa onim 
sto je bilo svojstveno madarskim partijama u dvema drugim zemljama. Izuzetno 
nepovoljni uslovi za njeno delovanje, minimálni izgledi da dode do parlamentar- 
ne zastupljenosti, uz ograničen manevarski prostor u dva pokrajinska parlamen- 
ta, doveli su do toga da je odista jedino u lokalnoj samoupravi bilo moguće da 
se manjinski partijski program afirmiše snažnije i uspešnije. Za kratkih šest i po 
godina, koliko je stajalo na raspolaganju do uvodenja kraljeve diktature, ostala je 
intenzivna nacionalna opoziciona i identitetska politika, domaća i medunarodna 
dokumentacija o madarskim interesima i kršenju prava Madara. Uz sve ovo, pra- 
gmatična politika pakta sa većinskim partijama, koja je povremeno čak dospevala 
i na niži nivo od pragmatičnosti -  najčešće je ipák donosila izvesnu kőrist -  bila je 
samo dopuna svemu navedenom.

Medu manjinskim partijskim funkcijama navedenim u uvodu, na osnovu po- 
menutog, u slučaju Madarske stranke višeslojni sistem zadataka u izgradnji zajed
nice od početka je podsticao vodeće faktoré partije na aktivnost u pravcu ostvari- 
vanja svih funkcija. Paralelno s tim, svako delovanje u prilog političke i interesne 
reprezentacije značilo je u suštini očuvanje etničkog brojnog stanja Madarstva i 
njegovih manjinskih prava, kao i unapredivanje razvojnog potencijala zajednice. 
Unutar madarskih partija koje su, u poredenju sa prilikama u Rumuniji a naročito 
u Čehoslovačkoj, bile u znatno zaoštrenijem etnopolitičkom osnovnom položa- 
ju, jer su u Jugoslaviji svi pokazatelji tog položaja bili najnepovoljniji, vodene su 
permanentne polemike o programskim prioritetima, o većinskim saveznicima, te
o intencijama Madarske. U sve tri zemlje prodor asimilacije koja bi ih progutala 
uspeli su da spreče odbranom maternjeg jezika madarskih zajednica i njihovog 
nacionalnog identiteta, osiguravanjem gradanskih i manjinskih prava. Ako 1920. 
godine posmatramo iz istorijske perspektive, treba da uvidimo, da se u Rumuniji, a 
posebno u Jugoslaviji to već samo po sebi smatralo kao značajan rezultat.

U Jugoslaviji je u kratkom periodu pre uvodenja kraljeve diktature zemaljska i 
pokrajinska parlamentarna zastupljenost bila vrlo ograničena. Pod takvim okolno- 
stima, na nivou države, ona se praktično mogla smatrati samo za simboličnu, dok 
je alternativna saradnja sa demokratskim ili radikalnim partijama kontinuirano 
izazivala deobe u madarskoj političkoj eliti i medu biracima. Bilo je i aktivističkih 
pokušaja da se sarađuje sa većinskim partijama, a u pojedinim slučajevima i sa ru- 
munskom, odnosno čehoslovačkom vladom. U meduratnom periodu, medutim, 
jedva da je bilo iole značajnije baze za vodenje manjinske politike konsocijalnog 
tipa koju je bilo teško usaglasiti sa interesima madarske zajednice, kao i za politiku 
koja je tražila saradnju sa većinom.

Na kraju bih u kratkim crtama govoro o tome, da su manjinske partije, bez ob
zira na to što najčešće nisu imale na raspolaganju odgovarajuća sredstva, od samog 
početka postale određujući faktori tropolnog sistema odnosa -  „trijadičkog neksu- 
sa“ -  čije je funkcionisanje detaljno opisao američki politikolog Rodžers Brubejker 
(Rogers Brubaker). U klasičnoj nacionalno-državnoj Srednjoj Evropi meduratnog 
razdoblja, dogadalo se da jedna država istovremeno bude „maticna zemlja“ („kin
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state", „external homeland") sa snažnom ulogom branitelja svojih manjina dos- 
pelih u drugu zemlju, a s druge strane da se pojavi kao asimilatorska, nacionalna 
država (nationalising state) sa težnjom da ostvari nacionalnu homogenizaciju. Za- 
štita manjine, radikalna revizija, odnosno tvrdi etatizam i asimilacija -  medusobno 
su se u njima mešale uloge „izgradnje nacije" i asimiliranja. „Nacionalne manjine 
se sabijaju izmedu dve vrste medusobno nepomirljivih nacionalizama: na jednoj 
strani stoje nacionalizmi onih država u kojima žive, a s druge pak strane nacio- 
nalizmi onih matičnih zemalja, za koje se vezuju zahvaljujući etnonacionalnom 
afinitetu, premda ne i putem legalnog državljanstva. Manjine i same postavljaju 
zahteve, i to na osnovu svoje nacionalnosti. Upravo ih ovi zahtevi cine nacional- 
nim manjinama”13 U ovom tropolnom svetu manjinske mađarske političke partije 
vodile su svesnu politiku izgradnje nacije, koja je pored izgubljene regionalne i 
državno-integracijske alternative, koja se pokazala iluzornom, izmedu dva svetska 
rata nosila u sebi realne, čak -  kako se kasnije ispostavilo -  samo kratko vreme 
održive mogućnosti, mogućnost povratka madarskoj državi posredstvom terito- 
rijalnih revizija.

Prvo i drugo pokolenje erdeljskih, severnomađarskih i južnougarskih Madara
-  generacija očeva rođenih krajem XIX veka i sinova koji su prvi odrasli u manjin- 
skim školama -  ustanovili su način političkog držanja, koji u okvirima madarske 
kulturne nacije i unutar državnog kolektiviteta date zemlje istovremeno nastoji da 
postigne pravnu jednakost, pridaje važnost zaštiti, prezentaciji i afirmaciji svojih 
regionalnih interesa zahtevajući za sebe pravične pozicije. Ova višedimenzionalna 
manjinska izgradnja tokom čitavog XX veka bila je ispunjena neuspesima, polo- 
vičnim uspesima, retardacijama i novim počecima. Manjinske madarske elite su u 
kontinuirano promenljivim uslovima brubejkerovskog „trojnog sistema relacija" 
najčešće uzaludno pokušavale da afirmisu svoju volju u vremenima kada su zajed
nice mahom bile pred iskušenjima. U skladu sa svojim položajem i svakodnevnim 
iskustvima, sprovodile su pragmatičnu politiku, pa ipak, uzaludno su pokušavale 
organizovanje zajednice podupreti ideološkim konstrukcijama bliskim stvarnosti, 
životno autentičnim, u izvesnim slučajevima gradenim na kompromisima. Često 
se dešavalo da su manjinske elite, neretko i u Madarskoj, odlučivale o njima, bez 
njih ili umesto njih.

Medu manjinskim madarskim nacionalnim interpretacijama sopstvene situa- 
cije, izmedu dva svetska rata, uspešne su bile ideologije koje su regionalne datosti 
stavljale u središte: transilvanizam, razne desne i leve varijante severnomađarskog 
manjinskog mesijanizma ili koncepcija koja se vezuje za ime Kornela Sentelekija i 
subotički list Kalandu koji je nastojao da u centar južnougarskog mađarskog knji- 
ževnog samotumačenja ugradi regionalne vrednosti, lokalne boje (couleur loca
le). Pokazalo se da su öve ideje, koje po svom ishodištu imaju manjinsku funkciju 
izgradnje zajednice, uprkos svakom svom idealizmu, kratkoročno ili dugoročno 
podjednako bliže realnosti nego sto je to teorema mirne revizije koja će istorijsku 
madarsku državu vaspostaviti uz pomoć svetskih sila.

Premda iz manjinskih pozicija nijedna teorijska konstrukcija nije bila u stanju 
da preobrazi odnos većinskog društva prema manjini, njihovu praktičnu kőrist, u 
pogledu organizovanja manjinskih zajednica i u obnovi pozicija madarske politike 
identiteta, nije moguće dovesti u pitanje. Samoorganizovanje madarskih manjina 
u meduratnom periodu samo je neznatnim delom bilo praćeno integracijom tri

13 Brubaker, Rogers: Nacionalizmusok új keretben, op. cit.. 14-16.
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etničke grupe u novu državnu zajednicu. Moguće je identifikovati brojne uzroke 
takvog stanja. Većina manjinskih Madara je u razdoblju izmedu dva svetska rata, 
čak i oni koji su imali mađarsko državljanstvo, činjenicu da su naselja i oblasti 
na kojima su bili nastanjeni dospeli pod suverenitet druge države, doživela kao 
nepravdu. Na tragu trijanonskih odluka, nepoznavanje većinskog jezika, često dis- 
kriminatorska praksa strane adm inistrate, zakonodavstva i sudstva i u mnogim 
slučajevima vrlo napregnuti odnosi između Madarske i susednih država, u velikoj 
meri su otežali procese adaptacije i integracije. S obzirom na to da su zemlje „do- 
maćini" od samog početka definisale sebe kao nacionalne države, njihovi ustavi, 
politička uređenja, administracija i pravni poreci su -  sa izuzetkom Čehoslovačke 
Republike -  ostavili manjinama vrlo malo prostora za slobodno kretanje.

Nije slučajno što su pod ovakvim okolnostima lojalnost manjinskih građana i 
zajednica, njihovo poistovećivanje sa novom zajednicom državljana, ostali na ni- 
skom nivou. Čak ni u Čehoslovačkoj, koja je sprovodila srazmerno širokogrudu 
praksu manjinske politike, nisu uspeli da neslovenske manjine pridobiju za ide
jű jedinstvene ,,čehoslovačke“ političke nacije. Štaviše, jedno vreme se uspešnom 
alternativom smatralo zajedničko nastupanje slovačkih Rusina „starosedelaca" 
protiv Čeha, koji su u obema pokrajinama izgrađivali sve jače pozicije. Medu
tim, takozvani starosedelački i njegov nastavljač zamišljeni ,,autonomaški“ blok 
nisu mogli imati nikakve izglede na uspeh zbog istorijskih slovačko-madarskih 
antagonizama,.14

Mada je i od strane budimpeštanske zvanične politike bila podržavana, ova 
koncepcija je od samog početka bila osuđena na neuspeh. Od nje se, medutim, 
odustalo tek u nedeljama uoči bečke arbitraže, kada je postalo sasvim jasno i svi su 
bili prinuđeni da uvide, da Slovaci ni pod kojim uslovima ne žele da se vrate među 
madarske državne okvire. U prvoj fazi, otpor prema novim državama takođe se 
potvrdio kao važan činilac u formiranju kolektiviteta, mada je sa stanovišta mađar- 
skih manjina pružanje pasivnog otpora ujedno postao i izvor vrlo značajnih gubi- 
taka. Državni nameštenici koji su odbili da polože zakletvu na vernost otpušteni 
su iz službe. Na ovaj načnin, brojno stanje onih koji su se preselili u Mađarsku, 
povećano je sa nekih trista hiljada izbeglica.

Postepeno razvijanje regionalne samosvesti, u slučaju sve tri manjine, upu- 
ćuje na viši stepen organizovanosti zajednice. Uz nastojanja Zemaljske madarske 
stranke (Országos Magyar Párt), u Erdelju je zapažen pokušaj utemeljivanja soci- 
jalno-psiholoških uslova samoorganizovanja koji se, kako je poznato, u manjin- 
skoj egzistencijalnoj situaciji nužno ostvaruje uspešnije u okvirima nacionalnog 
jedinstva. Pokušaj je bio zasnovan na politici paktiranja i razultati su bili polo- 
vični. U Jugoslaviji su, pák, delovanje Madarske stranke, koja je ukinuta 1929. po 
uvodenju kraljeve diktature, nastojale da sebi svojstvenim sredstvima nadoknade 
organizacije intelektualaca i redakcije časopisa Kalanda i Hid. U slučaju tri upore- 
dene mađarske etničke grupe, u meduratnom periodu bilo je potrebno da se, ősim 
zaštite interesa i prava, te prakse političke interesne reprezentacije, značajne snage 
koncentrišu -  izmedu ostalog, upravo zbog ograničenih mogućnosti političkog 
aíirmisanja interesa -  na poslovima formiranja institucija kulturnog, prosvetnog 
i verskog samoorganizovanja.

14 Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. Fórum 
Kisebbségkutató Intézet, Šomorja 2010. www.mek.oszk.hu/08900/08988/cimkes.html

http://www.mek.oszk.hu/08900/08988/cimkes.html
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Sve je ovo u velikoj meri otežalo zabranjeno, kasnije ometano održavanje veza 
sa maticnom zemljom, s budimpestanskim vladinim krugovima, koji su u većini 
krupnih pitanja rezervisali sebi pravo na odlučivanje, tako da je kontaktiranje s nji
ma bilo dobro organizovano samo na najvišem političkom nivou, dok je inače bilo 
uglavnom nezadovoljavajuće i nezgrapno. U proteklih devet decenija, u odnosima 
madarskih manjina i Madarske, javljale su se česte i velike promene.

Medu manjinskim Madarima, u meduratnom periodu je nesumnjivo prevla- 
davalo osećanje otcepljenosti i obespravljenosti. Odbacivanje Trijanona, potvrdi- 
vanje sto radikalnijih promena granica u mađarskom svakidašnjem govoru, spolj- 
noj politici i propagandi imalo je podršku ne samo političkog staleža osakaćene 
Mađarske, već i većine ukupnog mađarskog društva. U krugu madarskih manjina, 
međutim, radikalna madarska iredenta sve je do sredine tridesetih godina ima- 
la srazmerno neznatnu bazu. Drugu veliku grupu faktora koji su imali uticaj na 
samoorganizovanje manjina sačinjavala su politička, ekonomska i kulturna prava 
koja su obezbeđivana od strane nove države, i uopšte uzev, odnos većinskog druš- 
tva prema manjinama. Pošto u prvoj manjinskoj fazi ni ovde nisu uspeli da ostvare 
pravi prodor i da pronađu ustavna rešenja, ova mogućnost takođe je ostala na ni
vou principijelnih alternativa.

In the first part o f his paper, László Szarka summarizes the different judg
ing o f the nation state and, in this regard, o f the minority issue in relation to 
the Hungarian and Austrian, Polish, Czech, Slovak, Serbian, Croatian, Slo
venian and Romanian historiography. He points out, that the work o f Rogers 
Brubaker on the nation states o f Central-Eastern Europe in the period be
tween the two world wars provided significant impulses fo r  the re-evaluation 
o f the state-building practice within the fram ework o f the “New Europe”.

The other essential issue he addresses in his paper deals with the form ation  
o f Hungarian minority parties in the successor states, i.e. Czechoslovakia, Yu
goslavia, Transylvania and Partium, and their opportunities fo r  integration, 
while he points out the emerging process o f regional identity as well.

V__________________________ _____________________________J
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Szempontok a két világháború közötti 
magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulásának 

tanulmányozásához

Két szomszédos állam kapcsolatát legfőképp a következők határozzák meg:
• Elégedettségük az őket elválasztó határokkal.
• A másik állam súlya a saját nemzeti érdekei megvalósításában (mennyire tud

ja azokat akadályozni vagy előmozdítani).
• A kisebbségek száma, a velük való bánásmód, illetve hogy mindennek mek

kora jelentőséget tulajdonítanak az anyaországban.
• Gazdasági kapcsolataik minősége, gazdasági egymásrautaltságuk.
• Végül, de nem utolsósorban, hogy mennyire illeszkednek bele a tér

ség iránt érdeklődő nagyhatalmak elképzeléseibe, vannak-e közös 
ellenségeik, esetleg közös barátaik, más szóval: helyük a nemzetközi 
kapcsolatok rendszerében, az abból adódó esetleges összhang, illetve 
diszharmónia.

Természetesen az államközi kapcsolatok alakulására a felsoroltakon kívül ese
tenként egyéb tényezők is hatással lehetnek, mint pl. az adott államok belpoliti
kájában bekövetkező változások, elitváltások. Ennek vizsgálata azonban túl mesz- 
szire vezetne, arról nem is szólva, hogy más forráscsoportok bevonására és más 
módszertani megközelítésére is szükség volna. írásomban ezért a felsorolt öt téma 
boncolgatásával igyekszem vázolni a magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulását a 
két világháború közötti időszakban.

A határok

A határokhoz való viszonyulás megadja a két állam közötti kapcsolatok 
alaphangját. Esetünkben ez az alaphang meglehetősen hamisan csengett, hi
szen a tárgyalt korszakban a magyar-jugoszláv határvonal megítélése merőben 
eltérő volt. Jugoszlávia szinte teljes mértékben elégedett volt északi kiterjedé
sével, Magyarország pedig, érthetően, igazságtalannak és elfogadhatatlannak 
tartotta déli határait (is), ezért annak megváltoztatásán kisebb-nagyobb inten
zitással, de mindvégig eltökélten dolgozott a tárgyalt időszakban. A tisztánlá
tás kedvéért szükséges azonban megjegyezni, hogy Magyarország lényegében 
a muravidéki, a muraközi és a Dunától keletre meghúzott határvonallal volt 
elégedetlen, s a Drávát mint határt, vagyis a horvát és a szlavón területek el- 
csatolását tulajdonképpen valamennyi magyar kormány, a Károlyi-kormánytól 
kezdve a Bárdossy-kormányig mind elfogadta. Ezért úgy vélem, nincs szükség 
ennek a pontnak a bővebb tárgyalására.
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A másik állam súlya a saját nemzeti érdek megvalósításában 
(mennyiben tudja azokat akadályozni vagy előmozdítani?)

Vizsgálódásom másik fontos pontja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak 
Magyarországon Jugoszláviának, illetve fordítva, Jugoszláviában Magyarországnak 
nemzeti érdekei megvalósításában, mely érdekek az állam belső politikai súlypont
elosztásának köszönhetően döntően szerb érdekek voltak.

A Jugoszlávia iránti magyar célokat Bánffy Miklós külügyminiszter Nemes 
Albert római magyar követnek írt 1922. január elsejei keltezésű távirata foglalta 
össze a legpontosabban. Eszerint a főcél Jugoszlávia felosztása két államra: Szer
biára (ezen Ószerbiát értette Macedóniával, a Szandzsákkal, Montenegróval és 
Dalmáciával), illetve Horvátországra, a szlovén területekkel együtt. Ennek ered
ményeként Magyarország délen egyetlen 13 milliós állam helyett két kisebb, Ma
gyarországnál lélekszámban, gazdaságilag és katonailag gyengébb országgal lett 
volna szomszédos.1 (Az 1990-es években a délszláv területen bekövetkező esemé
nyek és változások a magyar külügyminiszter legmerészebb álmait is felülmúlták.) 
Ehhez a magyar szempontból optimális elképzeléshez társult a későbbiekben az a 
hol nagyobb, hol kisebb intenzitással, de folyamatosan felmerülő elképzelés, amely 
a délszláv állammal mint a kisantant leggyengébb láncszemével számolt, s általa 
remélte fellazítania az országot körbekerítő kisantant-gyűrűt.

E törekvés legszebb példája az 1926 folyamán folytatott magyar politika, melynek 
legmarkánsabb megnyilvánulása Horthy kormányzónak a mohácsi csata négyszázadik 
évfordulóján mondott beszéde volt. Ebben Horthy a török elleni szerb-magyar ösz- 
szefogást állítva példaként újabb baráti együttműködés lehetőségét vetette fel. Általá
ban ezt szokás a magyar-jugoszláv közeledés csúcspontjának beállítani, jóllehet ennek 
éppen az ellenkezője igaz. Ez után az esemény után fokozatosan csökkent a két ország 
között a közeledési törekvés. Horthy ugyanis ezzel a beszédével elkiabálta a Budapest és 
Belgrád közötti külön megegyezés lehetőségét. Csehszlovákia és Románia naivnak tet
tetve magát igyekezett úgy interpretálni a tervbe vett magyar-jugoszláv megegyezést, 
mintha az a magyar-kisantant viszony szabályozását célozná, és azzal az igénnyel álltak 
elő, hogy Magyarország kössön velük is ehhez hasonló szerződést. Ez viszont nem a 
szervezet felbomlasztását, hanem épp ellenkezőleg, magyar részről való elismerését és 
implicite megerősítését jelentette volna, ami nyilván teljesen ellentétes volt a magyar 
külpolitika szándékával. A megegyezés tehát nem jöhetett létre, ám az irányzat, amely 
Jugoszláviának igen nagy szerepet szánt a magyar külpolitikai célok elérésében, később 
is fel-felbukkant, ha nem is mindig ugyanazzal az intenzitással, a magyar külügymi
nisztériumban.

A mohácsi beszéd utáni elhidegülést azonban csak abban az estben lehet ku
darcnak tekinteni, ha szigorúan a magyar-jugoszláv kapcsolatokat vizsgáljuk, ha 
fehéren-feketén azt nézzük, sikerült-e valós, a két állam közötti kapcsolat javulását 
demonstráló politikai egyezményt kötni vagy sem. Nos, ez nem sikerült. A ma
gyar külpolitika azonban -  mely a húszas évek derekán, majd a későbbi években 
is időnként a Jugoszláviával tervezett megállapodás révén kívánta a kisantantot 
bomlasztani -  időközben más irányt vett, és inkább egy nagyhatalom, Olaszország 
támogatását kívánta megnyerni. Ez pedig sikerült, nem kis mértékben e délszláv

1 Magyar Országos Levéltár (MÓL) K64-1922-6-23. 510/res Bánffy Miklós külügymi
niszter távirata Nemes Albert római magyar követnek.
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állammal való megegyezés lehetőségének lebegtetésével. Mondhatni, Jugoszlávia 
volt a csali, mellyel Budapest az olasz halat akarta kifogni.

Miközben, mint látjuk, Magyarországon jelentős szerepet szántak Jugoszlávi
ának a külpolitikai manőverezésben, a jugoszláv célok Magyarország tekintetében 
meglehetősen szerények voltak. Jugoszlávia elsősorban balkáni államnak tartotta 
magát, politikai céljai is a Balkán felé mutattak: a Balkán vezető hatalma kívánt 
lenni. Közép-Európa iránt, így Magyarország iránt is csak mérsékelt érdeklődést 
mutatott. Hiába igyekezett az utódállamok összefogásának fő szorgalmazója, Cseh
szlovákia külügyminisztere, Eduard Beneš meggyőzni Belgrádot a közép-európai 
térség fontosságáról, nem sikerült nagyobb szerepvállalásra bírnia ebben a kérdés
ben. Jugoszlávia érdekeltsége a térség és Magyarország iránt minimálisra csökkent, 
mihelyt létrejött a kisantant szervezete, mely elegendő és hatékony védelmet ígért 
neki Magyarország revíziós törekvéseivel szemben. Biztonságérzete tovább nőtt 
azután, hogy ugyanebben az évben, 1921-ben, sikerült megnyugtató módon ren
dezni a Habsburg-restauráció kérdését (a magyar Országgyűlés törvénybe iktatta a 
Habsburg-ház trónfosztását), mely esetleg veszélyeket rejtett magában Jugoszlávia 
területi integritására és hatalmi törekvéseire nézve Magyarország felől.

A továbbiakban Magyarország csak akkor vált Jugoszlávia számára jelentős 
tényezővé, amikor Belgrád megrendült balkáni helyzete más irányú diplomáciai 
kitörést tett szükségessé, mint a 20-as évek derekán, vagy amikor a 30-as évek kö
zepétől egyre erősödő ez irányú nagyhatalmi ösztönzés olyan fokúvá vált, hogy azt 
már nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

A kisebbségek súlya és jelentősége a két állam kapcsolataiban

Amint az előbb tárgyalt két kérdésben, úgy a kisebbségek kérdésében is Jugo
szlávia volt kedvezőbb helyzetben. A Magyarországon maradt délszláv kisebbségek 
ügye jelentéktelen volt Jugoszlávia számára Magyarországgal folytatandó politiká
ja formálásában, már csak nemzetrészei viszonylag csekély száma miatt is. Más 
volt a helyzet Magyarországgal, hiszen a trianoni határok megvonása után több 
mint félmilliós nemzetrésze került Jugoszláviához. A magyar kormány mindvégig 
hangoztatta, hogy külpolitikája egyik prioritásának tekinti az elcsatolt területeken 
élő magyarok (köztük a Délvidéken élők) helyzete javításának a kérdését. A való
ságban azonban ez a politika csak ritkán érvényesült. Mégpedig azért, mert ebben 
az időszakban a kisebbségi kérdés a magyar-jugoszláv kapcsolatok szempontjából 
többnyire másodlagos jelentőségű volt. A jugoszláviai kisebbség számára kiesz- 
közlendő kedvezmények igénye csak egy eleme volt a magyar külpolitikának. A 
délszláv államhoz került magyar kisebbség csak eszköz volt Budapest kezében a 
legfontosabb külpolitikai cél, a revízió megvalósításához, a revízióhoz vezető utat 
eltorlaszoló akadály, a kisantant felbomlasztása révén. A délvidéki magyarság sor
sának kérdését a Jugoszláviához való közeledés ügyének lehetett alárendelni, így 
sorsuk javítása elsődlegesen azt a célt szolgálta, hogy általa Magyarország külpoli
tikai helyzete is javuljon, hiszen ez tette lehetővé, hogy valamilyen szinten rende
ződjön a kapcsolata Jugoszláviával s fellazuljon az őt körülvevő kisantant-gyűrű.

Ennek tulajdonítható, hogy a magyar kormányok a kisebbségi kérdés rendezését csak 
akkor szabták meg határozottan a két ország kapcsolata javításának előfeltételéül, amikor 
Magyarország felhagyott a Jugoszláviával való politikai megegyezés gondolatával, vagy 
pedig kedvező külpolitikai helyzete felértékelte őt a délszláv állam szemében, és reális 
volt a siker esélye, anélkül, hogy az elsődleges célt, a megegyezést veszélyeztette volna. Az
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előbbire példa a Horthy 1926-os mohácsi beszédétől az 1927 áprilisáig terjedő időszak, 
amikor a magyar kormányzat annak biztos tudatában helyezhette előtérbe a kisebbsé
gi kérdést, hogy nincs veszítenivalója, noha Jugoszlávia helyett az Olaszországgal való 
megegyezést választotta, mert a Belgráddal való politikai megegyezésnek csekély volt a 
valószínűsége. Az utóbbira pedig az 1938 tavaszától (némi megszorítással már 1937-től) 
kezdődő időszak a példa, amikor a kisantant felbomlása már szinte bizonyos volt. Ekkor 
a magyar külügyminiszter, Kánya Kálmán a siker esélyével engedhette meg magának azt 
a „luxust”, hogy Jugoszláviától lényeges engedményeket követeljen a magyar kisebbség 
számára, mielőtt szorosabbra fűznék a kapcsolataikat.

Voltak azonban olyan pillanatok is, amikor Budapest kész volt lemondani a 
Délvidéken maradt nemzetrészeiről és a Jugoszláviához került területekre formált 
jogairól. Előbb Gömbös Gyula miniszterelnök mondta a német külügyminiszter
nek, Neurathnak 1935 szeptemberében tett nyilatkozatában, hogy a Jugoszláviával 
való kibékülés érdekében kész a „Szerbia” javára megítélt területeket feladni, hogy 
energiáit a Délen elért biztonságnak köszönhetően más irányban fejthesse ki.2 Jó 
két évvel később pedig Csáky István, a magyar külügyminiszter kabinetfőnöke je
lentette ki, ugyancsak német tárgyalópartnerének, hogy Magyarország reálpoliti
kai okokból kész lemondani a jugoszláviai magyarokra vonatkozó, illetve az általuk 
lakott területek iránt támasztott minden igényéről.3

Érdemes arra is kitérni, hogy miként ítélte meg a két állam a kisebbségi kérdés ren
dezésének lehetőségeit. Aligha árulok el titkot, ha azt mondom: merőben másként. A 
magyar kormány a kisebbségi kérdés rendezésének két lehetséges útját látta: az illető 
államok a területükön élő kisebbségek képviselőivel azok megelégedésére megegyez
nek, majd a megállapodás betartását valamely más állam szavatolja; vagy pedig Ma
gyarország köt kisebbségi szerződést a szomszédos államokkal, amelyek beletartoznak 
a döntőbírósági egyezménybe, illetve annak hatáskörébe tartoznak Talán nem meg
lepő, hogy Jugoszlávia számára egyik opció sem volt elfogadható. Belgrád véleménye 
szerint ugyanis mindkettő a belügyeibe való beavatkozás lett volna. (A magyar politika 
egyébként ehhez hasonlóan vélekedett a saját kisebbségeit érintő kérdésekben.) A jugo
szláv álláspont 1938-ig az volt, hogy a kisebbségi kedvezmények kizárólag egyoldalúan 
szavatolhatok, mivel a kisantanthoz tartozó államok nem állnak közvetlen szerződéses

2 A magyar fél a továbblépés érdekében több alkalommal is kész lett volna megelégedni 
gesztusokkal tényleges engedmények helyett. Gömbös Gyula 1935. szeptember 29-én von 
Neurath német külügyminiszter előtt explicite is megerősítette ezt. Hangsúlyozta: számára 
miniszterelnöki minőségben belpolitikai megfontolásból szükséges, hogy a revízió kérdé
sét állandóan előtérben tartsa. Másrészt meg van győződve arról, hogy Magyarország nem 
tudja minden igényét egyszerre érvényesíteni vagy elérni. A Szerbia javára történt terület
feladások voltak a legkisebbek, ezért ezeket lehet a legkönnyebben kiheverni (vagyis adott 
esetben lemondani róluk -  H. Á.). Ezért mind az ő, mind a kormányzó politikai vonalának 
megfelelne, ha Jugoszláviával kibékülést érnének el. (A Wilhelmstrasse és Magyarország. Né
met diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. Szerkesztette: Ránki György, Pamlényi 
Ervin, Tilkovszky Lóránt és Juhász Gyula. Kossuth Kiadó, Budapest, 1968.,109-110.).

3 1938 januárjában, amikor a magyar kormány arra törekedett, hogy német garanciát 
szerezzen a magyar-jugoszláv határra, és így biztosítson magának szabad kezet, Kánya ka
binetirodájának vezetője, Csáky István kijelentette: a jugoszláviai magyar kisebbség megle
hetősen szétszórtan települt, és nem olyan mértéktelenül fontos. Mi több, Magyarországnak 
évtizedig semmi kilátása sincs arra, hogy e területeket visszaszerezze, ezért reálpolitikai 
okokból is kész lemondani a rájuk vonatkozó minden igényéről. (Documents on German 
Foreign Policy. London, HMSO, 1953. D/V 241., Ernst Bohle német külügyi államtitkár je
lentése Csákyval folytatott megbeszéléséről 1938. január 23. és 27. között.)
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kapcsolatban e kérdésben Magyarországgal.4 Ebben majd a bledi egyezmény hoz vál
tozást, amikor Belgrád (és Bukarest is) elfogadja, hogy Magyarországnak igenis van és 
lehet szerepe a magyar kisebbségekkel szembeni politikájuk alakításában.

Gazdasági egymásrautaltság

Az államközi kapcsolatok minősége legfőképp az illető államok gazdasági ösz- 
szefonódásának a mértékétől függ. Ebből a szempontból Magyarország és Jugo
szlávia kapcsolata a világháború után súlyos hendikeppel indult. Az új délszláv ál
lam igyekezett felszámolni korábbi vélt, sokszor viszont valós gazdasági-pénzügyi 
alárendelt helyzetét, mely elsősorban a kettős Monarchia két központja, Budapest 
és Bécs vonatkozásában volt jelentős. Az ebbéli törekvés jegyében autark gazda
ságra berendezkedő Jugoszláviában még a húszas évek derekán is tartotta magát 
az a nézet, hogy a gazdasági kapcsolatok élénkítése elsősorban magyar érdek, és 
Jugoszlávia maga alatt vágja a fát, ha piacot biztosít a magyar termékeknek, ezáltal 
ugyanis egy potenciális ellenfelét erősíti.5 A politikai megfontolásokon kívül a két 
állam sokban hasonló gazdasági szerkezete is gátolta gazdasági kapcsolatai fejlő
dését.

Ennek ellenére az 1926-ban megkötött kereskedelmi szerződés jelentős mérté
kű növekedést eredményezett a két állam árucsere-forgalmában. Noha mindkettő 
többé-kevésbé agrárállamnak minősült, a magyar ipar sokkal fejlettebb volt és ré
gebbi hagyományokra épült, mint a déli szomszédjáé. S miközben a nyugati pia
cokra maga is agrártermékeket szállított, vagyis konkurenciát jelentett Jugoszláviá
nak, a Balkánon -  azon belül Jugoszláviában is -  sikerült gépeket és berendezéseket 
elhelyeznie. (A magyar gépkivitel csaknem 75%-a irányult a Balkánra, ennek pedig 
a 40%-a Jugoszláviába.)6

A Jugoszláviából Magyarországra szállított árukészlet legnagyobb része faipa
ri termékekből állt. A két állam a másik gazdasági partnereként a legkedvezőbb 
időszakban általában az 5. vagy 6. helyen szerepelt a külkereskedelmi partnerek 
listáján, és megközelítőleg 10%-os volt a részvételük egymás külkereskedelmében.7 
Ez az arány viszonylagos: egyrészt nagy, másrészt nagyon kicsi. Ahhoz mindenkép
pen elegendő, hogy egy aránylag széles, a gazdasági kapcsolatok fenntartásában és 
javításában érdekelt, politikai befolyással is rendelkező réteg a jó viszony mellett 
szálljon síkra. Ahhoz azonban kevés volt, hogy egy széles körű és mélyreható poli
tikai megállapodás alapjául szolgáljon két olyan állam között, melyben mindkét fél, 
főleg Jugoszlávia részéről nagyfokú bizalmatlanság nyilvánult meg.

A két állam között a világgazdasági válság idején volt néhány gazdasági együtt
működési kísérlet, ám egyik sem vezetett sikerre. Belgrádban már 1929-ben felme
rült a Magyarországgal való együttműködés ötlete, melynek lényege az volt, hogy 
a búza és a kukorica kivitele, illetve eladása terén hangolják össze lépéseiket, és így 
biztosítsák érdekeiket az importáló országokkal szemben. Ügy vélekedtek, hogy 
egy olyan közösségben, amelyben Jugoszlávia és Románia fölényben van Magyar

4 A Jugoszláv Királyság kisebbségpolitikájáról bővebben lásd Zorán Janjetović: Deca 
careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. INIS Beograd, 2005.

5 Arhiv Jugoslavije (AJ) 395-9-97. Pov. Broj. 5900. 1923. június 22. Miloš Trifunovič 
külügyminiszter-helyettes feljegyzése.

6 Vinaver, Vük: Jugoslavia i Madarska 1933-1941. ISI Beograd, 1976. 527.
7 Uo. 529.
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országgal szemben, olyan helyzetet állt elő, mely gazdasági előnyökön felül politi
kai előnyökkel is járhat.8 A próbálkozások végül nem jártak konkrét eredmények
kel. Ezekben az években a két állam gazdasági kapcsolatai teljesen jelentéktelenné 
váltak, a világháború utáni évek 3-3,5%-os szintjére estek vissza. A világgazdasági 
válság anélkül oldódott meg, hogy a közép-európai államok között átfogó gazda
sági együttműködés jött volna létre. Az érintett államok valamennyien elfogadták 
a kényelmesebb megoldást: elsősorban Németország, de Olaszország is, szélesre 
tárta piacai kapuit.

A nagyhatalmi érdekeltség, 
a közös ellenségek és az esetleges közös barátok szerepe

írásom bevezetőjében a magyar-jugoszláv kapcsolatok jelzett öt szempontja 
közül talán az utolsó a legmeghatározóbb, legalábbis a viszonyok látszólag ked
vező fejlődése, illetve normalizálódása szempontjából. Nem véletlenül, hiszen az 
eddig tárgyalt valamennyi pont mind magyar hátrányt sorakoztatott fel, melyek 
leküzdésében elsősorban Magyarország volt érdekelt. Mondhatni, főként magyar 
érdek volt a kapcsolatokban a holtpontról való elmozdulás, s Belgrád többnyire ké
nyelmesen hátradőlve figyelhette északi szomszédja próbálkozásait. A térség iránt 
ismét megnyilvánuló nagyhatalmi érdekeltség -  mégpedig a térségben hagyomá
nyosan érdekelt hatalmak, mindenekelőtt Németország részéről -  azonban véget 
vetett Belgrád passzivitásának, s esetenként kezdeményezésre késztette a kapcso
latteremtésben.

A két világháború közötti időszakban szinte mindig volt olyan hatalom, sőt 
néha több is, amelynek elképzelésében mindkét államnak jutott szerep. Voltak kö
zös „barátok”, akik a két ország közötti megegyezést szorgalmazták. A húszas évek 
derekán egy rövid intermezzo erejéig Olaszország igyekezett a két országot egymás 
felé terelni, a 30-as évek második felétől pedig Németország tett gesztust a kapcso
latok javításáért, természetesen saját jól felfogott érdekében. Közös, vállalt ellensége 
azonban nem volt Magyarországnak és Jugoszláviának, hacsak a Szovjetuniót nem 
számítjuk annak, merthogy (szavakban legalábbis) mindkét állam deklaráltan az 
ellenfelének tekintette. A Szovjetunió azonban egyik félre nézve sem jelentett köz
vetlen fenyegetést, és a Moszkvával való pusztán ideológiai szembenállás nem volt 
elegendő a Budapest és Belgrád közötti tényleges együttműködés előmozdítására.

Ezzel szemben Berlin -  külpolitikai céljai megvalósítása érdekében tett -  erő
feszítése, hogy egymáshoz közelítse a két kormányt, nem maradt eredménytelen. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a kapcsolatok javításáért tett külső közbenjá
rás elsősorban Jugoszlávia esetében volt fontos, mivel Magyarországon mindig is 
nagyobb volt a hajlandóság a Belgráddal való megegyezésre, mint fordítva. Hogy 
a 30-as évek második felétől a jugoszláv politikai körök Magyarország iránt ta
núsított hirtelen érdeklődése nem belső indíttatásból fakadt, hanem inkább külső 
befolyás eredménye, az bizonyítja legjobban, hogy Jugoszlávia folyamatosan figyel
meztette Magyarországot: a közeledési politika nem hozhat máról holnapra gyö
keres változást a két állam viszonyában. Belgrádban pedig a magyar követ előtt azt

8 AJ. 395-19. Pov. Broj. 16486 Vojislav Marinković külügyminiszter feljegyzése a buka
resti jugoszláv követ, Boško Čolak-Antić részére 1929. december 13-án.
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hangoztatták, hogy a két ország közötti kapcsolatoknak fokozatosan kell javulniuk, 
és Magyarországnak eleinte kisebb eredményekkel is meg kell elégednie.9

Magyarország 1937-től viszonylag kedvező külpolitikai helyzetben volt. Annak 
ellenére is, hogy az utókor (és bizonyos mértékben egyes kortársak is) tisztában 
voltak a Német Birodalom egyre fenyegetőbb veszélyével. Tagadhatatlan ugyanis, 
hogy Berlin Magyarországhoz hasonlóan a kisantant felbomlasztásán dolgozott, 
és legalább Csehszlovákiával szemben támogatta a magyar revíziót. A másik két 
állammal kapcsolatban pedig megegyezésre ösztönözte Budapestet. Ugyanerre biz
tatta egyébként Belgrádot és Bukarestet is. Az olasz kormány a némethez hasonló 
állásponton volt Magyarország „szomszédságpolitikáját” illetően, azzal a különb
séggel, hogy Mussolini a Bukarest és Budapest közötti megegyezést fontosabbnak 
tartotta, mint a Belgráddal való megbékélést. Nem volt elhanyagolható tényező 
Nagy-Britannia sem, amely nem téve különbséget a kisantantállamok között, arra 
biztatta Magyarországot, hogy mindhárom szomszédjával jusson megegyezésre, és 
barátságos viszonyra törekedjen, és vice versa. London jóindulata pedig mindegyik 
állam számára különösen fontos volt. Mivel főleg Magyarországnak voltak komoly 
területi igényei -  még ha a revízió és a terület-visszaadás nem lehetett is e tárgyalá
sok témája -, Budapest előnyös, vagyis a korábbi helyzetéhez képest jobb helyzetbe 
került. Csak arra kellett ügyelnie, nehogy olyan színben tűnjön föl, mint amely 
állammal túlzott követelései miatt lehetetlen a megegyezés.

Miközben Magyarország helyzete erősödött, Jugoszlávia külpolitikai pozíciói a 
harmincas évek második felétől fokozatosan gyengültek. A status quo fenntartására 
törekvő szervezetek, együttműködések, mint amilyen a kisantant és a Balkán-an- 
tant volt, folyamatosan gyengültek, és 1940-re már csak múlt időben lehetett róluk 
beszélni. A második világháború kirobbanásával megváltozott nemzetközi helyzet, 
szövetségesi rendszerének felbomlása, nagyhatalmi támaszának, Franciaországnak 
az elvesztése Jugoszláviát külpolitikája átértékelésére kényszerítette, és felértéke
lődött szemében Magyarország jelentősége. A háborúból való kimaradás vágya, a 
semlegességhez való ragaszkodás és egyáltalán az ország jelentőségének növelése 
Belgrádot a Magyarország feléé való nyitásra késztette. Jugoszlávia úgy vélte, a kö
zeledéssel csökkentheti a tengelyhatalomhoz való csatlakozás érdekében kifejtett 
német nyomást. Bízott benne, hogy északi szomszédja révén, valamint angol, török 
és esetleg szovjet támogatással sikerül megőriznie függetlenségét és semlegességét.

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy területi gyarapodásának köszönhetően 
fokozatosan megváltozott Magyarország jelentősége a szomszédjaihoz képest, s 
Jugoszlávia előtt sem lehetett titok, hogy a revízió következő „állomásba a dél
szláv állam lesz. Belgrádban tisztában voltak a magyar területi igényekkel (Bács
ka a Ferenc-csatornáig, a Baranya-háromszög és a Muravidék), de úgy vélekedtek 
róla -  legalábbis a magyar követ értékelése szerint -, hogy azt viszonylag könnyen 
meg lehet oldani.10 Meg kell azonban jegyezni, hogy a jugoszlávoknak nem területi 
igényeik voltak, hanem elsősorban lakosságcseréről gondolkodtak, s a félmilliós ju
goszláviai magyarságot a nagy túlzásokkal is csak 180 ezerre taksált magyarországi

9 Alth Waldemar belgrádi magyar követ 1936. augusztus 22-i jelentése Ivó Andrićnak, a 
külügyminisztérium politikai osztálya vezetőjének és a magyar követség egyik tisztviselőjé
nek a beszélgetéséről. (MOL K 63-141-1938-16/7 178/pol.-1936. Bled 1936. augusztus 22.)

10 A magyar követ jelentése a jugoszláv külügyminiszter-helyettessel, Miloje Smiljanić- 
tyal folytatott megbeszéléséről. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 1936- 
1945. V. Szerk. Juhász Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. (DIMK V.) 648.
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délszlávokkal szerették volna kicserélni. A különbözetet Belgrád a Magyarország
hoz került rutén lakossággal kívánta kiegyenlíteni.11

Magyarország szintén fontosnak tartotta a közeledést és majdan a megegyezést 
Jugoszláviával. A déli szomszédjával való együttműködés révén kívánta biztosítani 
a megszerzett felvidéki és észak-erdélyi területeket a szlovák és román igényekkel 
szemben; a Jugoszláviával kialakítandó szoros kapcsolat révén kívánt nagyobb te
kintélyre szert tenni a tengelyen belül (november 20-án csatlakozott hozzá), illetve 
Jugoszlávia maradt számára az egyetlen ablak a Nyugatra.

Az új évtized kezdetén hirtelen megszaporodott azoknak a „barátok”-nak a szá
ma, akik kívánatosnak tartották a két ország jó kapcsolatainak az előmozdítását. A 
két állam közötti kapcsolatok rendezésének szükségessége szerencsésen egybeesett 
a nagyhatalmak érdekeivel, mindenekelőtt Németországéval és Olaszországéval. 
Berlinben 1940 második felére előtérbe került a Szovjetunió elleni támadás terve, 
véghezviteléhez pedig nyugalomra volt szükség a Balkánon. A Görögország elleni 
sikertelen olasz támadás elkerülhetetlenné tette Berlin beavatkozását szövetsége
se oldalán, a hadművelet sikeres előkészítéséhez azonban fontosnak tartotta, hogy 
Jugoszláviával jó viszonyban legyen. Ebben a gondolatmenetben jutott szerep Ma
gyarországnak, minthogy Berlin Budapesten keresztül kívánta szorosabban a ten
gelyhatalomhoz kapcsolni Belgrádot.

Olaszország ugyancsak jóindulattal figyelte a barátkozást, mert azt remélte, 
hogy Varsó kiesése után egy torzóban maradt „Róma-Belgrád-Budapest-tengely- 
lyel” megerősítheti saját helyzetét a túlsúlyra szert tevő szövetségesével, Német
országgal szemben. Sőt, a másik fél, Nagy-Britannia is megértést tanúsított Ma
gyarország és Jugoszlávia tervezett megállapodása iránt, abban bízva, hogy az így 
megerősödött Jugoszlávia sikerrel folytathatja semlegességi politikáját.

Hogy Magyarország milyen jelentősnek tartotta a megegyezést, az a körülmény 
is bizonyítja, hogy az örökbarátsági egyezmény aláírását megelőző tárgyalásokon 
explicite nem kerültek szóba területi kérdések. Az egyezményt, amelyben a felek 
leszögezték, hogy a két állam között állandó béke és örök barátság fog fennáll
ni, Csáky magyar és Cincar Markovié jugoszláv külügyminiszter (korábban négy 
évig Jugoszlávia berlini nagykövete volt) írta alá december 12-én Belgrádban. A 
ratifikált okmányok kicserélésére 1941 februárjában a Budapestre érkező jugoszláv 
külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseken Teleki a két népet összekötő kap
csolat előtérbe helyezését hangsúlyozta (szemben az addigi gyakorlattal, amely, 
mint mondta, az elválasztó momentumokra összpontosított). Területi kérdések 
továbbra sem kerültek szóba, helyettük a Duna szabályozásáról, a jugoszláviai ma
gyar kisebbség anyanyelvű oktatása helyzetének javításáról, általában a magyar ki
sebbség helyzetének jobbra fordításáról, tudományos/irodalmi intézetek kölcsönös 
alapításáról, valamint a magyar-délszláv kapcsolatok történetének feltárására egy 
történészekből álló vegyes bizottság felállításáról beszéltek.12

Minden relatív, a politikában pedig különösen az. Pontosan négy hónappal az
után, hogy deklarálták az örök barátságot, magyar csapatok vonultak be a Délvi
dékre. Ennek egyetlen oka volt: a német-jugoszláv kapcsolatokban beállt 180 fokos 
fordulat.

11 Uo.
12 Feljegyzés Cincar-Marković jugoszláv külügyminiszter és Teleki Pál miniszterelnök, 

illetve Bárdossy László külügyminiszter közötti megbeszélésről 1941. február 27-én. DIMK. 
V. 883-888.
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Látva Anglia arra irányuló törekvését, hogy egy németellenes blokkot hozzon 
létre, s Jugoszláviát ne csupán semlegességre biztassa (amire egyébként nem kellett 
Belgrádot biztatni), hanem fegyveres fellépésre vegye rá a Tengellyel szemben, Ber
lin nem elégedett meg azzal a közvetett kapcsolattal, amelyet a magyar-jugoszláv 
örökbarátsági szerződés jelentett. Közvetlen elkötelezettségre akarta rábírni Bel
grádot a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás révén.

Ahogy a szerződő felek és a háborúban egymással szemben álló nagyhatalmak 
érdekeinek szerencsés egybeesése elősegítette a magyar-jugoszláv örökbarátsági 
szerződés gyors megkötését, úgy a március 25-én Bécsben a háromhatalmi egyez
ményhez való csatlakozást aláíró jugoszláv kormánnyal szembeni külpolitikai és 
belpolitikai okokból elégedetlenkedők is egymást erősítették, és végül a jugoszláv 
kormány bukását eredményezték. A Jugoszláv Kommunista Párt az egyezmény fel
mondását jórészt külpolitikai okból (feltehetőleg Moszkvával egyetértésben) kö
vetelte, s tömegdemonstrációkat szervezett ellene. Belpolitikája és a szerb-horvát 
megegyezés megkötése miatt elégedetlen szerb politikai körök is a kormány me
nesztését kívánták, és az angol titkosszolgálattal kapcsolatban álló Dusán Simović 
vezette szerb tiszti csoport március 27-ére virradó éjjel megdöntötte a kormányt. 
A Simovié-kormány deklarálta ugyan, hogy tiszteletben tart minden egyezményt, 
melyet az előző kormány kötött, ám ez a Führert nem hatotta meg. A belgrádi 
események veszélyeztették a Szovjetunió elleni német támadáshoz szükségesnek 
tartott balkáni nyugalmat, ezért Hitler már a puccs napján kiadta a 25. számú had
műveleti utasítást Jugoszlávia lerohanására. Ebben számított Magyarország rész
vételére is. A Harmadik Birodalom a német csapatok Magyarország területén való 
fel- és átvonulásáért, valamint Magyarország katonai részvételéért cserébe elismer
te volna Magyarországnak nemcsak a Délvidékre, hanem akár a horvát területekre 
vonatkozó (a horvátoknak autonómiát biztosító) területi igényeit is Jugoszláviával 
szemben.13 Az ajánlat rendkívül csábító volt. Horthy már másnap pozitív értelem
ben válaszolt, ám a végleges döntést a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács április 1-jei 
ülésén hozták meg. A magyar kormány döntése értelmében a magyar csapatok ak
kor vehettek részt a hadműveletekben, ha 1.) megszűnik Jugoszlávia (ennek előse
gítésére a magyar kormány igyekezett megnyugtatni Mačekot, hogy Magyarország 
teljes megértéssel nézné a Független Horvát Állam megteremtését, magyarán nem 
kell magyar igényektől tartania), 2.) üldözik a magyar kisebbséget, 3.) hatalmi vá
kuum keletkezik az általuk igényelt területeken. Továbbá, hogy a magyar katonaság 
csak néhány nappal a német támadás után, s akkor is magyar parancsnokság alatt, 
avatkozik be.14

A magyar kormánynak ez a döntése azonban, még ha teljesül is valamelyik fel
tétele, kényelmetlen helyzetbe hozta volna Magyarországot Nagy-Britannia előtt. 
Teleki Pál kormányfő ezért fontosnak tartotta egyrészt tájékoztatni a brit kormányt 
nehéz helyzetükről és arról, hogy mely indítékok késztették kormányát a fent em
lített elhatározásra, egyúttal szükségesnek tartotta megtudakolni London állás
pontját. Április 2-án érkezett meg Budapestre az a távirat, amelyben a londoni 
magyar követ tájékoztatta miniszterelnökét: a német csapatoknak Magyarország 
területéről Jugoszlávia ellen indított támadása esetén Nagy-Britannia megszakítja 
diplomáciai kapcsolatait a magyar kormánnyal. Ha pedig Magyarország bármilyen 
indokkal maga is csatlakozik a támadáshoz, akkor számolhat London és szövet

13 DIMK V. 966-967.
14 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1918-1945. Kossuth Kiadó, Budapest, 1988.
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ségesei (Törökország, idővel a Szovjetunió és az Egyesült Államok) előbb-utóbb 
biztosan bekövetkező hadüzenetével.

Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a fegyveres semlegesség politikája véget ért. Az 
utólag szükségszerűen bekövetkező külpolitikai kudarc miatt összeroppanó és ön- 
gyilkosságot elkövető Teleki búcsúlevelében hitszegő és a legpocsékabb nemzetnek 
nevezte a magyart, amiért kormánya a négy hónappal korábban megkötött szerző
dést felrúgva részt kívánt venni a Jugoszlávia elleni támadásban. Naivitást tükröz 
az az elvárás, amely egy kétségbeesett, elboruló elméjű politikus búcsúlevele nyo
mán és az érthetően saját érdekeit szem előtt tartó londoni kormány elmarasztaló 
ítélete alapján a német kérés teljesítését kéri számon a magyar kormánytól.

Meglehetősen abszurd lett volna, hogy az a Magyarország, amely több mint 
húsz éve a tőle nagyhatalmi döntés nyomán erővel elvett területek (melyek nagy 
részének elvételét semmilyen elv alapján nem lehetett igazságosnak tekinteni) visz- 
szaszerzését fő külpolitikai prioritásának tekintette (kivéve bizonyos időszakokat, 
mint láthattuk 1935 őszén és 1938 elején, amikor a róluk való lemondás nagyobb 
politikai haszonnal kecsegtetett), ne éljen a kínálkozó lehetőséggel, ad abszurdum, 
kiálljon a tőle elvett területeket birtokló állam mellett. Mégpedig a barátsági szerző
dés megkötése miatt. Ez a vélemény nem veszi figyelembe azt a fontos körülményt, 
hogy noha a nemzetközi szerződések rendkívül fontos jogi dokumentumok, nél
külözhetetlen alkotóelemei a nemzetközi politikának, valójában mindig egy adott 
politikai helyzet szülöttei. írásban rögzítik a fennálló helyzetet, gyakorlatilag tiszta 
helyzetet teremtenek az aláírók és környezetük számára törekvéseik és céljaik felől 
az adott nemzetközi szituációban. Ám mihelyt megváltoznak azok a körülmények, 
amelyek a megkötésüket az aláíró felek számára előnyössé tették, máris idejétmúlt
tá válnak, s nincs az a magára valamit is adó, állama és nemzete érdekeit szem előtt 
tartó kormány, amely egy radikálisan megváltozott helyzetben kiálljon „holmi pa
pírdarab” betűinek betartásáért vagy betartatásáért.

1941. március végén, április elején ilyen helyzet állt elő. Miután a német csa
patok április 10-én bevonultak Zágrábba, és Ante Pavelić usztasa vezető nevében 
Slavko Kvaternik kikiáltotta a Független Horvát Államot, teljesült a német kérés 
teljesítésének egyik feltétele: felbomlott Jugoszlávia, megszűnt az az állam, amellyel 
Magyarország a szerződést kötötte. Horthy kiadta elhíresült hadiparancsát: „Elő
re az ezeréves déli határig!” s a két állam között, mint azt a jugoszláv emigráns 
kormány 1941. május 4-i ülésén hozott döntése is deklarálta, beállt a hadiállapot. 
Ezzel véget ért a két állam, s a két nemzet évszázados egymás mellett élését és vi
szonyrendszerét gyökeresen felforgató huszadik századi, új alapokon szerveződő 
periódus, tragikus lezárása azonban csak négy évvel később következett be.
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Aspekti za analizu mađarsko-jugoslovenskih 
odnosa izmedu dva svetska rata

Odnos izmedu dve susedne zemlje uglavnom odreduju sledeći momenti:

• U kojoj meri su države zadovoljne granicama koje ih razdvajaju
• Značaj druge zemlje u ostvarivanju sopstvenih nacionalnih interesa (u kolikoj 

meri ih može sprečavati ili podsticati)
• Broj manjina, odnos prema njima i značaj koji im pridaju u matičnim ze- 

mljama
• Kvalitet privrednih odnosa, privredna upućenost jednih na druge
• I na kraju, ali ne na poslednjem mestu, u kojoj meri se uklapaju u koncep- 

ciju velesila zainteresovanih za dati region, imaju li zajedničke neprijatelje, 
eventualno zajedničke prijatelje, drugim rečima: kakvo im je mesto u sistemu 
medunarodnih odnosa, sklad odnosno disharmonija, koja proizilazi iz svega 
toga.

Naravno, pored navedenih, na međudržavne odnose povremeno mogu uticati 
i utiču i drugi faktori, kao što su npr. promene u unutrašnjoj politici datih zemalja, 
smena političke elite, itd. Analiza svega toga bi nas, medutim, odvela daleko, da 
ne govorim o tome, da bi to zahtevalo upoznavanje sa mnogim drugim izvorima i 
zahtevalo bi drugačiji metodološki pristup. U mom radu ću, upravo zbog toga, uz 
analizu nabrojanih pet tema, skicirati madarsko-jugoslovenske odnose u periodu 
izmedu dva rata.

Granice

Odnos prema granicama daje osnovni ton vezama koje se uspostavljaju 
medu dvema državama. U našem slučaju taj ton delovao je dosta fals, jer je 
u analiziranom periodu stav prema madarsko-jugoslovenskoj granici bio sa- 
svim različit. Jugoslavia je skoro u potpunosti bila zadovoljna svojim širenjem 
prema severu, dók je Madarska, sasvim razumljivo, smatrala nepravednim i 
neprihvatljivim (i) svoje južne granice, na čijim je promenama, sa većim ili ma- 
njim intenzitetom, odlučno radila do kraja perioda o kojem je reč. Radi jasni- 
jeg razumevanja potrebno je, medutim, napomenuti da je Madarska u suštini 
bila nezadovoljna graničnom linijom povučenom od Prekomurja, Medumurja 
i istočno od Dunava, dok su Dravu kao granicu, dakle otcepljenje hrvatskih i 
slavonskih područja, zapravo prihvatile sve madarske vlade, počev od Karoljija 
/Károlyi/ do vlade Bardošija /Bárdossy/. Misiim da nema potrebe dalje obra- 
zlagati ovu tačku.
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Značaj druge zemlje u ostvarivanju sopstvenih nacionalnih interesa 
(u kolikoj meri ih može sprečavati ili podsticati)

Druga važna tačka moje analize jeste: koliki je značaj u Mađarskoj posvećen 
Jugoslaviji i obrnuto, u Jugoslaviji Mađarskoj u ostvarivanju nacionalnih interesa, 
koji su -  u sklopu utvrdenih prioriteta unutrašnje politike -  pretežno podrazume- 
vali srpske interese.

Madarske ciljeve prema Jugoslaviji najbolje je sumirao ministar inostranih 
poslova Mikloš Banfi (Bánffy Miklós), u telegramu od 1. januara 1922. godine, 
upućenom Albertu Nemešu (Nemes Albert), ambasadoru Madarske u Rimu. Pre
ma njegovim rečima, glavni cilj treba da bude podela Jugoslavije i stvaranje dve 
države: Srbije (pod tim je podrazumevao Staru Srbiju sa Makedonijom, Sandža- 
kom, Crnom Gorom i Dalmacijom), odnosno Hrvatske koja bi postojala zajed
no sa slovenačkim teritorijama. Kao rezultat toga, Madarska bi za južnog suseda 
umesto snažne države sa 13 miliona stanovnika, imala dve manje, malobrojnije, 
te i ekonomski i vojno slabije države od Madarske.1 (Promene i dogadaji do kojih 
je na južnoslovenskom prostoru došlo 1990-tih godina, nadmasili su i najsmeli- 
je snove madarskog ministra inostranih poslova). Takvoj, sa madarskog aspekta 
optimalnoj, zamisli kasnije bi se pridružila ideja koja je nekad sa većim, nekad sa 
manjim intenzitetom, bila prisutna u citavom pomenutom periodu. Prema njoj je 
preko južnoslovenske države, kao najslabije karike Male antanté, postojala nada da 
vremenom oslabi obruč Male antanté oko Madarske.

Najbolji primer ovakvih stremljenja je politika Madarske vodena 1926. godine, 
a najmarkantniji pojavni oblik je bio govor regenta Hortija (Horthy) na četiristotoj 
godisnjici bitke kod Mohača. U tóm govoru Horti se poslužio primerom madar- 
sko-srpskog udruživanja protiv Turaka, i nagovestio mogućnost nőve, prijateljske 
saradnje. Obično se ovaj cin spominje kao vrhunac mađarsko-srpskog približa- 
vanja, mada je prava istina upravo suprotna. Nakon toga, sva nastojanja u pravcu 
približavanja dve zemlje postepeno se smanjuju. Horti je, naime, svojim ishitrenim 
govorom gotovo urekao mogućnost posebnog dogovora između Budimpešte i Be- 
ograda. Čehoslovačka i Rumunija pravile su se naivnim. Trudile su se da planirani 
madarsko-jugoslovenski sporazum interpretiraju kao dogovor koji će regulisati 
odnose Madarske i Male antanté, pa su postavile zahtev, da Mađarska slične spora- 
zume potpiše i sa njima. To, međutim, ne bi dovelo do razgradnje öve organizacije, 
već suprotno tome: značilo bi njeno priznavanje od strane Madarske, samim tim 
i implicitno jačanje, što je očigledno bilo potpuno suprotno namerama madarske 
spoljne politike. Na ovaj način do sporazuma nije moglo doći, ali je pravac, koji 
je Jugoslaviji namenio ozbiljnu ulogu u ostvarivanju madarskih spoljnopolitičkih 
ciljeva, u Ministarstvu inostranih poslova Madarske bio prisutan i kasnije, iako ne 
uvek u jednakoj meri.

Zahlađenje do kojeg je došlo nakon mohačkog govora, možemo smatrati ne- 
uspehom samo ukoliko analiziramo isključivo mađarsko-srpske odnose posma- 
trajući u crno-belom svetlu da li su uspeli sklopiti realan politički sporazum koji 
demonstrira poboljšanje odnosa izmedu dve države ili ne. U tóm pogledu, stvarno 
nije postignut uspeh. Spoljna politika Madarske, međutim, koja je sredinom dva- 
desetih, pa i tokom kasnijih godina povremeno, takode putem planiranog sporazu-

1 Magyar Országos Levéltár (MÓL) K64-1922-6-23. 510/res Telegram ministra inostra
nih poslova Miklósa Banfija Albertu Nemešu, ambasadoru Madarske u Rimu.
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ma sa Jugoslovenima, nastojala oslabiti Malu antantu, u međuvremenu je krenula 
drugim pravcem, s namerom da pokuša pridobiti podršku jedne velike sile Italije. 
U tome je u nemaloj meri uspela, zahvaljujud stalnom nagoveštavanju mogućeg 
sporazuma s Jugoslavijom. Moglo bi se red da je Jugoslavia bila mamac s kojim je 
Budimpešta želela uloviti italijansku ribu.

Dok je, medutim, kao što smo mogli videti, Madarska Jugoslaviji namenila oz- 
biljnu ulogu u sopstvenom spoljnopolitickom manevrisanju, jugoslovenski ciljevi 
prema Madarskoj bili su poprilično skromni. Jugoslavia se smatrala, pre svega, 
balkanskom zemljom, njeni politički apetiti bili su usmereni ka Balkanu i želela 
je da postane vodeća sila Balkana. Kako prema Srednjoj Evropi, tako i prema Ma
darskoj, pokazivala je samo umereno interesovanje. Ministar inostranih poslova 
Čehoslovačke Eduard Beneš, glavni zagovornik udruživanja zemalja sledbenica, 
uzalud je pokušavao ubediti Beograd o važnosti srednjoevropskog regiona, jugo- 
slovensku državu nije uspeo privoleti za veće angažovanje u tom pravcu. Interes Ju- 
goslavije prema regionu i Madarskoj sveo se na minimum odmah nakon stvaranja 
Male antanté, koja joj je obećavala dovoljnu i efikasnu zaštitu od revizionističkih 
stremljenja Mađarske. Osećaj sigurnosti još više joj je porastao nakon sto je iste, 
1921. godine, uspešno rešeno pitanje habzburške restauracije (Parlament Madar
ske ozakonio je detronizaciju habzburške dinastije). Od strane Madarske, to je jos 
bilo jedino pitanje koje bi možda moglo nauditi teritorijalnom integritetu Jugosla- 
vije i ugroziti njena stremljenja da postane velesila.

Kasnije je, za Jugoslaviju Madarska postala značajan faktor tek onda kada joj 
je poljuljani položaj na Balkanu zahtevao diplomatski iskorak u drugom pravcu, 
kao sto je bio slučaj sredinom dvadesetih godina, ili kada je od sredine tridesetih 
godina sve jad  poticaj velesila usmeren u tom pravcu dostigao nivo koji se vise nije 
mogao zanemariti.

Važnost i značaj manjina u odnosima dve zemlje

Slično kao i u slučaju razmatranja prethodne dve tačke, i u pogledu manjina 
Jugoslavia je bila u povoljnijem položaju. Jugoslovenske manjine, koje su ostale u 
Madarskoj, imale su neznatan značaj za formiranje politike Jugoslavije prema Ma
darskoj, sto je bilo odredeno samom dnjenicom njihove malobrojnosti. Drugadja 
je bila situacija u slučaju Madarske, samim tim što je zbog trijanonskih granica 
više od pola miliona Madara pripalo Jugoslaviji. Madarska vlada je sve vreme na- 
glašavala, da jednim od prioriteta svoje spoljne politike smatra poboljsanje polo- 
žaja Madara koji žive na otcepljenim teritorijama, pa tako i onih u Vojvodini. U 
stvarnosti, medutim, ova politika retko se realizovala u praksi. To se objašnjava 
time, sto je u tom periodu u madarsko-jugoslovenskim odnosima pitanje manjina 
uglavnom bilo od drugorazrednog značaja. Potreba za ostvarivanjem povlastica za 
manjinu u Jugoslaviji bila je samo jedan od elemenata madarske spoljne politike. 
Madarska manjina, koja se zatekla u Jugoslaviji, zapravo je bila samo sredstvo za 
Budimpeštu u ostvarivanju svog najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja, u iznalaženju 
puta ka reviziji i to putem otklanjanja glavne prepreke -  Male antanté.

Pitanje poboljsavanja sudbine Madara koji su ostali van granica, moglo se sve- 
sti pod vidove demonstriranja približavanja susedne zemlje Jugoslaviji, pa je po- 
boljšavanje njihovog položaja prvenstveno služilo cilju da se putem njih poboljsa 
spoljnopoliticka situacija Madarske, jer bi to znadlo, da se na odredenom nivou
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uredio njen odnos sa Jugoslavijom, pa je došlo do popuštanja obruča Male antanté 
oko Madarske.

To je bio razlog sto su madarske vlade samo onda bile odlučne u zahtevu da se 
rešavanje manjinskog pitanja postavi kao preduslov za poboljšanje međudržavnih 
odnosa, kada je Madarska odustala od ideje političke nagodbe sa Jugoslavijom, ili 
kada joj je spoljnopolitički položaj povećao značaj u očima Jugoslavije, pa je imala 
realne šanse za uspeh bez da ugrozi postizanje prvenstvenog cilja, nagodbe. Za prvi 
slučaj kao primer može da posluži period između Hortijevog mohačkog govora 
1926. godine i aprila 1927, kada je madarska vlada mogla postaviti u prvi plan pi
tanje manjina, mada je odabrala sporazum sa Italijom umesto Jugoslavije. Znala je 
da néma šta da izgubi, pošto politički sporazum sa Jugoslavijom nije imao nikakvu 
realnost. Za drugo, primer je period od proleća 1938. godine (u izvesnom smislu 
već od 1937), kada je raspad Male antanté postao skoro izvestan. Tada je ministar 
spoljnih poslova Madarske Kalman Kanja (Kánya Kálmán), uz solidne izglede na 
uspeh, mogao sebi dozvoliti „luksuz”, da od Jugoslavije zahteva bitne povlastice za 
madarsku manjinu pre nego što bi otišli korák dalje u poboljšavanju medusobnih 
odnosa.

Bilo je medutim i trenutaka kada je Budimpešta bila spremna da se odrekne delova 
svoje nacije koji su ostali u Vojvodini kao i prava na teritorije pripojene Jugoslaviji. 
Prvo je premijer Đula Gernbes (Gömbös Gyula) septembra 1935. izjavio pred nernac- 
kim ministrom spoljnih poslova Nojratom, da je radi postizanja mira sa Jugoslavijom 
Madarska spremna da se odrekne teritorija koje su pripojene „Srbiji”, kako bi svoju 
energiju mogla ispoljiti u nekim drugim pravcima zahvaljujući postignutom miru na 
jugu.2 Dve godine kasnije István Čaki (Csáky István), séf kabineta ministra spoljnih 
poslova Madarske, izjavio je, takođe svom nemačkom pregovaračkom partneru, da 
je Madarska radi realnih političkih ciljeva spremna odreći se svih svojih pretenzija u 
pogledu Madara u Jugoslaviji, a samim tim i u pogledu teritorija koje oni nastanjuju.3

Zanimljivo je razmotriti nácin na koji su öve dve države procenjivale moguć- 
nost rešavanja manjinskog pitanja. Ne verujem da ću otkriti bilo šta novo, ako 
kažem da su u tóm pogledu imale sasvim različite stavove. Za rešavanje pitanja 
manjina Madarska vlada videla je dva moguća puta: da se zemlje sporazumeju sa

2 Madarska strana bila je spremna, radi postizanja napretka, prihvatiti i neke gestove 
umesto stvarnih povlastica. Đula Gernbes je 29. septembra 1935. nemačkom ministru ino- 
stranih poslova fon Nojratu (von Neurath) to eksplicitno potvrdio. Kako je naglasio, njemu 
je kao premijeru zbog unutrašnjopolitičkih razloga potrebno, da pitanje revizije stalno stav- 
lja u prvi plan. S druge strane, ubeden je da Madarska ne može ostvariti ili postići sve svoje 
interese. Odricanje od teritorija u kőrist Srbije bilo je najmanje, pa ga je najlakše prebroditi 
(ili ih se odreći u datom slučaju -  A. H.). Zbog toga bi i njegovoj i regentovoj politici odgo- 
varalo, da se pomire sa Jugoslavijom. (A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai 
iratok Magyarországról 1933-1944. Urednik: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky 
Lóránt és Juhász Gyula. Kossuth Kiadó, Budimpesta, 1968,109-110).

3 Januara 1938, kade se Madarska trudila da obezbedi nemačke garancije za madarsko- 
jugoslovensku granicu i da na táj način obezbedi za sebe odrešene ruke, šef kabineta Kanje 
(Kánya), Ištvan Čaki je izjavio: madarska manjina se u Jugoslaviji nastanila poprilično raštr- 
kano, i nije toliko prekomerno važna. Štaviše, Madarska néma izgleda da za deceniju povrati 
te teritorije, pa je spremna i iz realnih političkih razloga odreći se svih svojih zahteva u vezi 
tih teritorija. (Documents on German Foreign Policy. London, HMSO, 1953. D/V 241, Ernst 
Bohle német külügyi államtitkár jelentése Csákyval folytatott megbeszéléséről 1938. január 
23. és 27. között.)
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predstavnicima manjina koje žive na njihovoj teritoriji na nácin koji bi zadovoljio 
te manjine, a poštovanje ovakvog dogovora da garantuje neka druga zemlja; ili da 
Madarska potpiše sporazume o manjinama sa susednim zemljama, pošto su ti spo- 
razumi obuhvaćeni sporazumom o arbitraži, koji se dakle odnosi i na njih. Možda 
nije iznenađujuće što za Jugoslaviju ni jedna od ovih opcija nije bila prihvatljiva. 
Prema Beogradu one bi obe značile mešanje u unutrašnje poslove (Madarska se, 
inače, na sličan nácin izjašnjavala po pitanjima manjina u Mađarskoj). Stav Ju- 
goslavije je do 1938. bio da se sporazumi o manjinama mogu zamisliti isključivo 
jednostrano, pošto zemlje Male antanté u pogledu tih pitanja nemaju neposredan 
ugovorni odnos sa Madarskom.4 Na tóm planu promene će nastupiti posle Bled- 
skog sporazuma, kada je Beograd (kao i Bukurešt) prihvatio da Madarska itekako 
ima i može imati ulogu u kreiranju njegove politike prema madarskim manjinama.

Kvalitet privrednih odnosa, privredna upućenost jednih na druge

Jedan od važnih elemenata kvaliteta međudržavnih odnosa jeste nivo ispre- 
pletenosti privrede dveju zemalja. Na tóm planu su Madarska i Jugoslavia nakon 
završetka svetskog rata krenule sa ozbiljnim hendikepom. Nova južnoslovenska 
država želela je što pre da prevazide svoju ranije pretpostavljanu, a često i real- 
no postojeću privrednofinansijsku podređenost, koja je prvenstveno bila značajna 
u odnosu na centre Dvojne monarhije, Budimpeštu i Bee. U znaku takvih stre- 
mljenja, u Jugoslaviji, koja je raspolagala autarhičnom privredom, čak i sredinom 
dvadesetih godina prevladavala su mišljenja prema kojima je jačanje privrednih 
odnosa prvenstveno bilo u interesu Madarske, a Jugoslavia će seći granu pod so- 
bom ukoliko bude obezbedila tržište za madarske proizvode, jer na taj način jača 
jednog od svojih potencijalnih suparnika.5 Pored političkih promišljanja, u prilog 
razvoju privrednih odnosa izmedu dve zemlje, nije išla ni naročita sličnost između 
njihovih privrednih struktura.

Bez obzira na sve to, nakon potpisivanja trgovinskog sporazuma 1926. godi
ne, uočen je značajan rast u prometu robe izmedu dve zemlje. Iako se obe zemlje 
mogu smatrati manje-više agrarnim državama, industrija Madarske je ipák bila 
mnogo razvijenija i imala je dužu tradiciju od svog južnog suseda. I, dók je i sama 
na zapadno tržište izvozila poljoprivredne proizvode, dakle za Jugoslaviju je pred- 
stavljala konkurenta, dotle je na Balkanu, tako i u Jugoslaviji, uspela prodati mašine 
i opremu (75% ukupnog izvoza masina Madarske odlazio je na Balkan, a od toga 
40% u Jugoslaviju)6. Najveći deo madarskog uvoza iz Jugoslavije činilo je drvo. U 
periodima najboljih međusobnih odnosa dve zemlje su se nalazile na 5. ili 6. mestu 
kao najznačajniji spoljnotrgovinski partneri, i njihov udeo u ukupnom spoljnotr- 
govinskom rezultatu druge zemlje dostizao je skoro 10%.7 Taj nivo je relatívan: s 
jedne strane je predstavljao mnogo, s druge strane premalo. U svakom slučaju, bio 
je dovoljan da podstakne relativno širok sloj zainteresovanih za održavanje i razvoj 
privrednih odnosa, koji je imao i politički uticaj, da zagovara dobre odnose. Bilo je

4 O manjinskoj politici Kraljevine Jugoslavije detaljnije vidi: Zorán Janjetović: Deca cá
révá, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. INIS Beograd, 2005.

5 Arhiv Jugoslavije (AJ) 395-9-97. Pov. Broj. 5900.123.22. jun Beleška Miloša Trifunoviča, 
zamenika ministra inostranih poslova.

6 Vinaver, Vük: Jugoslavia i Madarska 1933-1941. ISI Beograd, 1976.
7 Ibid. str. 529.
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to, međutim, malo za to, da bi se uz obostrano, a naročito od strane jugoslovenske 
države, ispoljeno izrazito nepoverenje mogao uspostaviti širok i temelj it politički 
sporazum.

I za vreme svetske ekonomske krize bilo je pokušaja za uspostavljanje ozbiljnije 
privredne saradnje izmedu dve zemlje, ali oni nikad nisu doveli do stvarnog uspe- 
ha. U Beogradu se jós 1929. godine javila ideja za saradnju s Mađarskom čija je su- 
ština bila u tome da se na planu izvoza/prodaje pšenice i kukuruza usklade koraci, 
i na táj način se obezbede interesi sa uvoznicima tih proizvoda. Bili su misljenja, da 
u zajednici, u kojoj Jugoslavia i Rumunija imaju prevagu u odnosu na Madarsku, 
to pored ekonomskih može obezbediti i određene političke pogodnosti.8 Ti poku- 
šaji, međutim, na kraju nisu urodili plodom i nisu pokazali opipljive rezultate. Tih 
godina ekonomski odnosi dve zemlje bili su potpuno beznačajni, vratili su se na 
nivo iz godina posle svetskog rata, znači na 3-3,5%. Svetska ekonomska kriza reše- 
na je tako da medu srednjoevropskim državama nije uspostavljena sveobuhvatna 
privredna saradnja. Sve zainteresovane zemlje prihvatile su lagodno rešenje: širom 
otvorena tržišta prvenstveno Nemacke ali i Italije.

U kojoj meri se dve države uklapaju u koncepciju velesila 
zainteresovanih za dati region, imaju li zajedničke neprijatelje, 

eventualno zajedničke prijatelje

Od pet aspekata, koje sam naveo u uvodu svog rada možda je ovaj zadnji od 
najvećeg značaja u pogledu odnosa Madarske i Jugoslavije, barem što se tiče razvoja 
u prividno pozitivnom pravcu, ili u pogledu normalizacije tih odnosa. I to ne slučaj- 
no, jer svi do sada spominjani aspekti za Madarsku su bili nepovoljni, te je njihovo 
poboljšanje prvenstveno išlo u prilog njenim interesima. Dakle, moglo bi se reći da 
je prvenstveno bilo u interesu Madarske da se odnosi pokrenu sa mrtve tačke, dók je 
Beograd bio u situaciji da može ugodno iz fotelje da posmatra pokušaje svog sever- 
nog suseda. Ponovo su se, medutim, javile velesile zainteresovane za táj region, i to 
velesile koje su tradicionalno ispoljavale interes za ovo područje, pre svega Nemačka. 
To je okončalo postojeće stanje i primoralo Beograd da odustane od lagodne pasiv- 
nosti, te je inicijativa povremeno zatražena i od jugoslovenske strane.

U čitavom periodu izmedu dva svetska rata, uvek je bilo velesila, ponekad i 
vise, u čijim su razmišljanjima obe zemlje imale odredenu ulogu. Bilo je i zajed- 
ničkih „prijatelja“, koji su se zalagali za postizanje sporazuma izmedu dve zemlje. 
Sredinom dvadesetih, u vidu kratkog intermeca, Italija je pokušavala da usmeri 
dve zemlje jednu prema drugoj, a od druge polovine tridesetih Nemačka je učinila 
gest u pravcu poboljšavanja madarsko-srpskih odnosa, naravno, imajući pri tóm 
u vidu dobro promisljene sopstvene interese. Zajedničkog neprijatelja, medutim, 
nisu imale ni Madarska, ni Jugoslavia, ako se izuzme Sovjetski Savez, koji su obe 
zemlje, barem na verbalnom nivou, deklarativno smatrale svojim neprijateljem. 
Sovjetski Savez, medutim, ni za jednu stranu nije značio direktnu pretnju, a puko 
ideološko suceljavanje sa Moskvom nije moglo biti dovoljno da pokrene stvarnu 
saradnju izmedu Budimpešte i Beograda.

Za razliku od toga, bez rezultata nisu ostale namere Berlina da, radi ostvarivanja 
svojih spoljnopolitičkih interesa, približi jednu vladu drugoj. Treba medutim naglasi-

8 AJ. 395-19. Pov. Broj. 16486 Beleška ministra inostranih poslova Vojislava Marinkovića 
za ambasadora Jugoslavije u Bukureštu Boška Čolak-Antića 13. decembra 1929.
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ti, da je ovaj spoljni podsticaj u pravcu poboljšavanja međusobnih odnosa bio važan 
prvenstveno u slučaju Jugoslavije, jer je u Madarskoj uvek postojala veća sklonost ka 
sporazumevanju sa Beogradom, nego obrnuto. Da naglo iskazano interesovanje ju- 
goslovenskih političkih krugova prema Madarskoj, od druge polovine 30-tih godina, 
nije toliko posledica unutrašnje sopstvene volje, već stranog uticaja, dokazuje i to sto je 
Jugoslavija neprekidno upozoravala Madarsku da politika približavanja ne može preko 
noći doneti potpune promene u odnosima dve države. Odnosi se moraju postepeno 
poboljšavati, izgrađivati, a Madarska se u početku mora zadovoljiti skromnijim rezul- 
tatima, naglašavano je mađarskom izaslaniku u Beogradu.9

Madarska je od 1937. god. bila u relativno povoljnom spoljnopolitičkom polo- 
žaju, uprkos tome što su kasnija pokolenja, a u izvesnoj meri i pojedini savremenici 
toga dóba, bili svesni sve veće opasnosti od preteće senke nemačke imperije. Neos- 
porna je činjenica naime, da je Berlin, slično Madarskoj, radio na razaranju Male 
antanté i da je, barem u jednom pravcu, prema Čehoslovačkoj, podržavao mađarsku 
reviziju. U vezi druge dve zemlje podsticao je Budimpeštu na sporazumevanje, a na 
isto rešenje podsticao je i Beograd i Bukurešt. Italijanska vlada je poput nemacke 
imala sličan stav u pogledu politike Madarske prema susedima, s tóm razlikom što 
je za Musolinija bio važniji sporazum izmedu Bukurešta i Budimpeste, nego posti- 
zanje mira sa Beogradom. Ni Velika Britanija nije bila zanemarujući faktor. Ona nije 
pravila razliku medu zemljama Male antanté, pa je podsticala Madarsku da postigne 
sporazum i prijateljske odnose sa sva tri svoja suseda i vice verza. A blagonaklonost 
Londona bila je naročito važna za sve zemlje. Budući da je uglavnom Madarska ima
la ozbiljne teritorijalne pretenzije, mada revizija i vraćanje teritorija nisu mogli biti 
téma pregovora, Budimpesta je ipák dospela u povoljnu, ili u odnosu na ranije sva- 
kako povoljniju situaciju. Samo je morala da se pričuva da se ne bi stvorio privid da 
je ona strana s kojom zbog preteranih zahteva nije moguć dogovor.

I dók je položaj Madarske jačao, spoljnopolitičke pozicije Jugoslavije, počev od 
druge polovine tridesetih godina, postepeno su slabile. Organizacije i rázni oblici 
saradnje poput Male antanté ili Balkanske antanté, koje su imale za cilj održavanje 
statusa kvo, postepeno su slabili i 1940. o njima se moglo govoriti samo u prošlom 
vremenu. Izbijanjem Drugog svetskog rata medunarodna situacija se promenila, 
došlo je do raspada savezničkog sistema uz koji je Jugoslavija bila vezana, izgubila 
je Francusku kao svoj oslonac medu velesilama sto ju je primoralo na preispitivanje 
svoje spoljne politike a, u okviru svega toga, u njenim očima porastao je značaj Ma
darske. Želja da se izostane iz rata, privrženost neutralnosti i uopšte povećavanje 
značaja države primorali su Beograd na otvaranje prema svom severnom susedu. 
Jugoslavija je smatrala da ovakvim približavanjem može smanjiti nemački pritisak 
za priključenje silama Osovine. Uzdala se u to da će zahvaljujud Madarskoj, kao 
i podršci Engleske, Turske i eventualno Sovjetskog Saveza sačuvati svoju nezavi- 
snost i neutralnost.

Ne sme se zaboraviti, da se zahvaljujud povećavanju teritorije, postepeno me
nj ao značaj Madarske u odnosu na susede, pa ni pred Jugoslavijom nije mogla 
biti tajna, da će „sledeća stanica" revizije biti južnoslovenska država. Beogradu su 
bile jasne teritorijalne pretenzije Mađarske (Bačka do kanala DTD, baranjski tro-

9 Izveštaj ambasadora Madarske u Beogradu Alta Valdemara (Alth Waldemar) od 22. 
avgusta 1936. o razgovoru Ive Andrića, načelnika političkog odeljenja Ministarstva inostra- 
nih poslova i jednog od saradnika madarske ambasade. (MOL K 63-141-1938-16/7 178/ 
pol.-1936. Bled 22. avgust 1936.)
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kút i Prekomurje), ali je preovladalo misljenje, barem prema proceni ambasadora 
Madarske, da se to da relativno lakó rešiti.10 Valja, medutim, napomenuti, da su u 
Jugoslaviji prvenstveno razmišljali ne o teritorijama, već o razmeni stanovništva, 
pa su se nadali da će pola miliona jugoslovenskih Madara razmeniti sa, prema 
procenama čak i uz preuveličavanje najviše 180 hiljada Jugoslovena u Madarskoj. 
Beograd je želeo tu razliku izjednačiti sa Rusinima, koji su pripali Madarskoj.11

Za Madarsku je takode bilo važno približavanje Jugoslaviji i potom sklapanje 
sporazuma sa južnim susedom. Putem saradnje s Beogradom želela je osigura- 
ti teritorije stečene u Slovačkoj i u sever nőj Transilvaniji od pretenzija iz pravca 
Slovačke i Rumunije, a čvršćim odnosima sa Jugoslavijom želela je da stekne veći 
značaj unutar sila Osovine (20. novembra priključila se silama Osovine). Drugim 
recirna, Jugoslavia je ostala njen jedini prozor prema Zapadu.

Do početka nőve decenije naglo se povećavao broj „prijatelja", koji su smatrali po- 
željnim unapredivanje dobrih odnosa izmedu öve dve zemlje. Potreba za uredenjem 
njihovih odnosa sretno se poklopila sa željama velesila, u prvom redu Nemacke ali i 
Italije. U Berlinu je do druge polovine 1940. godine centralno mesto dobio plan napada 
na Sovjetski Savez, a za njegovo ostvarenje bio je neophodan mir na Balkanu. Neuspeš- 
ni italijanski napad na Grčku učinio je neizbežnim intervenciju Berlina na strani svog 
saveznika, a za uspešnu pripremu te intervencije smatrali su važnim dobre odnose sa 
Jugoslavijom. U takvom sledu dogadaja posebna uloga pripala je Madarskoj, pošto je 
Berlin preko Budimpešte želeo čvršće povezati Beograd sa silama Osovine.

Italija je takode blagonaklono posmatrala to prijateljevanje jer je u odnosu na svog 
saveznika Nemačku koja je stekla prevagu, imala nameru da ojača sopstvene pozicije 
u „osovini Rim-Beograd-Budimpesta“ koja je bila osakaćena ispadanjem Varšave. Šta- 
više, i sa druge strane, iz Velike Britanije su se s razumevanjem odnosili prema plani- 
ranom sporazumu Madarske i Jugoslavije, nadajuá se da će tako ojačana Jugoslavija s 
uspehom nastaviti svoju politiku neutralnosti.

Za Madarsku postizanje sporazuma bilo je od izuzetne važnosti, na šta ukazuje i činje- 
nica, da u pregovorima koji su prethodili potpisivanju ugovora o večitom prijateljstvu nisu 
bila eksplicitno postavljena pitanja o teritorijama Ugovor u kojem strane zaključuju, da će 
izmedu dve države postojati večiti mir i prijateljstvo, potpisali su u Beogradu 12. decembra 
ministri inostranih poslova Madarske i Jugoslavije Čaki i Cincar Markovié (koji je 4 godine 
bio ambasador Jugoslavije u Berlinu). U razgovorima sa ministrom spoljnih poslova Jugo
slavije, koji je u Budimpeštu stigao radi razmene ratifikovanih dokumenata februara 1941. 
godine, Teleki je naglasio važnost stavljanja u prvi plan onih veza i spona koje spajaju dva 
naroda (suprotno dotadasnjoj praksi, koja se, kako je rekao, do tada pretežno fokusirala na 
momente koji razdvajaju). Teritorijalna pitanja i dalje nisu spominjana, umesto toga raz- 
govaralo se o regulaciji Dunava, o poboljsanju nastave na matemjem jeziku za madarsku 
manjinu u Jugoslaviji, i uopšte o poboljsanju položaja madarske manjine, o uzajamnom 
formiranju naučnih i književnih instituta, kao i o izučavanju istorijata odnosa Madarske i 
Jugoslavije i to putem formiranja mešovite komisije istoričara.12

10 Izveštaj ambasadora Madarske o razgovoru sa Milojem Smiljanićem, jugoslovenskim 
zamenikom ministra inostranih poslova. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 
1936-1945. V. Urednik: Juhász Gyula. Akadémiai Kiadó, Budimpesta, 1982. (DIMK V.) 648.

11 Ibid.
12 Beleska o razgovorima jugoslovenskog ministra inostranih poslova Cincar-Markovi- 

ća i premijera Pala Telekija (Teleki Pál), odnosno ministra inostranih poslova Lasla Bardo- 
šija (Bárdossy László) 27. februara 1941. DIMK. V. 883-888.
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Sve je relativno, a u politici je to naročito tako. Tačno četiri meseca nakon de- 
klarisanja večitog prijateljstva madarske trupe su usle u Vojvodinu. Za to je posto- 
jao jedan jedini razlog: u nemačko-jugoslovenskim odnosima došlo je do zaokreta 
od 180 stepeni.

Zapazivši namere Engleske da stvori antinemački blok, a Jugoslaviju ne samo 
da nagovara na neutralnost (za šta Beogradu nije bio neophodan nikakav naročiti 
podsticaj), nego čini sve da je privoli na oružani nastup protiv sila Osovine, Berlin 
se nije zadovoljio samo posrednom vezom koju je trebalo da garantuje madarsko- 
jugoslovensko večito prijateljstvo. Želeo je navesti Beograd na direktno svrstavanje 
putem priključenja trojnom paktu.

Kako je sretno podudaranje interesa ugovornih strana i u ratu suprotstavljenih ve
lesila ubrzalo sklapanje madarsko-jugoslovenskog ugovora o večitom prijateljstvu, tako 
je nastup na spoljnopolitičkom i unutrašnjem planu nezadovoljnika s jugoslovenskom 
vladom, koja je 25. marta u Beču potpisala priključenje trojnom paktu, doveo do njiho- 
vog uzajamnog jačanja i do pada jugoslovenske vlade.

Komunistička partija Jugoslavije je otkazivanje ugovora zahtevala prvenstve
no iz spoljnopolitickih razloga, najverovatnije uz saglasnost Moskve, pa je organi- 
zovala masovne demonstracije. Srpski politički krugovi, koji su bili nezadovoljni 
vladom zbog njene unutrašnje politike i sklapanja srpsko-hrvatskog sporazuma, 
takode su zahtevali svrgavanje vlade, pa je grupa srpskih oficira na čelu s Dušanom 
Simovićem, koji je bio u vezi sa engleskom tajnom službom, u svitanje izmedu 26. 
i 27. marta, srušila vladu. Simovićeva vlada je doduše objavila da će poštovati sve 
ugovore potpisane od strane prethodne vlade, ali je to Firera u potpunosti ostavilo 
ravnodusnim. Dogadaji u Beogradu ugrožavali su mir na Balkanu koji je bio ne
ophodan za planirani nemački napad na Sovjetski Savez, pa je Hitler već na dan 
državnog udara izdao naredbu br. 25. za okupiranje Jugoslavije. U tome je računao 
i na učešće Mađarske. Zauzvrat mogućnosti grupisanja i nastupa nemačkih tru- 
pa na teritoriji Madarske, kao i zbog njenog vojnog učešća, Treći rajh bi priznao 
njene teritorijalne pretenzije prema Jugoslaviji i to ne samo prema Vojvodini već i 
prema hrvatskim teritorijama (tražeći jedino da Hrvati dobiju autonomiju).13 Po- 
nuda je bila veoma primamljiva. Horti je već sledećeg dana odgovorio u pozitiv- 
nom smislu, ali je konačna odluka doneta 1. aprila na sednici Vrhovnog saveta 
odbrane. Prema odluci vlade Madarske, madarske trupe mogle su učestvovati u 
vojnim operacijama, samo pod uslovom: 1) da Jugoslavia prestane da postoji (da 
bi to olakšala, vlada Mađarske pokušala je umiriti Mačeka da bi Madarska s punim 
razumevanjem posmatrala formiranje Nezavisne Države Hrvatske, jednom rečju, 
nema razloga za strahovanje od madarskih pretenzija), 2) da madarska manjina 
bude proganjana, 3) da nastane vákuum u funkcionisanju vlasti na teritorijama na 
koje pretenduju. Nadalje, madarska vojska će se umešati tek nekoliko dana nakon 
nemačkog napada, ali i tada pod madarskom komandom.14

Ovakva odluka madarske vlade, međutim, čak i da se ispune neki od pome- 
nutih uslova, dovela bi Madarsku u neugodnu situaciju pred Velikom Britanijom. 
Premijer Pal Teleki upravo je zbog toga smatrao važnim da s jedne strane informise 
vladu Velike Britanije o teškom položaju svoje vlade kao i o motivima koji su je 
naveli na donošenje ovakve odluke, a istovremeno mu je bilo važno da sam bude 
informisan o stavu Londona. Drugog aprila stigao je telegram u Budimpeštu kojim

13 DIMK V. 966-967.
14 Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1918-1945.
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je ambasador Madarske u Londonu obavestio svog premijera, da će Velika Brita- 
nija, u slučaju nemačkog napada na Jugoslaviju sa teritorije Madarske, prekinuti 
diplomatske odnose sa madarskom vladom. A u slučaju, da se napadu iz bilo kojih 
razloga priključi i Mađarska, onda može računati na objavu rata od strane Londo- 
na i njegovih saveznika (Turske, a vremenom, sasvim izvesno, Sovjetskog Saveza i 
Sjedinjenih Američkih Država).

Time je postalo jasno, da je politici naoružane neutralnosti došao kraj. Nakon 
neizbežnog spoljnopolitičkog neuspeha Teleki je bio slomljen i izvršio je samoubi- 
stvo. U svom oproštajnom pismu napisao je, da „smo prekršili reč iz kukavicluka", 
„postali smo najgadnija nacija*, jer madarska vlada je prekršila ugovor potpisan 
pre četiri meseca i želi učestvovati u napadu na Jugoslaviju. Ovo se može shva- 
titi kao odraz naivnosti jednog očajnika, političara pomućenog urna, što u svom 
oproštajnom pismu na osnovu osude vlade iz Londona, koja je razumljivo imala 
pred očima isključivo sopstvene interese, zamera madarskoj vladi zbog ispunjenja 
nemačkog zahteva.

Bilo bi sasvim apsurdno ako Madarska, kojoj su odlukom velesila, dvadeset go
dina ranije oduzete teritorije (što se ni po kom principu ne može prihvatiti praved- 
nim), smatrajući vraćanje oduzetih teritorija svojim spoljnopolitičkim prioritetom 
(izuzev tokom odredenih perioda, kao sto smo videli s jeseni 1935. i početkom 
1938. kada je odricanje od njih obećavalo veći politički profit), ne bi iskoristila 
nastale okolnosti te bi sasvim besmisleno ustrajala pored zemlje koja drži teritorije 
oduzete od nje. I sve to zbog ugovora o prijateljstvu. Ovakvim stanovistem prene- 
bregava se važna činjenica da su medunarodni ugovori, mada izuzetno važni prav- 
ni dokumenti i neizbežni sastavni elementi medunarodne politike, zapravo uvek 
tvorevine odredene političke situacije. U pismenom obliku potvrđuju postojeću 
stvarnost, praktično predočavaju jasnu situaciju za potpisnike i njihova okruže- 
nja o svojim namerama i ciljevima u određenoj međunarodnoj situaciji. Čim se, 
medutim, promene okolnosti koje su isle na ruku potpisnicima, ugovori postaju 
prevazideni i néma te vlade, koja iole drži do sebe, do svoje države i svoje nacije, 
koja de se u radikalno izmenjenoj situaciji založiti za poštovanje ili sprovodenje 
slova nekog „komadića papira".

Krajem marta, pocetkom aprila 1941. godine nastala je upravo takva situacija. 
Nakon sto su nemacke trupe 10. aprila ušle u Zagreb a, u ime ustaškog vode Anta 
Pavelića, Slavko Kvaternik proglasio Nezavisnu Državu Hrvatsku, ostvaren je jedan 
od uslova za ispunjenje nemackog zahteva: raspala se Jugoslavija, prestala je da po- 
stoji država s kojom je Madarska potpisala ugovor. Horti je izdao svoju ozloglašenu 
naredbu: „Napred do hiljadugodišnje južne granice!" i kako je to 4. maja 1941. go
dine jugoslovenska vlada u izbeglištvu svojom odlukom i deklarisala: izmedu dve 
države nastupilo je ratno stanje. Time je okončan period vekovnog suživota dve 
države i dva naroda. Do temelj a je poremećen sistem odnosa formiran na novim 
osnovama uzburkanog dvadesetog véka a tragično okončanje tog perioda uslediće 
tek četiri godine kasnije.



104 Arpad Hornjak

In his paper.; Árpád Hornyak analyses the shaping o f Hungarian-Yugoslav 
relations in the period between the two world wars. The author reviews the 
issue o f state borders between the two countries and construes the priorities 
o f both the Hungarian and the Yugoslav diplomacy in view o f the two states. 
The author underlines that, while Hungary envisaged the South Slav state 
as the weakest link in the Little Ententes chain, the interest o f the Yugoslav 
diplomacy in the Central European area was rather moderate. In view o f  
minority issues, Árpád Hornyak emphasises that the com m unity o f ha lf a m il
lion Hungarians who lived in Yugoslavia was, first and foremost, a means fo r  
Budapest to p u t through its most important foreign policy goal, i.e. the imple
mentation o f the Treaty's revision. A t the same time, he also presents, that in 
the m id -1930s, there were some concepts within the Hungarian government, 
which -  in order to improve the relations between the two countries - m ani
fested willingness to ultimately relinquish the annexed territories. The study  
examines the economic relations between the two states and sets forth  their 
interdependence and, finally, looks at the relations o f the two states from  the 
aspect o f  the Great Powers policy.
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Jugoslavia i Madarska izmedu dva svetska rata: 
sukob načela suverenosti i načela zaštite manjinskih prava

Velika mi je cast što prisustvujem naucnom skupu organizovanom povodom 
ovog dana tako značajnog za mađarski narod u Srbiji, povodom obeležavanja 90. 
godine osnivanja prve madarske stranke.

Dozvolite mi da vas ukratko upoznam sa rezultatima rada „Državne komisije 
za tajne grobnice posle 12. septembra 1944“ Državna komisija za tajne grobnice 
osnovana je u Srbiji krajem 2009. godine i ima za cilj da evidentira i popiše sve 
žrtve onoga sto spominjemo kao „crveni teror” u Srbiji, žrtve stradale u periodu od 
septembra 1944. do kraja rata uključujući, naravno, i one na teritoriji Vojvodine. 
Do kraja ove godine očekujemo, da će biti završen prvi preliminarni spisak žrtava.

Planiramo da, putem on-line baze, koja je u pripremi, omogućimo javnosti da 
se upozna sa raspoloživim podacima, da bismo izbegli neprijatne slučajeve poput 
onog kada se, pri predstavljanju knjige žtava Drugog svetskog rata pre desetak go
dina, javio čovek koji je živ a nalazio se na spisku žrtava, ili kada se javio rodak 
žrtve koja se našla na spisku, a znao je da ta žrtva nije poginula za vreme rata.

Spisak o kome govorim biće, po okončanju evidentiranja svih dostupnih imena 
i njhovog unosa u bazu podataka, godinu dana pristupačan istraživačima iz zemlje 
i inostranstva, tako da će istraživači, ali i rodaci žrtava i svako ko poseduje izvesne 
informacije, po potrebi m od da ulože prigovor, donesu dokumente i upotpune 
podatke. Naravno, možemo očekivati da bude dosta prigovora, samim tim sto su 
izvorni spiskovi na srpsko-hrvatskom, a tu će se nad i madarska imena. Vi znate 
koliki problem može da predstavlja kad jedan jezik ima pet samoglasnika a drugi 
četrnaest. U transliteraciji imena sigurno će biti grešaka, ali ćemo se truditi da po
sao bude uradén sto profesionalnije. Pomenuti period od godinu dana omogudće 
nam da značajan deo omaški ispravimo, ali pritom ocekujemo vasé razumevanje.

Da li je moguće napraviti spisak koji će biti prihvatljiv za sve? To je drugo pi
tanje i rekao bih da je moguće što se, uostalom, pokazalo u Sarajevu. Istraživački 
dokumentacioni centar iz Sarajeva pripremio je popis svih žrtava u ratovima od 
1992. do 1995. koji je danas opšteprihvaćen kada su u pitanju žrtve ratova za jugo- 
slovensko naslede u Bosni i Hercegovini. Naravno, u tumacenjima ima neslaganja, 
ali svi su prihvatili broj od približno sto hiljada nastradalih u ratu u Bosni i Herce
govini izmedu 1992. i 1995. godine.

Drugi primer je Kragujevac. On u istorijskom pamćenju Srba predstavlja vrlo 
osetljiv lokalitet. Oktobra 1941. nemačke okupacione snage tu su izvršile veliki 
masakr. Jugoslavia i jugoslovenska komunisticka istoriografija dugó su isticale da 
je ubijeno 7.000 ljudi. Razlog za ovakvu informaciju potekao je od jednog jugo- 
slovenskog svedoka koji je takvu izjavu dao u Nirnbergu. On je zapravo naveo 
da ih je stradalo šest hiljada, da bi kasnije jedan partijski zvaničnik povećao broj 
na sedam hiljada, a u komunistickoj Jugoslaviji kad god bi partijski kadar nešto 
slično izjavio, to bi postajala zvanična neprikosnovena istina. Niko tome nije smeo 
da se suprotstavi. Nedavno smo utvrdili da je elaborat o tome bio državna táj na. 
Danas se tačno zna da se radi o 2.759 stradalih lica. Sporno je jedno jedino ime. 
Nije utvrdeno da li je dotična osoba ubijena tóm prilikom.
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U pripremanoj on-line bazi će biti omogućeno, pritiskom na ime žrtve, dobiti 
izvor iz kojeg je preuzet podatak, i svako će moći da sravnjuje i proverava predo- 
čene podatke. Uprkos velikom uloženom trudu, u ovom projektu nećemo uspeti 
da postignemo preciznost do kakve su došli u Kragujevcu, ali verujem da ćemo se 
približno usaglasiti.

Želeo bih, isto tako, unapred da kažem, da postoje odredena mesta u centralnoj 
Srbiji, verovatno je to slučaj i sa Vojvodinom, za koja nemamo sve podatke. Uprkos 
takvom nedostatku, do približnog broja za neke okruge u centralnoj Srbiji možemo 
doći na osnovu statistike i odgovarajućih uporedivanja. Kad se završi preliminarno 
istraživanje, podaci koji se tiču Srema, Banata i Bačke, biće dostavljeni na dalju 
analizu Meduakademijskoj komisiji, kako članovima srpskog dela komisije u Be
ogradu i Novom Sadu, tako i članovima mađarskog dela komisije u Budimpešti.

* * *

Dozvolite mi da sada počnem sa svojim izlaganjem u kojem ću pokušati da 
predočim kontekst u kojem valja posmatrati pitanje položaja madarske manjine u 
Kraljevini Jugoslaviji. Isto tako želim da pokušam da odgovorim na pitanje zašto je 
Madarska stranka imala tako ograničen uspeh u svom radu, o čemu je pisala profe- 
sorka Enike Šajti.1 Mada je pomenuta stranka u intelektualnom i administrativnom 
pogledu imala sve kapacitete, a takode i podršku matične države, ipak nije postigla 
očekivane rezultate.

Budući da smatram da je, radi boljeg razumevanja složenih pitanja i radi 
ublažavanja odredenih tenzija koje ta pitanja izazivaju, uvek važno imati u 
vidu kontekst, ovde bih skrenuo pažnju na neke od razloga za takvu situaciju. 
Prva tema o kojoj imam nameru da govorim je suverenost, što sam naveo i u pod- 
naslovu.

1) Iskustvo verski i nacionalno homogene zemlje
Srbija je iz Prvog svetskog rata izašla insistirajući sve vreme na svojoj suve- 

renosti. Posmatrajući istorijske izvore, istoričari van Srbije obično su iznenade- 
ni kad sagledaju u kolikoj meri je srpska vlada u vrlo tragičnim trenucima, kao 
što je recimo leto 1915. godine, kada se nalazila pred ocekivanim slomom i bilo 
je jasno da će je Centralne sile savladati, pružala otpor utvrdivanju bilo kakve, 
makar i najmanje revizije granica prema Bugarskoj, iako su te granice zapravo 
bile granice Srbije samo dve godine. Znači Srbija nije pokazivala nimalo spre- 
mnosti za bilo kakav ustupak u pogledu promene granica.

U trenutku stvaranja Jugoslavije, odnosno preobražaja Kraljevine Srbije koja 
postaje temelj nove države, jedan vrlo važan proces takođe je uticao na sudbi- 
nu i položaj svih manjina u Jugoslaviji. To je bila ideologija jugoslovenstva. 
Već od samog naziva Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina 
Jugoslavija, jasno je da se insistiralo na slovenskoj komponenti, odnosno uže, 
na jugoslovenskoj, usled čega su četiri velike manjine: Madari, Nemei, Turci i

1 Enikő A. Sajti, Hungarians in the Voivodina 1918-1947 (Social Science Mono
graphs: Boulder, Colorado, 2003); Enikő A. Sajti, “Between the two world wars. Case stu
dies: Yugoslavia ”, in Nándor Bárdi, Csilla Fedinec and László Szarka, Minority Hungarian 
Communities in the Twentieth Century (Social Science Monographs: Boulder, Colorado, 
2011), pp. 214-218.
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Albanci automatski klasifikovani kao antidržavni elementi. Međutim, ono sto 
nije bilo odmah jasno čak ni srpskoj eliti je pojava da su se 1919. na političkoj 
mapi Evrope ocrtale dve nove države, koje su bile jedinstvene u Evropi po tome 
što najveći narod u njima nije imao etničku većinu a to su bile Čehoslovačka
i Kraljevina Jugoslavia. U Čehoslovačkoj je bilo 46% Čeha, a što se tiče Kra- 
ljevine Jugoslavije, ne možemo pouzdano ni da sracunamo koliko je bilo Srba. 
Postoje različite procene, ali grubo rečeno, bilo ih je nešto preko 40%.

Ono sto je u prvom trenutku promaklo javnosti u Beogradu, postalo je primet- 
nije kod popisa iz 1921. godine kada se pokazalo koliko je opao procenat etničke 
većine Kraljevine Srbije u odnosu na popis iz 1910. Ali, i ovaj podatak ostao je 
nedovoljno zapažen zato što, u skladu sa postojećom ideologijom, posebna rubrika 
,,Srbi“ nije ni postojala, nego je ta populacija kategorisana kao Srbi/Hrvati.

U stvari, Kraljevina Srbija bila je etnički homogena zemlja i imala je samo jed- 
nu značajnu manjinu, a to su bili Vlasi. Oni nisu činili nacionalnu manjinu i tu 
ponekad dolazi do pogrešnog tumacenja, jer se automatski sve etničke manjine 
klasifikuju pod savremene nacionalne kategorije. Vlasi su tada bili samo etnička 
manjina, drugim rečima, manjina čiji su članovi imali identitetsku posebnost, ali 
manjina koja nije imala ni nacionalni ni politički pokret. Samim tim ona nije pred- 
stavljala nikakav faktor u političkim računicama elite Kraljevine Srbije.

Kraljevina Srbija je svoje postojanje kao homogena etnička država okončala 
1912-13. godine, ulaskom Makedonije, Kosova i dela Metohije u sastav Srbije. Ne- 
posredno pre toga, na popisu iz 1910. procenat Srba prelazio je 95%. Sa tih 95% 
dolazimo do podatka iz 1921. kada je Srba i Hrvata u Kraljevini Srba, Hrvata i 
Slovenaca zbirno bilo 74,36%, a samo Srba je moglo biti oko 42-43% od ukupnog 
stanovništva. Ali, ovaj podatak je zakamufliran tako sto su ne samo Srbi i Hrvati 
popisivani zajedno, nego su kategorijom Srba i Hrvata bili obuhvaćeni i bosanski 
muslimani i, naravno, ona grupa od koje će kasnije nastati Crnogorci.2

Kraljevina Srbija je do Balkanskih ratova, u verskom pogledu, bila gotovo jed- 
noznačna država. Od ukupnog stanovništva po popisu iz 1910, 99% su bili pravo- 
slavne vere. Kraljevina Jugoslavia se u decembru 1919. godine obavezala na pošto- 
vanje manjinskih prava, ali samo za pokrajine pripojene od Austrougarske, dakle 
ne i za takozvanu Staru Srbiju. Srbija je jos ranije imala sličnu obavezu i to još od 
Berlinskog kongresa u pogledu verskih prava. To se prvenstveno odnosilo na po- 
ložaj Jevreja, međutim, dok je položaj Jevreja relativno lako ureden opstorn ravno- 
pravnošću svih gradana prema Ustavu iz 1888, problem je predstavljala jedna vrlo 
mala verska manjina, to su bili nazareni. Srpske vlasti su imale postojan problem 
da nadu modus s tom verskom manjinom posebno zato sto su nazareni prigovarači 
savesti, to jest ne prihvataju da nose oružje. U tom smislu, kod svakog posebnog 
slučaja, kada je trebalo da služe vojsku i da nose oružje, njihovo odbijanje da odgo- 
vore ovoj obavezi, propraćeno je neprekidnim incidentima i hapšenjima. Kraljevi
na Srbija tu situaciju nikako nije uspevala da prevazide.

Izuzimajući slučaj nazarena koji nikada i nije razrešen na prihvatljiv nácin koji 
bi ovu manjinu integrisao u društvo, Kraljevina Srbija nije imala nikakvo iskustvo

2 Za statističke podatke o etničkoj strukturi Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, 
kao i za stvaran postotak Srba u Kraljevini Jugoslaviji videti: Slobodan G. Markovich, ”Eth
nic and National Minorities in Serbia and the Kingdom of Yugoslavia”, in Dusán T. Batako- 
vic (editor), Minorities in the Balkans. State Policy and Inter-Ethnic Relations (1804-2004) 
(Belgrade: Balkan Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2011), pp. 162-184.
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u rešavanju probléma koji postoje u višenacionalnim i verski nehomogenim drža- 
vama. íz devedesetdevetpostotne verske homogenosti, elita koja se na to navikla 
i koja je u tóm duhu odrastala i živela, sada je bukvalno utrčala u növi prostor u 
komé je preuzela upravljanje jednim mnogo kompleksnijim organizmom. Verska 
politika kralja Alekandra bila je veoma tolerantna i integrativna, ali ovaj vladar nije 
uspeo da savlada nacionalne tenzije. Tek pri samom kraju postojanja Kraljevine 
Jugoslavije, u vreme namesnistva kneza Pavla poceli su eksperimenti sa federalnim 
modelima.

2) Strah od revizionizma
Druga stvar je strah od revizionizma. Ne samo od mađarskog revizionizma 

nego prvenstveno strah od bugarskog i italijanskog revizionizma, jer Srbija je već 
vodila spor sa Bugarskom oko Vardarske Makedonije, ali uz to ona je posle Prvog 
svetskog rata postigla modifikovanje granice, i to po čisto strateškim elementima 
što jugoslovenska delegacija čak nije ni skrivala. Konačno, što se Italije tiče, ona je 
imala tajni sporazum sa silama Antanté kojim su joj obećane odredene zemlje u 
Dalmaciji. Te zemlje Jugoslavia je dobila uz pomoć američke flote, i uz značajnu 
podršku predsednika Vilsona. Time je faktički pomenuti tajni sporazum anuliran, 
a Jugoslavia je u Italiji, a takode i u Bugarskoj naišla na vrlo ozbiljne neprijatelje. 
Naravno, bila je izložena i velikom nezadovoljstvu u Madarskoj koje, istina, nije 
bilo usmereno samo prema Jugoslaviji nego možda i vise prema Čehoslovačkoj i 
Rumuniji, ali isto tako i prema Jugoslaviji. Sve se to može smatrati razlogom što je 
strah od revizionizma ujedno prerastao u strah od takozvanog domino efekta. Zato 
Jugoslavia nikada nije u punoj meri prihvatila, čak ni u vreme pregovora o več- 
nom prijateljstvu s Madarskom, da ozbiljno sagleda mogućnost i najmanjeg oblika 
prilagodavanja granica. Jednostavno se plašila da bi odustajanje od dva okruga u 
Bačkoj, odmah izazvalo bugarsku ili italijansku reakciju, a možda i albansku.

Traumatizacija usled ljudskih gubitaka u Velikom ratu
Treća stvar bila je traumatizacija izazvana velikim gubicima u ratu. Srbija je 

imala jedan od najvećih ratnih gubitaka, mada u tóm pogledu ne posedujemo sa- 
svim precizne podatke. Stradalo je oko miliőn do miliőn i dvesta pedeset hiljada 
ljudi, sto je predstavljalo negde do četvrtine stanovništva. Moglo bi se reći da je 
takva traumatizacija ostala trajna. To znači da je doživljaj srpske elite bio, da su 
nőve granice u najbukvalnijem smislu reči zalivene srpskom krvlju što je, dakako, 
imalo posledice. U krajnjem slučaju, to je čak u punoj meri uticalo i na srpko-hr- 
vatske odnose.

Iskustvo centralizovane uprave
Četvrta stvar je nedostatak iskustva u pogledu savladavanja administrativne 

složenosti, odnosno nepostojanje iskustva u organizovanju kompleksnih sistema. 
Uzmimo za primer, da je gradanin Austrougarske, recimo 1910. godine, mogao tri 
meseca da boravi u Novom Sadu, tri meseca u Sarajevu, tri meseca u Zagrebu i tri 
meseca u Ljubljani, a da pritom živi pod četiri različita administrativna sistema, 
što znači da bude u zemljama krune Svetog Stefana u Novom Sadu, pod nekom 
vrstom autonomije u okviru zemalja krune Svetog Stefana u Zagrebu, da bude pod 
kondominijumom u Bosni, ili da bude u carskim zemljama u Ljubljani. Takva vrsta 
kompleksnosti bila je potpuno nepojmljiva bilo kom birokrati u Srbiji, bilo kom 
pripadniku političke elite, a da stvar bude u tóm smislu jós nepovoljnija, veliki deo
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srpske elite proveo je Prvi svetski rat u Francuskoj u Parizu, a manji deo u Londo- 
nu. Svi oni koji su tokom tog perioda bili u Francuskoj, imali su prilike da se uvere 
da centralistički sistem može da bude veoma delotvoran. On postoji u zemlji koja 
je posle Prvog svetskog rata postala prvi saveznik Jugoslavije i onda se činilo da je 
to prava stvar jer, to je nešto što primenjuje Francuska. Ona je služila kao zemlja 
model, pa se smatralo da to treba primeniti i u Jugoslaviji. Ali, sve to skupa, imalo 
je ozbiljne posledice prvenstveno na srpsko-hrvatske odnose, ali i na neka slože- 
nija rešenja, kada su u pitanju manjine. Konkretno, to je naravno onemogućavalo 
federalizaciju zemlje pa i eventualnu mogućnost, da jedna od pokrajina nastane na 
području Bačke i Banata, odnosno Bačke, Banata i Srema.

Javno mnjenje
Peta stavka jeste javno mnjenje. Ono je izuzetno važno. Moram da kažem da mi 

nemamo u ovom trenutku dovoljno podataka, da bismo o tome sasvim pouzdano 
govorili, ali nazire se opšta slika. Postoje dve opsežne studije Vuka Vinavera,3 koji je 
dotakao i óva pitanja i već iz tih studija jasno se vidi, da je jugoslovenska, posebno 
beogradska štampa od samog početka objavljivala tekstove, koji su bili napisani 
tako da su podsticali strah od Mađarske, narodto veliki strah od madarskog revizi- 
onizma i to, kako u periodima kada je revizionizam bio u centru madarske politike, 
tako i u periodima kad je bio manje izražen. To je konstanta od 1919, pa skoro do 
pred kraj postojanja Kraljevine Jugoslavije, ali studija o ovom pitanju tek treba da 
bude napisana. Kada se bude pojavila, ona će nam otkriti jednu drugu stvar: kako 
je nastajao i razvijao se proces koji je uspevao da preobrati manjine u „druge”. Kako 
su prikazivani pripadnici manjina pre svega mađarske i nemačke.

Smanjeni značaj prečanskih krajeva
I konačno, šesto pitanje. Opet bih se osvrnuo na knjigu profesorke Sajti, u kojoj 

je primetila, da za razliku od Srba u Vojvodini, koji su imali srpsku Atinu, Madari 
nisu imali neki centar koji bi se u zemljama krune Svetog Stefana prepoznavao kao 
važan kulturni centar. Medutim, ono što je nastupilo u Kraljevini Jugoslaviji, bila 
je marginalizacija i prečanskih Srba. U takvoj situaciji bilo je nerealno očekivati da 
bi Madarska stranka mogla više da postigne a stoji mi na raspolaganju i zanimljiv 
podatak: od 1919. godine do nemačkog napada odnosno do 27. marta, u Kralje
vini Jugoslavije oformljeno je 39 vlada. Bilo je 13 premijera, pošto su neki bili ime- 
novani 8 do 10 puta. Dvanaestorica su bili Srbi, a jedan od njih je bio Slovenac. Od 
pomenutih 12 Srba, svi su bili iz Beograda, Niša, Vranja, Kragujevca. Dakle, svi su 
dolazili sa prostora unutar granica Srbije od pre Balkanskih ratova. Ukoliko upore- 
dimo ovu sliku s uticajem prečanskih Srba iz južne Ugarske na prvu srpsku vladu 
iz 1811, možemo zapaziti da je tada uticaj prečanskih Srba bio daleko ved. Imali su 
ministra prosvete i ministra spoljnih poslova. Kad je umro veliki srpski prosvetitelj 
i ujedno prvi ministar prosvete Dositej Obradović, njega je zamenio drugi Srbin 
iz Južne Ugarske Ivan Jugović. Dakle, u toj prvoj vladi 1811. bio je daleko ved broj 
prečanskih Srba nego što je bio u vladama Kraljevine Jugoslavije.

Takva situacija, naravno, imala je vrlo ozbiljne posledice u smislu da je celoku- 
pna elita bila skoncentrisana u Beogradu. Beograd je postao neka vrsta kulturnog

3 Vük Vinaver, Jugoslavija i Madarska, 1918-1933, Institut za savremenu istoriju, Beo
grad 1971; Vük Vinaver, Jugoslavija i Madarska, 1933-1941, Institut za savremenu istoriju i 
Narodna knjiga, Beograd 1976.
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„usisivača” i kada su u pitanju Srbi. Veliki srpski pisci Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, 
Jovan Dučić, postaju poznati i opštepriznati zahvaljujući tome što su se preselili u 
Beograd, a ne iz razloga što su bili iz pokrajina iz kojih su dolazili.

Svi faktori koje sam pomenuo, onemogućili su zapravo da manjinska politika 
doživi onu vrstu afirmacije, koju je realno zasluživala, a ősim toga treba imati u 
vidu jos jednu stvar: stepen nacionalizma u Kraljevini Jugoslaviji, nije bio isti medu 
različitim nacionalnim grupama, što znači da je bilo i grupa u kojima nije bila ko- 
načno uobličena nacionalna svest. Tu bi se mogli svrstati npr. bosanski muslimani, 
Albanci i Turci. U svim takvim slučajevima beogradska politička elita relativno 
lakó se dogovarala s celnicima etničkih stranaka jer oni nisu predstavljali političke 
faktoré koji moraju da proveravaju svoj uticaj na lokalnim izborima, nego su prosto 
bili tradicionalne vode u svojim zajednicama, koje su onda sa tog stanovišta vrlo 
lakó pravile najneprincipijelnije paktove sa Beogradom. Po pravilu su ovi paktovi 
predstavljali način da se obezbedi prosta većina u jugoslovenskoj skupštini, pa su 
etničke stranke postale puki instrument za srpske političke stranke u obezbediva- 
nju potrebne većine. To je išlo daleko lakše s predstavnicima bosanskih muslima- 
na, nego s drugima. Zato su oni uvek bili u vladi, a saradnja s mađarskom stran- 
kom postajala je interesantna ukoliko bi radikalima ili nekoj drugoj stranci postalo 
važno koliko glasova mogu da dobiju da bi sastavili većinu. Takva je, dakle, bila 
situacija posmatrana s jednog aspekta.

Trijanonski sindrom
S druge pák strane, postojali su faktori, koji su sa madarske strane onemoguća- 

vali postizanje kompromisa. U prvom redu, stalno prisutna svest o Trijanonu, kao 
najvećoj katastrofi u madarskoj istoriji. Uz 9. oktobar, to je svakako najveća trauma 
u novijoj madarskoj istoriji, tu néma sumnje, međutim, nezavisno od toga trauma- 
tizacija, koja je nastala posle Trijanona zapravo je na neki nácin onemogućavala, 
da se postignu kompromisi kako sa Jugoslavijom, tako i sa Rumunijom ili Čeho- 
slovačkom, sve do trenutka dók spoljnopolitički interesi u nekim od ovih slučajeva 
nisu naložili da se stvari promene.

Mitpeštanske stampe o raspadu zemalja Male antanté
Druga stvar je nácin na koji je madarska štampa u Pesti prikazivala zemlje čla- 

nice Male antanté. U madarskoj štampi, pa donekle čak i u madarskoj diplomatiji, 
i onda kada to nije odgovaralo istini, postojao je jedan mit na osnovu kojeg su ze
mlje Male antanté, naročito Jugoslavia i Čehoslovačka prikazivane kao da su stal
no pred raspadom. U táj mit počeli su da veruju pojedini uticajni krugovi u Pesti. 
Ako je tako, zašto bi se neko približavao zemlji koja je pred raspadom? Smatralo se 
da jednostavno treba sačekati da se raspadnu öve dve zemlje.

Osećanje kulturne superiornosti
I konačno, postojala je i treća stvar koja je sprečavala neku vrstu izmirenja, 

neku vrstu pronalaženja zajedničkog modusa izmedu Kraljevine Jugoslavije i Kra
ljevine Madarske. To je bio osećaj kulturne superiornosti u odnosu na Srbe, Rumu- 
ne i Slovake koji je vladao u krugovima peštanske elite.

Óvom raspravom imao sam nameru da skrenem pažnju na elemente koji su 
stajali na putu uspostavljanja medusobnog sporazuma, a koji se u suštini svode 
sa jugoslovenske strane na insistiranje na suverenosti i na to da je jugoslovenska 
diplomatija svaki madarski prigovor, nezavisno od toga da li je on dolazio za vreme
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Betlenove ili bilo koje druge kasnije vlade, kada je revizionizam svakako bio daleko 
izraženiji, dekodirala i tumačila kao da se odnosi na pokušaj revizionizma. To nije 
bio politički manevar. Kada pogledamo jugoslovenske izveštaje poslanika iz Zene
ve, Budimpešte, Praga ili Bukurešta, vidimo da je jugoslovenska diplomatija u to 
duboko verovala i da se toga preterano bojala. Ta suverenost dakle, koja je sa jedne 
strane sprečavala iznalaženje rešenja i takva opšta konstelacija dovele su do toga da 
je u suštini svaki zahtev Madarske stranke, zapravo tumačen kao neka vrsta naru- 
šavanja jugoslovenskog jedinstva i kao želja da se izvrši revizija granica koja bi opet 
dovela do raspada cele zemlje jer bi se sa svih strana mogli postaviti slični zahtevi.

U navedenom kontekstu odigrao se sukob dva načela (očuvanja suverenosti i 
zaštite nacionalnih manjinskih prava) koja, sama po sebi, nisu nespojiva, ali su ih 
konkretni istorijski uslovi učinili nespojivim na području Banata i Bačke izmedu 
dva svetska rata. Insistiranje svaké od strana na jednom od ovih nacela automatski 
je tu stranu dovodilo u sukob sa nacelima druge strane. To je i jedno od objašnjenja 
neuspeha same Madarske stranke da postigne veće rezultate, kao i neuspeha vlada 
u Beogradu da integrišu mađarsku manjinu na uspešniji način u glavne političke 
tokove Kraljevine Jugoslavije.



112
SLOBODAN MARKOVIĆ

Jugoszlávia és Magyarország a két világháború között: 
a szuverenitás és a kisebbségi jogok 

elveinek összeütközése

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a szerbiai magyarság fontos 
napja, az első magyar párt megalapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos tanácskozáson.

Engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel az 1944. december 12-e után 
keletkezett titkos tömegsírok feltárásával foglalkozó állami bizottság munkájának ered
ményeit. Ez a bizottság 2009-ben alakult meg Szerbiában azzal a céllal, hogy nyilván
tartásba és számba vegye a szerbiai „vörös terrorénak az 1944 szeptemberétől a háború 
végéig esett áldozatait, beleértve természetesen valamennyi áldozatot Vajdaság terü
letén. Arra számítunk, hogy az év végéig elkészül az áldozatok első, előzetes jegyzéke.

Azt tervezzük, hogy az előkészületben levő online bázissal lehetővé tesszük, 
hogy a közvélemény megismerkedjen a rendelkezésre álló adatokkal. Szeretnénk 
elkerülni az olyan kellemetlen eseteket, mint amilyen a II. világháború áldozatait 
tartalmazó könyv tíz évvel ezelőtti bemutatásakor előfordult. Jelentkezett ugyanis 
egy ember, aki él, pedig ott szerepel az áldozatok jegyzékében. Máskor pedig jelent
kezett egy jegyzékben szereplő áldozatnak a rokona, aki tudta, hogy az illető nem a 
háború ideje alatt vesztette életét.

A névsor, amelyről beszélek, az összes hozzáférhető név a nyilvántartásba vétel 
és az adatbázisba történő bevitel után egy évig hozzáférhető lesz a hazai és a külföl
di kutatók számára, így a kutatók, de az áldozatok hozzátartozói és mindazok, akik 
információkkal rendelkeznek, szükség esetén panaszt nyújthatnak be, elhozhatják 
a különféle okiratokat, és kiegészíthetik az adatokat. Természetesen számolhatunk 
azzal, hogy sok lesz a panasz, abból kifolyólag is, hogy a források szerbhorvát 
nyelvűek, s szerepelnek bennük magyar nevek is. Önök tudhatják, hogy mekkora 
gondot okozhat az, ha egy nyelvben öt magánhangzó, a másikban meg tizennégy 
található. A nevek átírásában biztosan adódnak hibák, de igyekszünk majd a leg
nagyobb hivatástudattal végezni ezt a munkát. Az említett egy év lehetővé teszi szá
munkra, hogy a tévedések jelentős részét kijavítsuk, eközben azonban számítunk 
az önök megértésére.

Vajon elkészíthető-e egy olyan névsor, amely mindenki számára elfogadható lesz?
Ez más kérdés, amire én azt válaszolnám, hogy lehetséges, ami megmutatkozott 

Szarajevóban is. A szarajevói Dokumentációs Kutatóközpont előkészítette az 1992 
és 1995 közötti háborúk összes áldozatának a jegyzékét, s ez mára általánosan 
elfogadottá vált a jugoszláv örökségért folytatott háborúk bosznia-hercegovinai ál
dozatai tekintetében. Természetesen a magyarázatokban vannak különbségek, de 
mindannyian elfogadták az adatot, hogy 1992 és 1995 között Bosznia és Hercego
vinában a háborúk mintegy százezer áldozatot követeltek.

A másik példa Kragujevac. Ez a város a szerbek történelmi emlékezetében na
gyon fájó emlékeket ébreszt. 1941 októberében a német megszállók nagy tömeg
mészárlást hajtottak végre ott. Jugoszlávia és a jugoszláv történetírás hosszú ideig 
7000 ember legyilkolásáról beszélt. Ez az információ abból fakadt, hogy egy jugo
szláv tanú ezt vallotta Nürnbergben. Ő valójában hatezer áldozatról beszélt, később
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azonban egy párttisztviselő ezerrel megnövelte ezt a számot, márpedig ha a kommu
nista Jugoszláviában egy pártkáder valami ehhez hasonlót kijelentett, akkor az hi
vatalosan megkérdőjelezhetetlen igazsággá lett. Senki sem mert vele szembeszállni. 
Nemrégiben megállapítottuk, hogy az ezzel kapcsolatos tanulmány államtitok volt. 
Ma már pontosan tudjuk, hogy 2759 áldozatról van szó. Egyetlenegy név a kérdé
ses. Nem sikerült megállapítani, hogy az illető személyt akkor ölték-e meg.

Az előkészítés alatt álló online adatbázis lehetővé teszi, hogy az áldozat nevére 
kattintva megjelenjen a forrás, amelyből az adat származik, és mindenki egyeztet
heti és ellenőrizheti a közzétett adatokat. A jelentős erőfeszítések ellenére sem tu
dunk ebben a munkában a kraguj évadhoz hasonló pontosságot elérni, de hiszem, 
hogy megközelítőleg egyet tudunk érteni.

Szeretném ugyanúgy előre jelezni, hogy vannak bizonyos helyek Szerbia szűkebb 
területén, és valószínűleg a Vajdaságban is, ahol nem áll rendelkezésünkre minden 
egyes adat. A hiányosságok ellenére Szerbia szűkebb területének valamely körzetében 
megközelítően pontos adatokhoz sikerül hozzájutnunk a statisztikai adatok és a megfe
lelő összehasonlítások alapján. Amikor befejezzük az elsődleges kutatásokat, a Szerém- 
ségre, a Bánságra és a Bácskára vonatkozó adatokat továbbítjuk az Akadémiai Vegyes 
Bizottságnak, mind a bizottság szerb része tagjainak Belgrádba, illetve Újvidékre, mind 
pedig a bizottság magyarországi tagjainak Budapestre.

* * *

Engedjék meg, hogy elkezdjem előadásomat, amelyben megkísérlem felvázol
ni azokat az összefüggéseket, amelyek figyelembevételével vizsgálhatjuk a magyar 
kisebbség helyzetét a Jugoszláv Királyságban. Ugyancsak szeretnék kísérletet ten
ni annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a Magyar Párt miért ért el csak 
korlátozott eredményeket a munkájával, amelyekről Sajti Enikő professzor asszony 
írt.1 Noha az említett párt intellektuális és adminisztratív szempontból ugyancsak 
rendelkezett minden szükséges kapacitással, továbbá az anyaország támogatását is 
élvezte, mégsem érte el a várt eredményeket.

Mivel úgy vélem, hogy bizonyos összetett kérdések jobb megértése és az e kérdé
sek által kiváltott feszültségek enyhítése érdekében mindig fontos szem előtt tartani az 
összefüggéseket, ezért e helyütt felhívnám a figyelmet a helyzet néhány kiváltó okára.

Az első téma, amelyről szándékomban áll értekezni, a szuverenitás, amit az al
címben is feltüntettem.

a) A vallásilag és nemzetileg homogén ország tapasztalata
Szerbia az I. világháborúból úgy került ki, hogy egész idő alatt síkraszállt a 

szuverenitásáért. A történelmi forrásokat szemlélve a Szerbián kívüli történészek 
általában meglepődnek azon, hogy a szerb kormány a rendkívül tragikus idők
ben, mint amilyen 1915 nyara volt, amikor összeomlás előtt állt, és egyértelmű volt, 
hogy a központi hatalmak legyűrik, ellenállt a bolgár-szerb határ bármilyen, akár 
legkisebb mérvű revíziójának is, pedig azok a határok alig két évig volktak csak

1 Enikő A. Sajti, Hungarians in the Voivodina 1918-1947 (Social Science Monographs: Boul
der, Colorado, 2003); Enikő A. Sajti, „Between the two world wars. Case studies: Yugoslavia'”, in 
Nándor Bárdi, Csilla Fedinec and László Szarka, Minority Hungarian Communities in the Twen
tieth Century (Social Science Monographs: Boulder, Colorado, 2011), 214-218.
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Szerbia határai. Szerbia tehát a legkisebb hajlandóságot sem mutatta a határmódo
sítással kapcsolatos bármilyen engedményre.

Jugoszlávia megalakításakor, illetve a Szerb Királyság átalakulásakor -  amikor 
az új állam alapjává vált, egy rendkívül fontos folyamat ugyancsak kihatott az ösz- 
szes jugoszláviai kisebbség sorsára és helyzetére. Ez pedig a jugoszlávság eszméje 
volt. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, illetve később a Jugoszláv Királyság el
nevezése is egyértelművé tette, hogy a szláv, illetve a jugoszláv (délszláv) tényezőt 
hangsúlyozták, minek következtében négy nagy kisebbség: a magyar, a német, a 
török és az albán eleve államellenes tényezőnek minősült. Ami viszont még a szerb 
elit számára sem volt azonnal érthető, 1919-ben Európa politikai térképén kiraj
zolódott két új ország, amely egyedülálló volt Európában, mégpedig abban, hogy 
a legnagyobb nép nem alkotott etnikai többséget. Ez pedig Csehszlovákia és a Ju
goszláv Királyság volt. Csehszlovákiában a lakosság 46%-át alkották a csehek, ami 
pedig a Jugoszláv Királyságot illeti, megbízhatóan meg sem állapíthatjuk a szerbek 
számát. Különféle becslések léteznek, durva számítások szerint az arányuk valami
vel meghaladta a 40 százalékot.

Ami kezdetben elkerülte a belgrádi közvélemény figyelmét, az az 1921. évi nép- 
számláláskor vált érzékelhetővé, amikor kiderült, hogy mennyire csökkent a Szerb 
Királyság etnikai többsége az 1910. évi népszámláláshoz képest. Ám ez az adat sem 
váltott ki kellő figyelmet, mert az akkori ideológiának megfelelően nem is létezett külön 
„szerb” rovat, hanem ezt a népességet a „szerb/horvát” rovatba sorolták.

A Szerb Királyság valójában etnikailag homogén ország volt, csupán egyetlen 
jelentősebb lélekszámú kisebbséggel, az oláhokkal. Ők nem alkottak „nemzeti” ki
sebbséget, s néha ezt tévesen magyarázzák, mivel automatikusan minden kisebb
séget a mai nemzeti kategóriákba sorolnak. Az oláhok csupán etnikai kisebbséget 
alkottak, más szóval olyan kisebbséget, amelynek tagjai identitásbeli sajátossággal 
rendelkeztek, ám amelynek nem volt sem nemzeti, sem politikai mozgalma. Ezek 
szerint jelentéktelen tényezőnek számítottak a Szerb Királyság elitjének politikai 
gondolkodásában.

A Szerb Királyságnak mint etnikailag homogén országnak 1912-1913 vetett véget, 
amikor Szerbiához csatlakozott Macedónia, valamint Kosovo és Metohija egy része. 
Ezt megelőzően, az 1910. évi népszámláláskor a szerbek aránya meghaladta a 95%-ot. 
Erről a 95 százalékról jutunk el az 1921. évi adatokhoz, amikor a Szerb-Horvát-Szlo- 
vén Királyságban a szerbek és a horvátok aránya összesen 74,36% volt, csak maguk a 
szerbek 42-43% körül lehettek a lakosság teljes létszámához képest. De ez az adat is 
burkolt, hiszen nemcsak a szerbeket és a horvátokat számolták egybe, hanem a szerbek 
és horvátok rovatba sorolták be a boszniai muzulmánokat is meg természetesen azt a 
csoportot, amelyből később kialakul a montenegrói népesség.2

A Szerb Királyság a balkáni háborúkig vallási szempontból szinte egységes állam 
volt. Az 1910. évi népszámlálás szerint a lakosság 99%-a pravoszláv vallású. A Jugo
szláv Királyság 1919 decemberében kötelezettséget vállalt a kisebbségi jogok tiszte
letben tartására, de csak az Osztrák-Magyar Monarchiától elcsatolt tartományokban,

2 A Szerb Királyság és a Jugoszláv Királyság etnikai összetételéről, valamint a szerbek 
tényleges részarányáról szóló statisztikai adatokat a Jugoszláv Királyságban lásd: Slobodan 
G. Markovich, „Ethnic and National Minorities in Serbia and the Kingdom of Yugoslavia”, in 
Dusán T. Batakovic (editor), Minorities in the Balkans. State Policy and Inter-Ethnic Relati
ons (1804-2004) (Belgrade: Balkan Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 
2011), 162-184.
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s nem az úgynevezett régi Szerbiára vonatkozóan. Szerbiának már korábbról voltak 
hasonló kötelezettségei, mégpedig a bécsi kongresszus óta a vallási jogok tekintetében. 
Elsősorban a zsidók helyzetét illetően. Amíg azonban a zsidók helyzetét viszonylag 
könnyen rendezték az 1988-as alkotmány szerinti általános egyenjogúság kinyilatkoz
tatásával, gondot okozott egy nagyon kis vallási közösség, a nazarénusoké, amelynek 
tagjai lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadták a fegyverviselést. A szerb hatóságok 
állandóan küszködtek ennek a problémának a megoldásával. Minden esetben, ami
kor a hadseregben kellett szolgálniuk és fegyvert viselniük, folyamatos incidensek és 
letartóztatások kísérték a kötelezettséggel szembeni ellenállásukat. A Szerb Királyság 
sehogyan sem tudta túlhaladni ezt a helyzetet.

A nazarénusok esetének kivételével, amit nem is sikerült elfogadható módon 
rendezni, azaz nem sikerült elérni, hogy ez a kisebbség beépüljön a társadalomba, a 
Szerb Királyságnak nem volt semmiféle tapasztalata a többnemzetiségű, vallásilag 
nem homogén államok gondjainak megoldásában. A kilencvenkilenc százalékos 
vallási homogenitásból az ezt megszokott elit -  amely ebben a szellemben nőtt fel 
és élt -  most szó szerint befutott egy olyan térbe, amelyben egy sokkal bonyolul
tabb szervezet irányítását kellett átvennie. Sándor király valláspolitikája rendkívül 
toleráns és integratív volt, de az uralkodónak nem sikerült áthidalnia a nemzeti 
feszültségeket. Csak a Jugoszláv Királyság fennállásának a vége felé, Pál herceg kor
mányzósága idején kezdtek kísérleteket a föderális modellekkel.

b) A revizionizmustól való félelem
A másik visszahúzó tényező a revizionizmustól való félelem volt. Nemcsak a 

magyar revizionizmustól, hanem elsősorban a bolgár és az olasz revizionizmustól 
való félelem, hiszen Szerbia már perben állt Bulgáriával a vardari Macedónia mi
att, de emellett az I. világháború után sikerült elérnie a határmódosítást pusztán a 
stratégiai elemek mentén, amit a jugoszláv delegáció nem is rejtett véka alá. Vége
zetül Olaszországgal kapcsolatban el kell mondani azt, hogy az antanthatalmakkal 
kötött titkos megállapodással bizonyos dalmát területeket ígértek oda. Ezt a földet 
Jugoszlávia az amerikai flotta segítségével, Wilson elnök hathatós támogatásával 
szerezte meg. Ezáltal az említett titkos megállapodás lenullázódott, Jugoszlávia 
pedig mind Olaszországban, mind pedig Bulgáriában ádáz ellenségre tett szert. 
Természetesen ki volt téve Magyarország kifejezett elégedetlenségének is, ami va
lójában nemcsak Jugoszlávia, hanem talán még inkább Csehszlovákia és Románia 
felé irányult, de legalább úgyannyira megnyilvánult Jugoszlávia iránt is. Mindeb
ből az következett, hogy a revizionizmustól való félelem az ún. dominóhatástól 
való félelemmé változott. Épp ezért Jugoszlávia teljes mértékben sohasem fogadta 
el, még a Magyarországgal való örökbarátságról folytatott tárgyalások idején sem, 
hogy alaposabban megvizsgálja akár a határmódosítás legenyhébb formájának a 
lehetőségét is. Egyszerűen attól tartott, hogy a két bácskai körzetről való lemondás 
azonnal kiváltaná a bolgár vagy az olasz, talán még az albán fél reagálását is.

c) A nagy háborúban elszenvedett emberveszteségek miatti trauma
A harmadik dolog a nagy háborús veszteségek okozta megrázkódtatások. Szer

bia szenvedte el a legnagyobb háborús veszteségek egyikét, noha ilyen tekintetben 
nem rendelkezünk egész pontos adatokkal. Egymillió-egymillió-kétszázötvenezer 
ember vesztette életét, a lakosság egynegyede. Mondhatnánk, hogy ez a trauma 
tartós maradt. A szerb elit ezt úgy élte meg, hogy az új határokat a szó legszorosabb
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értelmében szerb vér öntözte, aminek természetesen megvoltak a következményei 
is. Végső soron ez teljes mértékben kihatott a szerb-horvát viszonyokra is.

d) A központosított közigazgatás tapasztalatai
A negyedik dolog a bonyolult közigazgatás túlhaladásában szerzett tapasztala

tok hiánya, illetve tapasztalatlanság az összetett rendszerek kialakításában. Vegyük 
például, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia polgára 1910-ben három hónapot 
eltölthetett Újvidéken, három hónapot Szarajevóban, három hónapot Zágrábban 
és három hónapot Ljubljanában, miközben négy különböző közigazgatási rend
szerben élt. Először élt Szent István Koronájának Országaiban Újvidéken, aztán 
Szent István Koronájának Országaiban, egyfajta autonómiában, Zágrábban, az
után Boszniában egy kondommíniumban, majd pedig Ljubljanában egy császári 
országban. Ez a fajta bonyolult berendezés teljesen ismeretlen volt bármely szer
biai bürokrata, a politikai elit tagja számára, s hogy ilyen szempontból még kedve
zőtlenebb legyen a dolog, a szerb elit nagy része az I. világháború idejét Párizsban, 
Franciaországban, kisebbik része pedig Londonban töltötte. Mindazok, akik ezt 
az időszakot Franciaországban töltötték, meggyőződhettek arról, hogy a közpon
tosított rendszer rendkívül hatékony tud lenni. Ilyen rendszer működött abban az 
országban, amely az I. világháborút követően Jugoszlávia első számú szövetségese 
lett, s úgy tűnhetett, hogy ez az igazi, ha már Franciaországban is alkalmazzák. 
Országmodellként szolgált, ezért úgy vélték, hogy azt a rendszert kell alkalmazni 
Jugoszláviában is. Mindez azonban összességében jelentős következményekkel járt 
a szerb-horvát viszonyokra, de bizonyos összetettebb megoldásokra nézve is, ami
kor a kisebbségekről van szó. Konkrétan ez a viszonyulás természetesen lehetet
lenné tette az ország föderalizálódását, és azt is, hogy esetleg Bácska és Bánát, azaz 
Bácska, Bánát és Szerémség területén egy tartomány jöjjön létre.

e) A közvélemény
Az ötödik dolog a közvélemény. Nagyon fontos tényező. El kell mondanom, 

hogy jelenleg nem rendelkezünk elegendő adattal ahhoz, hogy teljes bizonyosság
gal beszélhessünk erről, de felsejlik egy általános kép. Vük Vinaver két terjedelmes 
tanulmányában3 érintette ezeket a kérdéseket is, s már a tanulmányokból is kitűnik, 
hogy a jugoszláv, különösen pedig a belgrádi sajtó kezdettől fogva olyan szövege
ket jelentetett meg, amelyek fokozták a Magyarországtól való félelmet. Különösen 
nagy félelmet keltettek a magyar revizionizmus iránt akkor is, amikor a revizioniz- 
mus a magyar politika középpontjában állt, de akkor is, amikor az kevésbé jutott 
kifejezésre. Ez állandósult 1919-től kezdve szinte a Jugoszláv Királyság megszűnése 
előtti időkig, az erről a kérdésről szóló tanulmány megírása azonban még várat 
magára. Ha megjelenik, feltár előttünk egy másik vonatkozást is: hogyan alakult ki 
és fejlődött az a folyamat, amelynek a kisebbségeket sikerült „mások”-ká alakítani. 
A „mások” alatt mindenekelőtt a magyar és a német kisebbség tagjait értették.

f )  A határon túli területek jelentőségének csökkenése
És végezetül a hatodik kérdéskör. Ismét csak hivatkoznék Sajti professzor 

asszony könyvére, amelyben megállapítja, hogy a vajdasági szerbektől eltérően,

3 Vük Vinaver, Jugoslavija i Madarska, 1918-1933, Institut za savremenu istoriju, Bel- 
grád 1971; Vük Vinaver, Jugoslavija i Madarska, 1933-1941, Institut za savremenu istoriju i 
Narodna knjiga, Belgrád 1976.
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akik rendelkeztek szerb Athénnel, a magyaroknak nem volt olyan központjuk 
Szent István Koronájának Országaiban, amely fontos kulturális központ lett 
volna. Ami azonban a Jugoszláv Királyságban történt, az a vajdasági (Dunán, 
Száván túli) szerbek mellőzése volt. Ebben a helyzetben irreális volt arra szá
mítani, hogy a Magyar Párt többet is elérhetett volna. Rendelkezésemre áll egy 
érdekes anyag: 1919-től a német támadásig, azaz március 27-éig a Jugoszláv 
Királyságban 39 kormány alakult. Tizenhárom miniszterelnöke volt az ország
nak, mivel egyeseket 8-10-szer is kineveztek. Tizenketten szerbek voltak, egy 
miniszterelnök pedig szlovén volt. Az említett 12 szerb belgrádi, niši, vranjei és 
kragujevaci politikus volt. Vagyis mindannyian a balkán háborúk előtti Szerbia 
területéről érkeztek. Ha ezt a képet összehasonlítjuk a dél-magyarországi szer- 
beknek az 1811-ben létrejött első szerb kormányra gyakorolt hatásával, meg
állapíthatjuk, hogy a határon túli szerbek sokkal befolyásosabbak voltak. Sora
ikból került ki az oktatásügyi miniszter és a külügyminiszter. Amikor meghalt 
Dositej Obradović, a nagy szerb népművelő, egyúttal az első oktatási miniszter, 
helyét egy másik szerb vette át, mégpedig a Dél-Magyarországról érkezett Ivan 
Jugović. Tehát az 1811. évi első kormányban a határon túli szerbek nagyobb ha
tást gyakoroltak, mint később a Jugoszláv Királyság kormányaiban. Ez a helyzet 
természetesen jelentős következményekkel járt, hiszen a teljes elit Belgrádban 
koncentrálódott. Belgrád egyfajta kulturális porszívóként működött, még ha a 
szerbekről van is szó. Ivó Andrić, Miloš Crnjanski és Jovan Ducid, a nagy szerb 
írók akkor váltak ismertté és elismertté, amikor Belgrádba költöztek, nem pe
dig azon tartományok okán, amelyekből érkeztek.

Az említett összes tényező lehetetlenné tette, hogy a kisebbségi politika kivívja 
azt az affirmálódást, amelyet valójában kiérdemelt volna. Ezenkívül pedig azt is fi
gyelembe kell venni, hogy a Jugoszláv Királyságban a nacionalizmus foka nem volt 
azonos a különféle népcsoportok körében, ami azt jelenti, hogy voltak csoportok, 
amelyekben még nem alakult ki véglegesen a nemzeti öntudat.

Közéjük sorolhatók például a boszniai muzulmánok, az albánok és a törökök. 
A belgrádi politikai elit minden ilyen esetben viszonylag könnyen megállapodásra 
jutott az etnikai pártok vezetőivel, mivel ők nem alkottak olyan politikai tényezőt, 
amelynek a befolyását a helyi választásokon kell megméretni, hiszen közösségeik 
hagyományos vezetői voltak, így könnyen megköthették Belgráddal a legelvtele
nebb paktumokat is. Szabály szerint ezek a megállapodások arra szolgálták, hogy a 
Jugoszláv Képviselőházban biztosítsák az egyszerű többséget, ezért a szerb politi
kai pártok számára a kisebbségi pártok egyszerű eszközként szolgáltak a szükséges 
többség kialakításához. Ez sokkal könnyebben ment a boszniai muzulmánokkal, 
mint másokkal. Ezért ők mindig képviselve voltak a kormányban, a Magyar Párttal 
való együttműködés pedig akkor vált érdekessé, ha a radikálisok vagy más párt 
számára fontos volt a többség létrehozásához szükséges szavazatok száma. Ez volt 
tehát a helyzet az egyik oldalról nézve.

a) A trianoni szindróma
Másfelől fennálltak olyan tényezők, amelyek magyar részről megakadályozták a 

kompromisszumot. Ezek között elsősorban a Trianonról mint a magyar történelem 
legnagyobb katasztrófájáról kialakult tudatot említjük. Október 9-én kívül minden 
bizonnyal ez volt a magyar történelem legnagyobb megrázkódtatása. Mindettől 
függetlenül a traumatizálás, amely Trianon után folyt, valójában bizonyos értelem
ben megakadályozta, hogy kompromisszumot kössenek akár Jugoszláviával, akár
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Romániával vagy Csehszlovákiával mindaddig, amíg valamilyen külpolitikai érdek 
nem sugallta a helyzet megváltoztatását.

b) A pesti sajtó mítosza a kisantant országainak a széteséséről
Megint csak más az a mód, ahogyan a pesti magyar sajtó írt a kisantant orszá

gairól. A magyar sajtóban, valamelyest pedig a magyar diplomáciában is, még ha az 
nem fedte is az igazságot, fennállt egy mítosz, miszerint a kisantant országai, első
sorban pedig Jugoszlávia és Csehszlovákia állandóan széthullás előtt állnak. Ebben 
a mítoszban pedig egyes befolyásos pesti körök hinni kezdtek. Ha pedig így van, 
akkor miért közeledne bárki is egy olyan országhoz, amely szétesés előtt áll? Úgy 
vélték, hogy egyszerűen meg kell várni, amíg ez a két ország összetevő elemeire 
nem hullik.

c) A kulturális felsőbbrendűség
És végezetül létezett egy harmadik dolog is, amely akadályozta a megbéké

lést, valamilyen közös megoldás meglelését a két ország, a Jugoszláv Királyság és 
a Magyar Királyság közötti viszonyokban. Ez pedig a szerbekkel, a románokkal és 
a szlovákokkal szembeni kulturális felsőbbrendűség érzése volt, amely a pesti elit 
körökben uralkodott.

Előadásommal szerettem volna felhívni a figyelmet egy egész sor olyan té
nyezőre, amelyek útját állták a közös megállapodásnak, s lényegében a jugo
szláv félnek a szuverenitás melletti kiállására szorítkoznak, valamint arra, hogy 
a jugoszláv diplomácia minden magyar panaszt a revizionizmus kísérleteként 
értelmezett és fogadott, függetlenül attól, hogy a Bethlen- vagy bármely ké
sőbbi kormány idejéből eredt-e, amikor a revizionizmus sokkal kifejezetteb
ben megnyilvánult. Ez nem politikai manőver volt. Ha áttekintjük a jugoszláv 
képviselőknek a Géniből, Budapestről, Prágából vagy Bukarestből küldött je
lentéseit, láthatjuk, hogy a jugoszláv diplomácia mélyen meg volt győződve a 
revízió szándékáról, és túlságosan is tartott tőle. Ez volt tehát az a szuverenitás, 
amely egyfelől akadályozta a megoldások feltárását, és ez oda vezetett, hogy a 
Magyar Párt részéről hangoztatott minden egyes követelést a jugoszláv egység 
megbontásaként, a határrevízió szándékaként értelmeztek, ami azután ismét az 
egész ország széthullásához vezetett volna, hiszen ilyen követelést benyújthat
tak volna bármely oldalról.

Ebben a fenti összefüggésben ütközött össze a két elv (a szuverenitás megőr
zése és a nemzeti kisebbségi jogok megóvása), amelyek önmagukban nem össze
egyeztethetetlenek, ám amelyeket a történelem konkrét körülményei tettek ösz- 
szekapcsolhatatlanná a két világháború között Bánát és Bácska területén. Bármely 
fél ragaszkodása a két elv bármelyikéhez automatikusan összeütközésbe hozta az 
adott felet a másik fél elveivel. Ez az egyik magyarázat arra a kérdésre, hogy miért 
nem ért el a Magyar Párt nagyobb eredményeket, de magyarázat ez a belgrádi kor
mányok sikertelenségére is abban, hogy a magyar kisebbséget bevonja a Jugoszláv 
Királyság főbb politikai folyamataiba.



Jugoszlávia és Magyarország a két világháború között... 119

In the first part o f his lecture, Slobodan Markovié reported on the state 
committees work on revealing clandestine mass graves form ed after 12 De
cember 1944.

The interior and foreign policy reasons fo r  the political failure o f the H un
garian Party were in the focal point o f the authors lecture. The study thor
oughly presents those aspects, which made any effective advocacy o f m inority 
Hungarians impossible. Slobodan Markovic comprehensively analyses Bel
grades basic opinion about, stance to and judging o f the Hungarian, German, 
Turkish and Albanian minorities, pointing out from  this context the ethnic 
heterogeneity o f the new state -  the Kingdom o f Serbs, Croats and Slovenes -  
since, the Serbs, as a state-constituting nation, were, ultimately, in minority in 
the expanded country. The author examines the causality o f the fear from  re
visionism providing a comprehensive picture about the publics influential role 
and tackles in detail the causes o f failure o f the centralised state order. He also 
presents the Hungarian responses in his lecture: the Trianon-syndrome, the 
themes addressed by the Budapest press and the problem o f cultural superior
ity. In the examined period, both interior and foreign political factors equally 
contributed to the rather weak integration and advocacy o f the Hungarian 
minority fallen under the new imperium.
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Az „elcsatoltak nemzedéke”. 
A délvidéki magyar kisebbség önmegőrzésének 

lehetőségei és korlátai 1918-1941

1917 júniusában a Bácsmegyei Napló Magyarország jövője kapcsán még maga
biztosan ezt írta: „De azt is érzi mindenki, hogy ennek az országnak egységesnek és 
magyarnak kell maradni. Az ezeréves történelmi múlt olyan erő, amit nem lehet sutba 
dobni azok kedvéért, akik az ezer év utolsó századaiban letelepedtek Magyarország 
határain belül.” 1 Jó egy évvel később azonban a háború végén bekövetkezett, ami 
korábban elképzelhetetlen volt: a dualista Monarchia széthullott. E folyamat része
ként 1918 novemberében szerb csapatok szállták meg Magyarország déli területeit. 
Ezt az állapotot aztán a trianoni békeszerződés szentesítette. A független, nemzeti- 
leg homogén Magyarország létrejötte fokozta az állami és az etnikai határok eddigi 
diszharmóniáját. Már nem a nemzetiségek voltak ennek a diszharmóniának a ki
indulópontja. Az 1920-ban meghúzott állami határok, amelyek paradox módon a 
független Magyarország létrejöttét jelentették, egy addig elképzelhetetlen változást 
idéztek elő: magyar anyanyelvűek milliói (az 1910-es népszámlálás szerint mint
egy 3,5 millióan) kerültek a határokon túlra, megjelent a magyar történelem egyik 
mindmáig fennálló problémája, a „magyarkérdés”, a magyar kisebbségi kérdés.2

Tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy megkíséreljem összefoglalni, mi
lyen utakat, célokat tűzött maga elé a délvidéki magyarok első politikai elitje, az 
„elcsatoltak nemzedéke”, milyen külső és belső tényezők formálták kisebbségstra
tégiai szemléletüket, a kisebbségi lét lehetőségeit, és mik voltak ennek a korlátjai.

Abból indulok ki, hogy a több mint ötszázezernyi délvidéki magyar kisebbség -  
mint miden kényszer hatására létrejött kisebbség az 1918-1941 közötti időszakban
-  kényszerpályán mozgott, s ezen önerejéből nem tudott változtatni. A szakiroda- 
lomban ezért ezeket a kisebbségeket történeti értelemben kényszerkisebbségeknek 
nevezzük. (Megjegyzem: a kisebbségi kérdésnek nem ez az egyetlen értelmezési 
kerete, az egyes tudományterületek, úgymint a szociológia, a néprajz, az antropo
lógia, az irodalomtudomány, sőt újabban a társadalomföldrajz is kialakította ezzel 
kapcsolatban a maga fogalomkészletét.) A kisebbség itt egyrészt önelnevezés volt 
(a nemzet kisebbik része), másrészt az adott ország többségi társadalma is elfogad
ta, hogy tagjai egy másik nemzet részei, a többséghez képest viszont kisebbségben 
vannak, illetve a kifejezés utalt a köztük lévő nem egyenrangú, azaz alá- és föléren
deltségi viszonyra is.

A délvidéki magyaroknak nemcsak egyénileg, hanem etnikai csoportként is 
dönteniük kellett, milyen magatartásformát, kisebbségi stratégiát válasszanak. A 
lehetőségek skálája elméletileg meglehetősen széles volt: a magyarországi közvéle
mény például egyéni és kollektív hősiességet, az új állammal való dacos szembenál
lást várt el az elszakított területek magyarságától, különösen az első esztendőkben, 
ezért sokan ezt a magatartásformát választották. A Délvidéken is tízezrek hagyták

1 Bácsmegyei Napló, 1917. június 24.
2 A kérdésre bővebben lásd Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 

2001. A kötet 239-246. oldalain részletes forrás és további irodalomjegyzék található.
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el kényszerűségből a szülőföldjüket (44 903 fő, a Magyarországra menekültek lét
számának a 12%-a, az elcsatolt területek magyarságának pedig csaknem a 10%- 
a), de számos példa volt a hatalommal való távlat nélküli együttműködésre és a 
beolvadásra is. Nemzeti kisebbségi csoportként azonban ezek az utak járhatatlanok 
voltak. Az irredentizmus, a hungarocentrizmus nyílt vállalása az adott viszonyok 
közepette úgyszólván a kollektív öngyilkossággal lett volna egyenlő, de a legjobb 
esetben is a „feldíszített múlt” álomvilágába zárta volna őket. Az „elcsatoltak első 
nemzedékére” nagy feladat várt: ki kellett vezetnie a magyarságot a kisebbségi lét 
kezdetben különösen reménytelen körülményei közül az új realitások közé, hogy 
megőrizhesse az egyetemes magyar nemzethez (anyanemzet) való tartozása tu
datát, és minél zökkenőmentesebben illeszkedhessen majd vissza egy reményei 
szerint biztosan bekövetkező revízió révén újjáalakult Nagy-Magyarország (az 
anyaország) keretébe. Hadd jegyezzem meg: a délvidéki magyar kisebbség önálló 
magyar nemzeti (politikai és jogi) entitásként való kiépítésének koncepciója a két 
világháború között fel sem merült, ez a kisebbségstratégiai cél majd csak évtizedek
kel később, 1968-ben fogalmazódik meg.

1918 és 1922 között heves belső viták folytak arról, milyen magatartást tanúsítsa
nak az új államhatalommal szemben. Az „aktivisták” (a politikai szervezkedés hívei) 
és a „passzivisták” (a kulturális építkezés elkötelezettjei) közötti, csaknem szakadáshoz 
vezető vitát végül Budapesten, Bethlen István miniszterelnök szűkebb környezetében 
döntötték el. Megüzenték Szabadkára és Újvidékre: aki nem engedelmeskedik az egy
séges kisebbségi magyar politikai párt létrehozását szorgalmazó anyaországi utasítások
nak (vagyis az aktivistáknak), attól minden anyagi és erkölcsi támogatást megvonnak. 
Ennek eredményeként jött létre 1922-ben a Jugoszláviai Magyar Párt, amely úgyszól
ván a lehetetlenre vállalkozott: egyedüli képviseleti kerete kívánt lenni a sokféle gaz
dasági, politikai kötődésű kisebbségi magyar társadalomnak.3 A politikai szerveződés 
irányába hatott az is, hogy kisebbségi céljaik elérése érdekében nem kerülhették meg 
a jugoszláv állam egész területére egyre jobban kiterjedő és egyre hektikusabb szerb- 
horvát ellentétet sem. Tevékenységüket igencsak megnehezítette, sőt esetenként lehe
tetlenné tette, hogy érdekérvényesítésük beszorult a két rivális délszláv nemzet egymást 
is felőrlő törekvései közé.

Az új állam zömmel Szerbiából származó politikai elitjének nem voltak törté
nelmi tapasztalatai a kisebbségi kérdés kezelésében, politikai szocializációját egy 
nemzetileg homogén, autonómiáját az Oszmán Birodalomtól alig száz éve, formai 
függetlenségét pedig pár évtizede megszerzett országban nyerte. Mivel a formá
lódó kicsiny szerb államban csak a nemzet töredéke élt, az állam külpolitikájának 
gerincét a nemzet és az állam diszharmóniájának területi gyarapodással való felol
dása, a szerb nemzeti területek egyesítése alkotta. E cél megvalósításának legfőbb 
eszközei a titkos társaságok, összeesküvő csoportok és az állam gerincéül szolgáló 
hadsereg által megvívott háborúk voltak. A kisebbségi érdekérvényesítés terén az 
Osztrák-Magyar Monarchiában parlamentáris keretek között kulturális, politikai

3 Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski, Budapest, 1995. 47- 
72. A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004.28-46. Dévavári Zoltán: Üj partok felé. Kisebbségi útkeresés, 
szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923). 
Doktori értekezés. Szegedi Tudományegyetem Történelem Doktori Iskola, Modernkori 
Program. Szeged, 2010. 65-137. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1487 A letöltés ideje 2012. 
december 6.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1487
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tapasztalatokat szerzett szerb és horvát nemzetiségi elitet az SZHSZ Királyságban 
vagy háttérbe szorították, vagy csalódottan háttérbe vonult. Három kisebbségpo
litikai irányzat kezdett kibontakozni, azzal a lényeges különbséggel, hogy a királyi 
Jugoszlávia kisebbségpolitikája soha nem jelent meg koherens elméleti keretekben. 
A két legerősebb kormányzó párt, a radikális és a demokrata párt is, kisebb-na- 
gyobb eltéréssel ugyan, de az állam legfontosabb feladatát az újonnan megszer
zett területeken az államigazgatás, a gazdaság, a kultúra és a politika színtereinek 
„nemzeti irányú elfoglalásában ’, azaz nacionalizálásában látta. Ügy vélték, hogy 
a magyarságnak korábban a magyar államhoz kötődő domináns pozíciói rapid 
megsemmisítése után -  elsősorban saját hatalmi érdekeik és Jugoszlávia nemzet
közi reputációja okán -  megadható a békeszerződésben vállalt kisebbségi jogok 
minimuma. Ennek fejében azonban külön politikai ellenszolgáltatást vártak el a 
kisebbség vezetőitől. A tartós retorzió hívei szerint -  akik nemcsak az extrém naci
onalisták táborából kerültek ki, hanem voltak közöttük a kormányzó pártok tagjai, 
sőt csoportjai közül is -  a magyarok mindig is revizionisták maradnak, veszélyes 
államellenes erőt képviselnek, a kisebbségi jogok megadásával nem tompíthatok 
revizionista törekvéseik, csakis az erő, a kemény és permanens retorzió tarthatja 
őket kordában. De nem hiányoztak a politikai palettáról azok a szélsőséges hangok 
sem, amelyek a magyarkérdést s általában a kisebbségi kérdést ki- és áttelepítéssel 
(például Koszovóba vagy Macedóniába) vélték megoldhatónak.4

Magyarország kisebbség támogatási lehetőségei a belső és külső konszolidáció 
kényszere miatt meglehetősen korlátozottak voltak -  különösen az 1920-as évek 
elején -, ezért elsősorban titkos segélyezésekre és tanácsadásra korlátozódtak. Mint 
ismeretes, a revízióba vetett reményt a magyar kormányok soha nem adták fel, 
de józanul számoltak az egyelőre kedvezőtlen nemzetközi feltételekkel. A határon 
túli magyarság támogatására 1921-ben létrehozták Bethlen István miniszterelnök 
ún. titkos minisztériumát, a Társadalmi Egyesületek Szövetségének Központját. A 
délvidéki magyarok ügyeit ezen a szervezeten belül a Szent Gellért Társaság in
tézte, elnöke a vajdasági származású írófejedelem, Herczeg Ferenc volt. A TESZK 
révén a magyar kormányok jelentős támogatást nyújtottak a délvidéki protestáns 
és katolikus egyházaknak, a magyar sajtó, az iskolák, a kulturális és gazdakörök, a 
különféle magyar intézmények működtetésére, vagy például a Zágrábban tanuló 
magyar egyetemisták, sőt személy szerint egyes magyar párti politikusok számára.5

Kezdetben annak lehetőségét, hogy az anyaország a magyar kisebbségek ér
dekében nyilvánosan is nyomást gyakoroljon szomszédaira, az általános európai 
erőviszonyokon kívül a Belgrádhoz fűződő igen rideg viszony is nagymértékben 
csökkentette. Belgrád hosszú ideig nem tudta leküzdeni a Monarchia restaurá
ciójától, s ami ezzel együtt járt, a történelmi Magyarország visszaállításától való 
félelmét. A diplomáciai párbeszéd akadozott, különösen a 20-as évek első felében,

4 A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, illetve a Jugoszláv Királyság kisebbségpolitikájá
ra legújabban lásd Zorán Janjetović: Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u 
Jugoslaviji 1918-1941. Beograd, 2005.

5 A 1920-as években pld. a TESZK évi büdzséje a költségvetés 0,4-0,2 %-a volt, a kül
ügyi tárca költségvetésének pedig a 10-35%-a. Bárdi Nándor: A Keleti Akció. Regio, 1995,3. 
sz. 120-121. A TESZK Jugoszláviára vonatkozó támogatási politikájára bővebben: A. Sajti 
Enikő: i.m. 37-41.
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néha pedig meg is szakadt.6 Ezt jól példázza az eset, amikor a magyar kormány a 
húszas évek közepén megtiltotta a belgrádi követségnek, hogy kapcsolatot tartson 
fenn a magyarság képviselőivel, hogy ezáltal is csökkentse a jugoszláviai politikai 
elitnek a magyar kisebbséggel szembeni már-már beteges revíziófóbiáját. A 20-as 
évek második felében azonban -  összefüggésben Magyarországnak a kisantant- 
gyűrűből történő kitörési kísérletével (lásd: bledi magyar-jugoszláv tárgyalások), 
illetve Olaszországnak a magyar revíziós törekvéseket támogató megnyilatkozásai
val -  immáron közvetlen tárgyalásokon tették világossá Belgrád számára a magyar 
kormány álláspontját: mint Walkó Lajos külügyminiszter fogalmazott: „a magya
rok legyenek jó és lojális állampolgárai új hazájuknak -  de az SZHSZ állam legalább 
a nemzetközi szerződéseknek azt a minimumát adja meg, hogy a magyarság meg
tarthassa nyelvét és kultúráját és fejlődése biztosítva kegyen ”7 Ez a politika arra a 
józan megfontolásra támaszkodott, hogy Jugoszlávia mint az 1918 utáni európai 
rend „teremtménye” nem tagadhatja meg a győztesek által megszabott nemzetközi 
kisebbségvédelmi rendszer alapelveit, bár mindvégig azok minimalizálására töre
kedett.8 Megjegyzem, a Magyar Párt politikai alkudozásainak, választási szövetsé
geinek ez volt a valóságos talapzata. Jugoszlávia a két világháború között mindvé
gig visszautasította egy jugoszláv-román kisebbségi szerződés mintájára megkö
tendő magyar-jugoszláv kisebbi szerződés aláírását, bár ezt -  egy jövőbeli revízió 
reményében -  a magyar kormány sem forszírozta. Emögött az a kisebbségstratégia 
húzódott meg, mely értelmében a nemzetegyesítés reményében a magyar kisebb
ség szellemi, kulturális erejének megőrzéséhez elegendő a nemzetközi kisebbség- 
védelmi szerződések betartatása, betartatása.

Hangsúlyozni szeretném: az Szerb-Horvát-Szlovén Királyság uralkodó elitje 
nagyon is hagyományos eszközökkel, a hódítók gőgjével és lendületével vette bir
tokba a Délvidéket, bár az új nemzetállamok között e tekintetben korántsem volt 
egyedül. A háborúkkal vagy egyéb módon megszerzett területek birtokbavételé
nek, mint ismeretes, évezredek óta jól bevált módszere volt az ott élők közösségi 
tudatának, etikai értékrendjének, politikai hadállásainak, jogi rendjének, tárgyi és 
szellemi kultúrájának a lerombolása. Világosan felismerhető ennek célja is: a meg
hódítottak alávetettségének, megalázottságának elmélyítése, nemzeti-etnikai em
lékezetének megtörése, sőt eltörlése, közben pedig látványosan demonstrálni az új 
hódítók, bitorlók uralmát.

így a történelmi Magyarországon szocializálódott idősebb nemzedéknek, az 
„elcsatoltak nemzedékének” alapélménye az új államban a kisemmizettség, a jog
fosztás és a megaláztatás, a szociális kiszolgáltatottság volt, kisebbségi stratégiái 
ezért logikusan kötődtek a nemzeti, sérelmi attitűdhöz. Az új szellemi front vonalai 
csak később, a harmincas években kezdtek kirajzolódni a Délvidéken is. A fiatalabb 
politikus generáció tagjai, köztük a zágrábi egyetemen jogi diplomát szerzett Nagy 
Iván és hívei úgy látták, hogy szakítani kell a Magyar Párt régi vezetőgarnitúrájának 
(Deák Leó, Várady Imre, Sterliczky Dénes és mások) hagyományos konzervativiz
musával és Belgrád-orientáltságával, ehelyett a horvát ellenzékiség és a „modern

6 A magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulására lásd Vük Vinaver: Jugoslavija i Madarska 
1918-1933. Beograd, 1971., és Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 
1918-1927. Fórum, Üjvidék, 2004.

7 Magyar Országos Levéltár (MOL) K-64. Küm.res.pol. 1927-16-500.
8 Ádám Magda: A kisantant és a kisebbségi kérdés. http://adatban.transindex.roinchtm. 
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időkhöz” igazodva, a jobboldali radikalizmus oldalvizein evezve kell megtalálni 
a kisebbségi politizálás célravezető útját. Ehhez az irányzathoz Budapest a „két 
vasat tartani a tűzben” elve alapján viszonyult, de nyíltan, illetve kizárólag nem 
támogatta, még 1939, azaz a szerb-horvát kiegyezés után sem. Mások a „vajda- 
sági regösökben”, a „vajdasági magyar középosztály dekadens úri szellemével” való 
szakításban, a paraszti értékekben vélték megtalálni a kisebbségi lét lehetőségeit. 
Egyre hangosabb lett azoknak a szava is, akik az iparosok és a földművesek gaz
dasági, kulturális felemelésében látták a hatékony kisebbségpolitika irányvonalát, 
már csak azért is, mert éppen ezt, a számszerűségében legizmosabb réteget nem 
tudta a hagyományos konzervatív kisebbségi elit megszólítani és hatókörébe von
ni. A kultúra, nem pedig a politika kisebbségmegtartó erejében bízott a királyi 
Jugoszlávia legtekintélyesebb magyar irodalompolitikusa, a „helyi színek” (couleur 
local) elméletének vajdasági kidolgozója, Szenteleky Kornél is. A kisebbségi önazo
nosság-ideológiának ez a regionális változata -  ellentétben a transzilvanizmussal, 
illetve a szlovenszkóisággal -  csak zsenge gyökereket tudott ereszteni. Szenteleky 
úgy gondolta, hogy a világnézeti harc csak a többségi népek kiváltsága lehet, és a 
kisebbségeket, a kisebbségi írót minden másnál nagyobb felelősség terheli nyelve 
és kultúrája puszta létezésének a megteremtésében. A Kalangya és a Híd c. folyóirat 
által megfogalmazott „nyelvi alapú szellemi közösség” irányzata és a régi, hagyomá
nyos politikai közösségre alapozott kisebbségi stratégiák között azonban soha nem 
került sor megtermékenyítő találkozásra a Vajdaságban. Szeli István vajdasági iro
dalomtörténész szavaival élve talán azért, mert a kisebbség valódi dilemmája abból 
fakadt, hogy az impériumváltás nem egyszerűen a határok megváltozását, nem „a 
felségjogoknak vagy a legfelső uralkodónak a puszta cseréjét jelentette” hanem „egy 
nemzetrész amputációját”, amikor a kérdés valójában az volt, hogy az újonnan ala
kult állami organizmus befogadja-e vagy kilöki „az idegen szövet”-et.

Ennek a „befogadásinak és „kitaszítás”-nak az új szakasza kezdődött a kirá
lyi diktatúra bevezetésével, majd pedig a harmincas évek második felében. A dik
tatúra betiltott minden nemzeti alapú szervezkedést, a horvátot éppúgy, mint a 
magyart, és a magyar párti vezetők háttérbe szorításával, az ún. hűségmozgalom 
szervezésével igyekezett Belgrád céljaihoz rendelni a magyar kisebbségeket. E po
litikához a rezsim Szántó Gábor személyében találta meg a megfelelő partnert. Az 
első világháború utáni európai rend felbomlása, Magyarország közép-európai sú
lyának növekedése, Jugoszlávia külpolitikai veszélyérzetének felerősödése és egyre 
súlyosabb belső problémái arra a felismerésre késztették Belgrádot, hogy Szántó a 
„közéleti szereplés könnyű fajsúlyú szereplője”, ezért hát ejtették. A 30-as évek máso
dik felének említett változásai megteremtették a magyarok számára a nemzetiségi 
lét megőrzésének mind nagyobb lehetőségét. Ez egyrészt az anyaország kisebbség- 
védelmi politikájának felerősödésében, másrészt Belgrád fokozódó toleranciájában 
nyilvánult meg, s a magyar kisebbség kulturális helyzete, politikai mozgástere is
mét a két ország, illetve a régi magyar párti vezetők közötti alkudozás tárgyává 
vált. A magyar-jugoszláv barátsági szerződéshez kapcsolódó magyar-jugoszláv 
tárgyalások 1940 végén azt bizonyították, hogy Belgrád még ekkor sem hajlott egy 
kétoldalú kisebbségi szerződés megkötésére. Igaz, a közeli revízió reményében a 
barátsági szerződés aláírását már Magyarország sem szabta ehhez a feltételhez. Az 
általam ismert forrásokban semmi nyoma annak, hogy Belgrád átértékelte volna 
kisebbségpolitikai álláspontját. Továbbra is az volt a véleménye, hogy a kisebbségek 
gyengítik az államot, kifelé húzó erőt képviselnek, és tartózkodását csak fokozta a 
Felvidék visszacsatolása, Csehszlovákia sorsa, illetve a második bécsi döntés. Erre
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utal, hogy 1940 őszén jugoszláv kormánykörök nemcsak egy korlátozott kiterjedé
sű terület átadását (a zentai és a topolyai járásét, esetleg Szabadkáét és környékét) 
vették fontolóra, hanem felmerült a vajdasági magyarok lakosságcserével való kite
lepítésének gondolata is. A két kisebbség közötti jelentős létszámbeli eltérést a kár
pátaljai rutének áttelepítésével egyenlítették volna ki. A magyar kormány számára 
ekkor már mindkét ötlet elfogadhatatlan volt, és a délvidéki revízió közeli remé
nyében az 1940-es barátsági szerződés megkötését már végképp nem kapcsolták 
össze a kisebbségi kérdés felvetésével.9

A nemzetközi fejlemények, Belgrád külső és belső kényszer hatására bekövet
kezett fokozódó toleranciája igazolni látszott az 1920-as években megfogalmazott 
kisebbségi stratégia helyességét: beilleszkedés, lojalitás, az új állam politikai kere
teinek elfogadása, de minden belső és külső lehetőség mozgósításával megőrizni 
a magyar nemzet Jugoszláviában élő kisebbségének nemzeti identitását, és persze 
reménykedni a revízió eljövetelében. A hosszas huzavona után 1941 januárjában 
engedélyezett (1940 ősze óta azonban már munkálkodó) egységes Jugoszláviai 
(Délvidéki) Magyar Közművelődési Szövetség (egyes forrásokban Közösség) az 
1929-ben betiltott Magyar Párt után maradt szervezeti űrt volt hivatva kitölteni.

Szirmai Károly a Közművelődési Szövetség magalakulásáról így írt a 
Kalangyában: „Az időknek kellett megváltozniuk, a légkörnek átalakulnia, a bizal
matlanságnak enyhülnie, hogy az egész ország magyarságára kiterjedő, gyökeres ja 
vulás következzék be. Ezt, a jugoszláv és magyar nép, egymásrautaltságánál fogva 
természetes, de régóta várató kibékülése s örök barátsági szerződése hozta meg. (...) 
A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség engedélyezésénél erősen latba esett 
az örökbarátsági szerződés kapcsán tolmácsolt magyar kormányóhaj is, mely azt cé
lozta, hogy a leglényegesebb kisebbségi kérdések csoportos rendezésével biztosítsa az 
itt élő magyarság jövőjét s fennmaradását.”10

A szervezet feladatát, kisebbségstratégiai célját az egyetemes magyar kultúrá
hoz való tartozás jegyében fogalmazták meg: a magyarság „morális, lelki, társadal
mi, fizikai és kulturális jegyeinek megőrzését és anyagi, szociális jólétének szolgálatát” 
tűzték ki célul. A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség pár hónapos tevé
kenysége nem teszi lehetővé, hogy mérleget készítsünk a jugoszláv állam keretében 
folytatott tevékenységéről: a Délvidék 1941 áprilisában történt visszacsatolása új 
keretek közé helyezte a délvidéki magyarok történetét -  melyben egy rövid ideig 
nem a magyar kisebbség problémája, hanem a szerb kisebbség vált a nemzetpoliti
ka megoldandó kérdésévé.

9 Bővebben A. Sajti Enikő: i.m. 79-107.
10 Szirmai Károly: A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség. Kalangya, 1941. ja
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„Pokolenje otcepljenih” 
Mogućnosti i ograničenja samoočuvanja 

južnougarske madarske manjine 1918-1941.

Razmatrajua budućnost Madarske, autor lista Bačmeđei napló (Bácsmegyei 
Napló) još je u junu 1917. godine samouvereno pisao: »Ali takođe svi osećaju, da óva 
zemlja treba da ostane jedinstvena i mađarska. Hiljadugodišnja istorijska prošlostje 
snaga koja ne može da bude odbačena zarad volje onih, koji su se tokom poslednjih 
vekova ovih hiljadu godina naselili unutar granica Madarske. “l Po isteku nešto vise 
od jedne godine, medutim, usledilo je ono sto je ranije bilo nezamislivo. Dvojna 
monarhija se raspala. Kao deo ovog procesa, južne teritorije Madarske su novem- 
bra 1918. zaposele srpske trupe, što je docnije bilo sankcionisano trijanonskim mi- 
rovnim ugovorom. Nastankom nezavisne, nacionalno homogene Madarske, dotad 
poznata disharmonija državnih i etničkih granica, postala je jós osetnija. Temelj 
ovog nesklada više nisu sačinjavale nacionalnosti. Državne granice povučene 1920. 
godine, koje su, paradoksalno, značile uspostavljanje nezavisne Madarske, imale su 
za posledicu jednu dotle nezamislivu promenu: milioni ljudi, čiji je maternji jezik 
bio madarski (prema popisu stanovništva iz 1910. približno 3,5 miliona Madara) 
dospelo je s one strane granica, pojavio se jedan, sve do danas prisutan problem 
madarske istorije „madarsko pitanje" zapravo madarsko manjinsko pitanje.2

U ovoj studiji prihvatila sam se pokušaja da rezimiram, koje je puteve i ciljeve 
postavila sebi prva politička elita južnougarskih Madara, „pokolenje otcepljenih" 
kakvi su unutrašnji i spoljni činioci uobličavali njihovo razmišljanje o manjinskoj 
strategiji, o mogućnostima manjinskog opstanka i kakva su ih ograničenja sputa- 
vala.

Polazim od toga da se južnougarska madarska manjina, koja je brojala preko 
petsto hiljada ljudi, kao svaka manjina nastala prinudom u razdoblju 1918-1941, 
kretala po prinudnoj putanji, koju nije bila u stanju da izmeni sopstvenim snaga- 
ma. To je razlog što se u stručnoj literaturi öve manjine u istoriografskom smislu 
imenuju kao prinudne manjine. (Potrebno je da napomenem da ovo nije jedini in- 
terpretativni okvir manjinskog pitanja. Pojedine naučne oblasti poput sociologije, 
etnologije, nauke o književnosti, u novije vreme jós i socijalne geografije, izgradi- 
le su sopstveni pojmovni aparat vezan za sagledavanje pomenute problematike). 
Pojam manjine u ovom slučaju predstavlja produkt samoimenovanja (označava 
manji deo nacije), s druge pák strane i većinsko društvo date zemlje prihvatilo je 
da su oni deo jedne druge nacije, ali su u poredenju sa većinom u manjini. Izraz je 
ujedno upućivao i na neravnopravan odnos medu njima, odnos nadredenosti i po- 
dređenosti. Madari iz južnougarskih oblasti morali su da se, ne samo individualno, 
već i kao etnička grupa, opredele kakav će stav, zapravo kakvu manjinsku strategiju 
da odaberu. Teorijski posmatrano, skala mogućnosti bila je prilično mnogolika: 
tako je, na primer javno mnjenje Madarske, naročito tokom prvih godina, oce-

1 Bačmeđei napló, 24. jun 1917.
2 O ovom pitanju opširnije vidi Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 
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kiváló od Madara u otcepljenim oblastima ispoljavanje izvesnog individualnog i 
kolektivnog heroizma, prkosno suprotstavljanje novoj državi. Bilo je doista onih 
koji su se opredelili za ovakvo držanje i ponašanje. I u Južnoj Ugarskoj na desetine 
hiljada stanovnika prinudno je napustilo svoju rodnu grudu (44.903 lica, 12% od 
ukupnog broja izbeglih u Madarsku, što je iznosilo gotovo 10% madarskog življa 
na otcepljenim teritorijama), ali je takode bilo i brojnih primera besperspektivne 
saradnje sa vlašću, pa i asimilacije. Kao nacionalnoj grupi, međutim, ovi putevi su 
im bili neprohodni. Otvoreno prihvatanje, zastupanje iredentizma i hungarocen- 
trizma u datim okolnostima bilo bi skoro ravno kolektivnom samoubistvu. Takvo 
držanje bi ih čak i u boljem slučaju zatočilo u svet snova jedne „ulepsane prošlosti“. 
No, prvo „pokolenje otcepljenih“ nalazilo se pred krupnim zadatkom: morali su, 
naročito s početka da, unutar beznadežnih okvira manjinske sudbine, pripreme 
svoje sunarodnike za novu realnost sa jasnim ciljem da uspeju sačuvati svest o pri- 
padnosti ukupnoj madarskoj naciji (maticna nacija) i da pri tóm budu u stanju da 
se što lakše i bezbolnije nanovo prilagode prilikama u okvirima Velike Madarske 
(maticna zemlja), koja će se, kako su se nadali, uspostaviti posredstvom revizije 
do koje će izvesno doći. Usput da napomenem: koncepcija uobličavanja južnou- 
garske madarske manjine kao samostalnog madarskog nacionalnog (političkog i 
pravnog) entiteta izmedu dva rata uopšte nije ni dospevala na dnevni red. Ovakva 
manjinska strategija će da bude formulisana decenijama kasnije, tek 1968.

U periodu izmedu 1918. i 1922. godine vodene su ozbiljne interne diskusije
o tome, kakav de stav Madari da ispolje u odnosu na novu državnu vlast. Ishod 
polemika medu „aktivistima“ (pristalice političkog organizovanja) i „pasivisti- 
ma“ (opredeljeni za kulturno izgradivanje), koje su skoro dovele do raskola, bio 
je napokon odlučen u Budimpešti, u užem okruženju predsednika vlade Istvana 
Betlena (Bethlen István). U Suboticu i u Növi Sad stigla je poruka: onima koji se ne 
budu pridržavali uputstava matične zemlje, u kojima je izraženo zalaganje za osni
vanje jedne jedinstvene manjinske madarske političke stranke (to jest onima koji 
se ne budu pokoravali direktivama aktivista), biće uskraćena svaka materijalna i 
moralna potpora. To je 1922. imalo za rezultat formiranje Jugoslovenske madarske 
stranke (Jugoszláviai Magyar Párt), koja se poduhvatila takoreći nemogućeg: želela 
je da bude jedini okvir reprezentacije manjinske madarske zajednice sa raznovr- 
snim ekonomskim i političkim sponama.3 Na političko organizovanje podsticajno 
je delovala i činjenica, da u interesu postizanja svojih manjinskih ciljeva nisu mogli 
da zaobidu ni sve osetnije antagonizme izmedu Srba i Hrvata, koji su snažno pro- 
žimali sve oblasti jugoslovenske države, pa ni užurbani ritam tih suprotstavljanja. 
Aktivnost im je u velikoj meri bila otežana, a s vremena na vreme i onemogućena 
zbog toga što im se afirmisanje opisanih interesa našlo izmedu uzajamnih destruk- 
tivnih težnji dve rivalske južnoslovenske nacije.

Politička elita nőve države, prispela mahom iz Srbije, nije imala istorijska iskustva u 
tretmanu manjinskog pitanja, njeni članovi izloženi su političkoj socijalizaciji u jednoj

3 Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941. Püski, Budapest, 1995. 47- 
72. A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 28-46. Dévavári Zoltán: ÍJj partok felé. Kisebbségi útke
resés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918- 
1923). Doktorska disertacija. Istorijska doktorska škola Segedinskog naučnog univerziteta, 
Savremeni program, Segedin, 2010. 65-137. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1487 datum 
preuzimanja 6. decembar 2012.
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nacionalno homogenoj zemlji, koja je autonomiju u odnosu prema Osmanlijskom car- 
stvu dobila pre jedva sto godina, dók je formálná nezavisnost izvojevana pre svega ne- 
koliko decenija. Pošto je u maloj srpskoj državi u nastajanju živeo samo deo nacije, os- 
nova njene spoljne politike temeljila se na razrešavanju nesklada između nacije i države 
nastalog teritorijalnim širenjem i ujedinjavanjem srpskih nacionalnih teritorija. Glavna 
uporišta za postizanje ovog cilja sačinjavala su tajna udruženja, zavereničke grupe, te 
ratovi koje je vojevala vojska kao kičma države. Srpska i hrvatska nacionalna elita, koja 
je u parlamentarnim okvirima Austrougarske monarhije stekla kulturna i politička 
iskustva na polju manjinske afirmacije, bila je u Kraljevini SHS ili potisnuta, ili se uz ra- 
zočarenje sama povukla u pozadinu. U manjinskoj politici Kraljevine Jugoslavije, mogu 
se izdvojiti tri orijentacije uz napomenu da se ona nikada nije manifestovala u kohe- 
rentnim teorijskim okvirima. Dve najsnažnije vladajuće stranke, radikali i demokrate, 
uz manja odstupanja doduše, najvažnijim zadatkom države smatrale su „nacionalno 
orijentisano zauzimanje“ uz nacionalizaciju državne uprave, privrede, kulture i politike 
novostečenih teritorija. Smatrali su takode da, posle ubrzanog slamanja dominantnih 
pozicija Madara ranije vezivanih za mađarsku državu, u prvom redu zarad sopstvenih 
interesa u pogledu ostvarivanja vlasti i zbog medunarodne reputacije Jugoslavije, može 
da se pruži minimum manjinskih prava prihvaćenih mirovnim ugovorom. Zauzvrat, 
medutim, od strane predvodnika manjine, očekivana je posebna protivusluga. Prema 
mišljenju neumoljivih pristalica retorzije -  u čiji tábor se nisu uključivali samo ljudi iz 
redova ekstremnih nacionalista, već su se tu zatekli i pojedini članovi, pa i čitave grupe 
vladajućih stranaka -  Madari će uvek dosledno ostati revizionisti, te predstavljaju opa- 
snu antidržavnu snagu. Njihove revizionističke ambicije ne mogu da budu otupljene 
davanjem manjinskih prava, zauzdati ih može jedino i isključivo primena sile, cvrsta 
i permanentna odmazda. Na političkoj paleti, medutim, nisu manjkali ni ekstremni 
glasovi, čiji su nosioci smatrali da se madarsko pitanje i uopšte manjinsko pitanje može 
rešiti iseljavanjem i preseljavanjem, na primer na Kosovo üi u Makedoniju.4

Usled nužnosti unutrašnje i spoljne konsolidacije, mogućnosti koje je imala 
Madarska u pogledu davanja pomoći i podrške svojoj manjini bile su prilicno ogra- 
ničene, što se naročito odnosi na 1920. godine, i bile su svedene na pružanje tajne 
potpore i savetodavne usluge. Kao sto je poznato, madarske vlade nikada nisu odu- 
stale od nade i mogućnosti revizije, ali su trezveno vodile računa o tada jós nepovolj- 
nim medunarodnim uslovima. U cilju davanja potpore Madarima s one strane gra
nice, 1921. godine uspostavljeno je tzv. tajno ministarstvo predsednika vlade Istvana 
Betlena, Centar saveza društvenih udruženja. Unutar Centra pitanjima južnougarskih 
Madara bavilo se Društvo Svetog Gelerta, čiji je predsednik bio „knez pisaca" Ferenc 
Herceg (Herczeg), poreklom iz Vojvodine. Posredstvom CSDU-a, odnosno Društva 
Svetog Gelerta madarske vlade pružile su ozbiljnu potporu južnougarskoj protestant- 
skoj i katoličkoj crkvi, madarskoj štampi i madarskim skolama, kulturnim i gazdinskim 
krugovima, raznim madarskim ustanovama, ili na primer madarskim studentima koji 
su učili u Zagrebu, pa čak i lično pojedinim promađarski orijentisanim političarima.5

4 O manjinskoj politici Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao najnovije vidi Zorán 
Janjetović: Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941. 
Beograd, 2005.

5 Tokom 1920-tih godina je npr. finansijski okvir CSDU-a iznosio 0,4-0,2 % budžeta, 
i 10-35% budžeta ministarstva inostranih poslova. Bárdi Nándor: A Keleti Akció. Regio, 
1995, 3. No. 120-121. O aktivnostima davanja pomoći CSDU-a vezanim za Jugoslaviju op- 
širnije vidi: A. Sajti Enikő: op.cit. 37-41.
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Mogućnost da zemlja matica i javno izvrši pritisak na svoje susede u interesu 
mađarskih manjina, uz postojeće opšte odnose snaga u Evropi, u početku je bila 
znatno umanjena vrlo hladnim i zategnutim odnosima sa Beogradom. Beograd još 
dugó nije bio u stanju da se oporavi od straha od restauracije Monarhije, ili ono- 
ga što je značilo isto: ponovnog uspostavljanja istorijske Madarske. Diplomatski 
dijalog često je zapinjao, naročito u prvoj polovini 20-tih, a ponekad bi se čak i 
prekidao.6 Kao ilustracija za to može da posluži činjenica, da je sredinom dva- 
desetih madarska vlada zabranila ambasadi u Beogradu da održava kontakté sa 
predstavnicima mađarskog življa, kako bi i time umanjila gotovo bolesnu fobiju 
od revizije, koju je jugoslovenska politička elita ispoljavala kada je u pitanju bila 
mađarska manjina. Tokom druge polovine 1920-tih, medutim, povezano sa poku- 
šajem Madarske da se probije iz obruča Male antanté, (vidi mađarsko-jugosloven- 
ske pregovore održane na Bledu), odnosno italijanskim manifestovanjem podrške 
madarskim revizionističkim težnjama, sada je već u okviru neposrednih prego- 
vora, Beogradu jasno data na znanje pozicija madarske vlade, onako kako ju je 
formulisao ministar inostranih poslova Lajoš Valko (Walkó Lajos): y,neka Mađari 
budu valjani i lojalni gradani svoje nove domovine -  ali neka drzava SHS pruzi onaj 
minimum iz medunarodnih ugovora, koji garantuje da Madari mogu da zadrze svoj 
jezik i kulturu i da im razvoj bude obezbeden”7 Ova politika oslanjala se na trezve- 
no poimanje, da Jugoslavija, kao „tvorevina“ evropskog poretka nakon 1918, ne 
može da porekne osnovna načela međunarodnog sistema zaštite manjina utvrdena 
od strane zemalja pobednica, premda je sve vreme težila da ih svede na minimum.8 
Napominjem da je to predstavljalo pravu, realnu osnovicu političkih pogadanja, 
izbornih savezništava koje je Madarska stranka sklopila sa vladajućim partijama. 
Tokom čitavog perioda izmedu dva svetska rata, Jugoslavija je neprekidno odbijala 
sklapanje jednog madarsko-jugoslovenskog ugovora sačinjenog po uzoru na ju- 
goslovensko-rumunski ugovor o manjinama, što nije forsirala ni madarska vlada, 
nadajući se budućoj reviziji. Iza toga je stajala manjinska strategija shodno kojoj su, 
u nadi da će ujedinjenje nacije da se ostvari, smatrali da je za očuvanje duhovne i 
kulturne snage madarske manjine dovoljno da se izdejstvuje pridržavanje međuna- 
rodnim ugovorima o zaštiti manjina.

Neophodno je istaći da je vladajuća elita Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 
uz upotrebu tradicionalnih sredstava, uzela u posed Južnu Ugarsku sa nadmenošću 
i poletom osvajača, mada, valja i to znati, u tom pogledu nije ni izdaleka bila usa- 
mljena među novim nacionalnim državama. Kao što je poznato, među uspešne, 
hiljadama godina proveravane metode uzimanja u posed teritorija stečenih rato- 
vima ili na neki drugi način, spadalo je razaranje svesti o kolektivitetu tamošnjeg 
življa, njegovog etičkog poretka vrednosti, političkih uporišta, pravnog poretka, 
materijalne i duhovne kulture. Jasno je prepoznatljiv i cilj ovakvog postupka: pro- 
dubljivanje podređenosti, poniženosti osvojenih, slamanje, pa čak i brisanje njiho- 
vog nacionalnoetničkog pamćenja, uz istovremeno spektakularno demonstriranje 
vlasti novih osvajača, uzurpatora.

6 O formiranju madarsko-jugoslovenskih odnosa vidi Vuk Vinaver: Jugoslavija i 
Madarska 1918-1933. Beograd, 1971, i Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai 
kapcsolatok 1918-1927. Forum, Üjvidék, 2004.

7 Magyar Országos Levéltár (MOL) K-64. Küm.res.pol. 1927-16-500.
8 Ádám Magda: A kisantant és a kisebbségi kérdés. http://adatban.transindex.roinchtm. 

php?akos=1040 Datum preuzimanja: 6. decembar 2012.
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Zahvaljujući tome, stariju generaciju socijalizovanu u istorijskoj Mađarskoj, 
y,pokolenje otcepljenih“ u novoj državi je neumoljivo pratilo osećanje upropašćeno- 
sti, obespravljenosti i poniženosti, socijalne bespomoćnosti. Stoga su se manjinske 
strategije logično vezivale za nacionalni osnovni stav zasnovan na osećanju neprav- 
de. Linije novog duhovnog fron ta  počele su da se uobličavaju u Južnoj Ugarskoj 
tek kasnije, tridesetih godina. Mlada generacija političara: Ivan Nad (Nagy Iván) 
i njegove pristalice, koji su diplomu pravnika stekli na zagrebačkom univerzitetu, 
smatrali su da treba da raskinu sa tradicionalnim konzervativizmom i beograd- 
skom orijentacijom stare vodeće garniture Madarske stranke (Leo Deák /Deák 
Leó/, Imre Varadi /Váradi/, Deneš Štrelicki /Streliczky Dénes/ i drugi), te da put 
celishodnog manjinskog politiziranja nadu uz bök hrvatskog opozicionarstva. Ovu 
orijentaciju Budimpesta je otrpela prema principu „drža ti dva zaraca u v a tr i \  ali je 
otvoreno, odnosno isključivo, nikada nije podržavala, čak ni posle 1939, to jest po
sle sporazuma Srba i Hrvata. Drugi su pák smatrali da su mogućnosti manjinskog 
postojanja navodno našli u y)vojvodanskim  bardovima", u raskidu sa dekadentnim  
gospodskim duhom  vojvodanske madarske srednje klase \ u seljackim vrednostima. 
Sve se glasnije čula i reč onih, koji su pravac delotvorne manjinske politike prepo- 
znavali u kulturnom  uzdizanju zanatlija  i zem ljoradnika , tim više što tradicionalna 
konzervativna manjinska elita nije uspela da uspostavi dijalog i privuče u svoj krug 
uticaja upravo ovaj po svojoj brojnosti najsnažniji sloj. U snagu kulture, a ne po
litike, pouzdavao se u okviru obezbeđivanja opstanka manjine, i najautoritativniji 
madarski političar književnosti monarhističke Jugoslavije, vojvođanski teoretičar 
yylokalnih boja“ (couleur local) Kornél Senteleki (Szenteleky Kornél). Ova regional - 
na varijanta ideologije manjinskog identiteta, suprotno transilvanizmu odnosno 
slavizmu, uspela je da pusti samo slabašne korene. Senteleki je bio mišljenja, da 
svetonazorna borba može da bude luksuz jedino većinskih naroda, dók manji
ne, manjinski pisac nosi od svakog drugog veći teret odgovornosti u osigurava- 
nju pukog opstajanja sopstvenog jezika i kulture. U Vojvodini, medutim, nikada 
nije došlo do plodnog susreta izmedu orijentacije „duhovne zajednice sa jezičkom 
osnovom“ formulisane u časopisima Kalanda  (Kalangya) i H id  (Híd) i starih, na 
tradicionalnoj političkoj zajednici utemeljenih, manjinskih strategija. I kako je to 
rekao vojvodanski istoričar književnosti István Seli (Szeli István), do toga nije doš-
lo možda zato, sto prava dilema manjine i nije proisticala iz saznanja da promena 
carstva nije značila jednostavno izmenu granica, nije „znaöila puku zam enu suve- 
reniteta ili vrhovnog vladaoca", nego „amputaciju jedn og  dela nacijetf. Tako je pitanje 
zapravo postalo, hoće li novoosnovani državni organizam da prihvati, ili da odbaci 
yyStrano tkivo“

Nova etapa ovog yyprihvatanja“ i yyOdbacivanjac započela je uvođenjem kraljev- 
ske diktature, a potom i u drugoj polovini 1930-tih. Diktatúra je zabranila sva- 
ko organizovanje na nacionalnoj osnovi, hrvatsko jednako kao i madarsko, te je 
potiskivanjem madarskih stranačkih voda, organizovanjem tzv. pokreta vernosti, 
Beograd nastojao da madarske manjine pridobije svojim ciljevima. Odgovarajućeg 
partnera za ovu politiku režim je pronašao u ličnosti Gabora Santoa (Szántó 
Gábor). Raspad evropskog poretka, uspostavljenog posle Prvog svetskog rata, po- 
rast srednjoevropskog značaja Madarske, intenziviranje osećanja spoljnopolitičke 
ugroženosti Jugoslavije, sve teži unutrašnji problemi zemlje naveli su Beograd na 
spoznaju da je Santo „a/cter ja vn og  zivota  sa nedovoljnom specifičnom t e ž i n o m te 
je bio odbačen. Pomenute promene u drugoj polovini 30-tih godina produbile su 
Mađarima mogućnost očuvanja nacionalnog bića. To se, jednim delom, manife-
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stovalo na jačanju politike maticne zemlje usmerene ka zaštiti manjine i u sve ve- 
ćoj tolerantnosti Beograda, tako da su kulturni položaj i političko polje delovanja 
madarske manjine ponovo postali predmet pogadanja izmedu dve zemlje, odno- 
sno starih madarskih partijskih voda. Madarsko-jugoslovenski pregovori vezani 
za ugovor o madarsko-jugoslovenskom prijateljstvu vodeni krajem 1940. godine, 
dokazali su da se Beograd jós ni tada nije mogao privoleti na prihvatanje ideje jed- 
nog bilateralnog manjinskog ugovora. Istina, u nádi skorašnje revizije, sada vise ni 
Madarska nije vezivala potpisivanje ugovora o prijateljstvu za ovaj uslov. U izvor- 
nim dokumentima koji su mi poznati néma ni traga o tome da je Beograd revidi- 
rao svoju osnovnu poziciju u pogledu manjinske politike. I dalje je preovladavalo 
misljenje, da manjine oslabljuju državu, da reprezentuju centrifugalnu silu, sto je 
samo jós vise bilo osnaženo ponovnim pripajanjem Severne Madarske, sudbinom 
Čehoslovačke, odnosno drugom bečkom arbitražom. Na to upućuje činjenica, da 
u jesen 1940. u jugoslovenskim vladinim krugovima nisu razmatrani samo mo- 
gućnost predaje jedne oblasti ograničenog obima (senćanski i bačkotopolski srez, 
eventualno Subotica sa okolinom), već i zamisao iseljavanja vojvođanskih Mađara 
putem razmene stanovnika. Znatno brojčano odstupanje izmedu dve manjine 
izravnali bi preseljavanjem potkarpatskih Rutena. Za madarsku vladu tada su već 
obe ideje bile definitivno neprihvatljive i u nádi skorašnje južnougarske revizije, 
sklapanje ugovora o prijateljstvu iz 1940. više uopšte nisu povezivali sa postavlja- 
njem manjinskog pitanja na dnevni red .9

Činilo se da dogadaji na medunarodnom planu i sve veća tolerancija Beograda 
pod uticajem spoljnih i unutrašnjih prinuda sve više potvrđuju ispravnost manjinske 
strategije formulisane 1920-tih godina: prilagodavanje, lojalnost, prihvatanje političkih 
okvira nőve države; ali mobilisanje svaké unutrašnje i spoljne mogućnosti za očuvanje 
nacionalnog identiteta manjine madarske nacije koja živi u Jugoslaviji i, naravno, išče- 
kivati reviziju. Organizacionu prazninu koja je nastala nakon zabrane rada Madarske 
stranke 1929. godine, bio je dužan da popuni jedinstveni Jugoslovenski (Južnougarski) 
madarski prosvetni savez (Jugoszláviai (Délvidéki) Magyar Közművelődési Szövetség), 
koji se u nekim dokumentima pominje i kao Zajednica (Közösség), čiji je rád dozvoljen 
januara 1941, premda je bio aktivan već od jeseni 1940.

Karolj Sirmai (Szirmai Károly) je u Kalandi o formiranju Prosvetnog saveza 
napisao sledeće: „Da bi usledilo korenito poboljšanje prošireno na mađarsko stanov- 
nistvo cele zemlje, bilo je potrebno da se promene vremena, da se atmosfera preobra- 
zi, nepoverenje ublaži. Ovo je donelo izmirenje jugoslovenskog i madarskog naroda, 
koje je bilo prirodno, sledstveno upućenosti jednih na drugey alije dugó iščekivano i 
potpisivanje ugovora o večitom prijateljstvu. (...) Prilikom davanja dozvole za delo- 
vanje Jugoslovenskog madarskog prosvetnog saveza od velikogje uticaja bila i želja 
Madarske izložena u povodu ugovora o večitom prijateljstvu, koja je bila usmerena 
na to da se grupnim sredivanjem najbitnijih manjinskih pitanja obezbedi budućnost 
i opstanak Madara koji zive ovde.”10

Zadatak organizacije i njen cilj u kontekstu manjinske strategije formulisani su u 
znaku pripadanja opštoj madarskoj kulturi: za svoj cilj odredili su „očuvanje moralnih, 
dusevnihy društvenih, fizičkih i kulturnih obelezjatc Madara i „sluzenje njihovoj materi- 
jalnoj, socijalnoj dobrobiti". Svega nekoliko meseci aktivnosti organizacije ne omoguća-

9 Opširnije: A. Sajti Enikő: op. cit. 79-107.
10 Szirmai Károly: A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség. Kalangya, 1941. ja

nuár-február. 1-2. 119.
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va sagledavanje bilansa aktivnosti koju su obavljali u okvirima jugoslovenske države: 
ponovno priključenje Južne Ugarske Madarskoj, do čega je došlo aprila 1941. godine, 
istoriju južnougarskih Madara smestilo je u nove okvire -  u kojima, za kratko vreme, 
pitanje koje je nacionalna politika trebalo da reši nije vise postavljano kao problem 
madarske manjine, nego srpske manjine.

Á >\ In her study.; Enikő Sajti examines the goals and scope fo r  action o f the
minority Hungarian political elite taking shape in the period after the change 
o f power. A t the same time, she presents those internal and external factors, 
which characterised the thinking o f the elite taking shape about m inority strat- 
egy, opportunities and limits o f their minority life.

The author provides a review on the attitudes o f the new states political 
elite towards minorities and focuses on the opportunities and activity scope o f  
the kin state as well.

The paper points out, that, as time passed by, Belgrade failed to revaluate its 
stance toward minority policy and, even in the 1930s, basically considered minori
ties as state-weakeningfactors, which was amplified by the re-assignment o f Upper 
Hungary/Felvidék/, the destiny o f Czechoslovakia and the Second Vienna Award 
respectively.

V________________________________________________________ J
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Mogućnosti uticaja nacionalnih manjina 
na donošenje političkih odluka 

u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941.

Učešće u političkom životu i vlasti jedan je od bitnih pokazatelja kvaliteta po- 
ložaja nacionalnih manjina. U ovom radu ćemo se pozabaviti mogućnostima koje 
su nacionalnim manjinama u međuratnoj Jugoslaviji stajale na raspolaganju da u 
političkoj areni utiču na određivanje svog položaja. Te mogućnosti su bile ograni- 
čene velikim brojem faktora, od kojih su najvažniji bili sledeći: priroda političkog 
sistema, brojnost pojedinih manjina; njihova ekonomska snaga; snaga i brojnost 
njihovih političkih i intelektualnih elita; kompaktnost naseljenosti manjinskog sta- 
novništva; politička kultura i oblici organizovanja nasleđeni iz predjugoslovenskog 
razdoblja; odnos vladajućih krugova prema dotičnoj manjini; bilateralni odnosi 
Jugoslavije sa zemljom maticom svaké manjine; trenutna politička konstelacija na 
državnom i regionalnom nivou, itd. Faktor koji je bitno određivao i ograničavao 
mogućnosti uticaja manjina na državnu politiku bila je činjenica da su se mnoge 
od njih tek posle 1912, odnosno 1918. našle u položaju nacionalnih manjina, odvo- 
jene od mase svojih sunarodnika koji su ostali s druge strane državne granice. Neke 
od njih ostale su odsečene od svojih prestonica, kulturnih i eknomskih centara i 
nacionalnih voda. Druge su (npr. Nemei) tek trebale da prevazidu istorijske pode- 
ljenosti i da se organizuju kao zasebne manjine. Nekima je egzodus inteligencije 
otežavao političko organizovanje i delovanje. Neke su jos bile na vrlo niskom stup- 
nju kulturnog razvitka, što je uključivalo i nedovoljno razvijenu nacionalnu svest.

Za većinu stanovništva novostvorene Kraljevine SHS njen politički sistem je u po
gledu političkih prava predstavljao napredak u odnosu na prethodno razdoblje.1 Kao

1 Stara Austrija je od 1907. imala opšte pravo glasa (naravno za muškarce) za državni par
lament, dok su prava glasa za krunovinske sabore i lokalnu vlast ostala arhaična i ograničena. 
(Stefan Vajda, Felix Austria. Eine Geschichte Österreichs, Wien 1980, str. 538; A.J.P. Taylor, 
Habsburška Monarhija 1809-1918, Zagreb 1990, str. 262-263.) Ugarska je imala vrlo suženo 
pravo glasa, koje je uz to izbornom geometrijom sprovođeno na štetu nacionalnih manjina. 
Sam izborni postupak bio je čuven zbog svoje korumpiranosti i raznih vrsta pritisaka. (Lazar 
Rakić, Radikalna stranka u Vojvodini (dopodetkaXXveka), Istraživanja, 3,1974, str. 281-282; 
Oskar Jászi, Magyariens Schuld, Ungarns Sühne. Revolution und Gegenrevolution in Ungarn, 
München 1923, str. 11, Isti, The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago 1961, 
str. 227, 333-334; Vladimir Margan, Pomađarivanje u bivsoj Ugarskoj, Glasnik Istorijskog 
društva u Novom Sadu, VIII, 1935, str. 147-151; R.W. Seton-Watson, JJngarische Wahlen. 
Beitragzur Geschichte dér politischen Korruption, Leipzig 1912; Ingomar Senz, Die nationale 
Bewegung der ungarnlandischen Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg. Eine Entwicklung im 
Spannungsfeld zwischen Alldeutschtum und ungarischer Innenpolitik, München 1977, str. 90, 
248.) U Hrvatskoj je pravo glasa bilo jos restriktivnije nego u užoj Ugarskoj. Manje od 10% 
stanovništva je imalo pravo glasa posle izborne reforme 1911. Do tada pravo glasa je imalo 
oko 2% stanovnika. (Milorad Ekmečić, Stvaranje Jugoslavije 1790-1918, II, Beograd [1989], 
str. 568.) Anektirana Bosna i Hercegovina je činila tek prve korake ka izgrađivanju koliko- 
toliko modernog sistema učešća bar delova stanovništva u političkom životu. Godine 1910. 
je uveden kurijalni izborni sistem koji je omogućavao nesrazmernu zastupljenost društvenih
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čedo liberalizma, ona je imala opšte pravo glasa za muškarce. Medutim, slabost siste
ma ogledala se u javnom glasanju i raznim vrstama pritisaka koje su ometale političke 
stranke da slobodno rade i gradane da izražavaju svoju političku volju. To je važilo za 
sve građane, a pripadnici manjina bili su izloženi i posebnom pritisku.

Celokupna politička istorija meduratne Jugoslavije može se podeliti na dva 
glavna razdoblja: period do uvodenja šestojanuarske diktature 1929. i posle njega. 
Prvi je karakterisao dosta krnji parlamentarizam uz veliko mešanje dvora, dok su 
po uvodenju diktature, pa i posle njenog ublažavanja 1931, autoritarne tendencije 
bile vidno jače od demokratskih. Ovo je odlučujuće odredilo i mogućnosti za poli- 
tičku aktivnost pripadnika nacionalnih manjina.

Mogućnost za političko delovanje prvo je data vojvodanskim Slovacima, Rusi- 
nima i Česima. Oni su učestvovali u radu Velike narodne skupštine koja je izglasala 
ujedinjenje Bačke, Baranje i Banata sa Srbijom. Time je trebalo da se pokaže kako 
je ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom želja celokupnog slovenskog stanovništva po- 
krajine. Učešće u političkom životu pripadnika ovih manjina nikad vise nije imalo 
taj značaj. U grozničavim jesenjim danima oni nisu mogli da se organizuju čvr- 
šće i eventualno izbore za odredene garancije i ustupke od srpske političke elite. 
Situacija se vrlo brzo promenila, a njihovo učešće u političkom životu zemlje se 
kasnije uglavnom svodilo na glasanje na izborima, na kojima zbog malog broj a, 
političke podeljenosti i geografske rasutosti nisu predstavljali kompaktnu političku 
snagu. Oni su u Vojvodini stekli pravo glasa pre nego Nemei, Madari i Rumuni iz 
čisto pragmatičnih razloga. Što se učešća u lokalnoj vlasti tiče, ono im je do prvih 
opštinskih izbora u Vojvodini 1927. bilo gotovo isto toliko malo dostupno kao i 
pripadnicima drugih manjina, odnosno „pogresnih" stranaka”2.

Da će slovenske manjine igrati tek trećerazrednu ulogu u političkom životu 
videlo se po odnosu vojvodanskih srpskih stranaka prema Slovačkoj narodnoj 
stranci (SNS),3 jedinoj manjinskoj stranci koja je preživela raspad Dvojne mo- 
narhije, a koja je već 4. decembra 1918. pozdravila ujedinjenje, zalažući se isto- 
vremeno za ravnopravnost Slovaka i Srba.4 Međutim, njeni članovi su ubrzo bili

slojeva u Bosanskom saboru. (Ekmečić, Stvaranje, II, 618.) Slično je bilo u Osmanskom carstvu 
posle Mladoturske revolucije. Tamo je ponovo uveden ustav iz 1876. koji je predvidao visoki 
izborni cenzus. (Ekmečić, Stvaranje, II, 640.) Paternalistički sistem vladavine u Crnoj Gori 
bio je još daleko od modernog. Kraljevina Srbija je doduše imala liberalan politički sistem, ali 
on nije bio ni star ni stabilan. Pored toga, on je bio skrojen za jednu malu i etnički uglavnom 
homogenu državu. Istovremeno su državnici Srbije bili navikli da razmišljaju i delaju u okvirima 
jedne male i homogene zemlje. Oni su imali malo razumevanja za drugačije političke tradicije, 
baš kao sto su se i političari s drugih teritorija teško navikavali na pravila političke igre koje su 
viadalé u Kraljevini SHS. Óva uzajamna nepoznavanja i nerazumevanja, uz suceljene interese, 
doprinela su mnogobrojnim političkim sukobima u meduratnoj Jugoslaviji. Naravno da su se 
sve mene unutrašnje, ali i spoljašnje politike države odražavale i na političko držanje elita i masa 
nacionalnih manjina.

2 U opštinskim i gradskim upravama koje su postavljale više vlasti, od prvih dana bilo je i 
predstavnika nacionalnih manjina, ali su oni po pravilu bili neproporcionalno malo zastupljeni.

3 Slovačka narodna stranka osnovana je još krajem XIX veka i delovala je u svim kra- 
jevima Ugarske gde je bilo Slovaka, pa i u Vojvodini. Raspadom Kraljevine Ugarske, i deo 
stranke u Jugoslaviji se osamostalio. (Arpad Lebl, Građanske partije u Vojvodini 1887-1918y 
Növi Sad 1979, str. 213-253.)

4 Branislav Gligorijević, Politička istupanja i organizacija Slovaka i Čeha u Kraljevini 
SHS, Zbornik Matice srpske za istoriju, 24,1981, str. 138.



Mogućnosti uticaja nacionalnih manjina na donošenjepolitičkih odluka... 135

razočarani. Uprkos broju od 67 slovačkih poslanika u Velikoj narodnoj skupštini i 
jednom predstavniku u Narodnoj upravi koju je ona izabrala, Narodna radikalna 
stranka (NRS) ponudila im je samo jednog poslanika u Privremenom narodnom 
predstavništvu (PNP) koje je trebalo da pripremi izbore za Konstituantu. Zato se 
SNS zbližila sa Demokratskom strankom (DS) i nije učestvovala na izboru za PNP. 
Izborna skupština je ipák kao poslanika PNP izabrala i Slovaka Igora Štefanika. On 
je mandat prihvatio uprkos protivljenju SNS iz koje je istupio.5 On je želeo da u 
PNP zastupa interese svih Slovaka, pa čak i Čeha.6 Što se mnogo brojnijih Madara, 
Nemaca i Rumuna tiče, njima je biračko pravo uskraćeno uz obrazloženje da još 
nije isteklo pravo opcije, te da im se, kao potencijalnim stranim državljanima, ne 
može dozvoliti da odlučuju o Ustavu koji je trebalo doneti7.

U južnim krajevima situacija je bila u mnogo čemu drugačija. Tamo su posle 
balkanskih ratova građani dobili politička prava, medutim, posle reuspostavljanja 
srpske vlasti 1918, stanje se mnogo sporije sređivalo. To je bilo uslovljeno otporom 
albansko-turske većine na Kosovu i Metohiji i makedonskog stanovništva, (u vidu 
delovanja kačačkih i komitskih bandi), drugačijim političkim tradicijama, i nizom 
drugih faktora. Kao jednu od mera pacifikacije, vlasti su počele da sastavljaju op- 
štinske vlasti od lokalnih ljudi za koje su (često pogrešno!) smatrale da su politički 
pouzdani. Preko njih imale su nameru da utiču na muslimanske mase. Ovo je pri- 
ličnom broju uglednijih Albanaca i Turaka omogućilo da od samog početka utiču 
na rukovođenje lokalnim zajednicama. U uslovima nereda i anarhije ova lokalna 
vlast često je bila mnogo važnija nego u krajevima sa sređenijim prilikama.

Kao još jedna mera pacifikacije, početkom avgusta 1919. važenje ustava već 
nepostojeće Kraljevine Srbije protegnuto je na teritorije koje su Srbija i Crna Gora 
dobile u balkanskim ratovima.8 Na táj nácin se i na jugu otvorila mogućnost nor- 
malnog političkog organizovanja i uticaja na državne poslove kroz institucije siste- 
ma, kao i učešća u oblikovanju samih tih institucija. Pored toga, kao deo otoman- 
skog nasleđa, u južnim delovima zemlje ostao je ceo niz ličnih veza i poznanstava,

5 Gligorijević, Politička, 139.
6 On je tražio: slovački sekretarijat pri Ministarstvu prosvete, osnivanje jugoslovenskog 

konzulata ili poslanstva (sic!) u Bratislavi, da se od pretežno slovačkih mesta stvori jedan 
politički okrug s centrom u Bačkom Petrovcu gde bi opštinski sud i mesna kancelarija ure- 
dovali na slovačkom, da se u Petrovcu uz slovačku gimnaziju otvore i jedna ekonomska i 
jedna opštinska škola, da se omogući slobodna upotreba slovačkog jezika u školstvu i op- 
štinskoj upravi, da Slovaci dobiju punu slobodu udruživanja i organizovanja, da u slovačkim 
opštinama budu pre svega postavljeni slovački činovnici, da u agrarnoj reformi Slovaci budu 
izjednačeni sa Srbima, da se Slovačka evangelistička crkva odvoji od nemačke i madarske i 
ustroji kao samostalna, da se onemogući progon Čeha od nemačkih i jevrejskih činovnika. 
(Gligorijević, Političkay 139-140.)

7 Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919-1929)y Beograd 
1979, str. 71; Zlatko Matijević, „Građani na odkaz1-  njemačka nacionalna manjina i 9. član 
Zakona o izborima narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS (1920.)y 
Godišnjak Njemacke narodnosne zajednice, X, 2003. U Hrvatskoj su postojale nedoumice
0 tome da li opcija važi samo za Nemce i Mađare u Bačkoj, Banatu i Baranji, ili i za one u 
Hrvatskoj. Bilo je različitih tumačenja, ali je tu ipák postojala mogućnost da bar deo Madara
1 Nemaca dobije biračko pravo. (Vladimir Geiger, Nijemci u Đakovu i Đakovštiniy Zagreb 
2001, str. 93-98.)

8 Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, III. Srbija u Jugoslaviji, Novi Sad [2001], 
str. 64-65.
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kako poslovnih, tako i političkih preko kojih je, formalno razvlašćena, musliman- 
ska elita nastojala da se uključi u növi politički sistem u nastajanju i da utiče na 
njegovo oblikovanje i funkcionisanje. Od tog vremena Narodna radikalana stranka 
nastojala je da pridobije južne muslimane preko glavnih albanskih vođa Nedžiba i 
Ferhata Drage.9 Zato nije slučajno što je kongres muslimana „Južne Srbije” održan 
u Skoplju 17. decembra 1919. u dogovoru s Narodnom radikalnom strankom.10 Na 
njemu je osnovan Džemijet, „Društvo za zaštitu prava muslimana”, kao zajedničko 
udruženje turskih, albanskih i slovenskih muslimana iz južnih delova zemlje za 
zaštitu verskih, kulturnih, ali i političkih interesa.11 Od sredine 1920. óva organi- 
zacija prerasla je u pravu stranku koja se pre svega zalagala za materijalne interese 
begova, a tek u drugom planu za verska i školska prava muslimana.12

Iako je Džemijet nastao u dosluhu sa NRS13, on nije bio samo privezak naj- 
jače srpske stranke.14 Zbog etničke strukture južnih muslimana on nije bio ma- 
njinska stranka nalik onima u severnim delovima zemlje. Uspeo je da se izgradi 
kao uglavnom varoška stranka koja je artikulisala pre svega interese musli- 
manske čaršije, koja je, iako oslabljena, jós uvek davala ton gradovima na jugu 
zemlje.15 Zbog toga su vodstvo isprva preuzeli gradski Turci skloni osloncu na 
Demokratsku stranku. Njih su na čelu ubrzo zamenili albanski begovi, a od 
avgusta 1920. opet su glavnu ulogu preuzeli makedonski Turci.16 Isprva je Dže- 
mijet bio otuden od muslimanskih seoskih masa. Stranka je ovu protivrečnost 
uspela da premosti do 1923, uspostavivši vezu sa muslimanskim seljaštvom,17 
koje je, neuko i neobavešteno, po navici iz turskih vremena dozvoljavalo da ga 
age i begovi vode, ne uviđajući (delom i zbog politike države), sebične ciljeve 
voda18. Zahvaljujući tome Džemijet je uspeo, da za relativno kratko vreme, po
stane politička snaga s kojom se moralo računati -  kako na lokalnom i regio- 
nalnom nivou, tako i u beogradskoj Narodnoj skupštini.

9 Pokušaji približavanja otpočeti su već početkom 1919. (Bogumil Hrabak, Džemijet: 
Organizacija muslimana Makedonije, Kosova, Metohije i Sandžaka 1919-1928, Beograd 
2003, str. 86-87.)

10 Mustafa Memić, Velika medresa i njeni učenici u revolucionarnom pokretuy Skoplje 
1984, str. 14.

11 Hrabak, Džemijet, 7.
12 Memić, Velika medresa, 14, 264.
13 Aleksandar Apostolov, Kolonizacija na Makedonija vo stara Jugoslavia, Skopje [1990.], 

str. 177.
14 Memić, Velika medresa, 14-15.
15 Gordana Krivokapić-Jović, Oklop bez viteza. O socijalnim odnosima i organizacio- 

noj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini SHS (1918-1929), Beograd 2002, str. 
164-165.

16 Hrabak, Džemijet, 82. Od Demokratske stranke Džemijet je odbio suviše radikalan 
agrarni program i delatnost Svetozara Pribićevića kao ministra unutrašnjih dela. (Isto, 7,73, 
82, 90,1119.)

17 Krivokapić-Jović, n.d., 165.
18 Apostolov, n.d., 175-176; Bogumil Hrabak, Sreten Vukosavljević -  politički aktivista i 

narodni poslanik 1919-1927, u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića XVIII, Prije- 
polje 1996,21. Hrabak ipák na osnovu socijalne pripadnosti džemijetskih poslanika u Usta- 
votvornoj skupštini osporava da je stranka bila begovska. (Hrabak, Džemijet, 109-110.) On, 
medutim, kaže da je od početka 1920. prevlast imao albanski feudalni element, ne objašnja- 
vajući ovako protivrečne ocene. (Isto, 117.)
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Izbori za Ustavotvornu skupštinu bili su prilika da i pripadnici manjina sa 
pravom glasa uzmu učešća u oblikovanju najvišeg pravnog akta u zemlji. Pored 
formiranja Džemijeta na jugu, u Daruvaru je 10. oktobra 1920. grupa čeških cen- 
tralističkih intelektualaca osnovala Čehoslovačku demokratsku zemljoradničku 
stranku (ČDZS). Osnivači su želeli da mase čeških glasača odvoje od „separatistič- 
ke” Hrvatske republikanske seljačke stranke (HRSS) -  s kojom su ipák pred izbo- 
re za Konstituantu neuspešno pregovarali o zajedničkom nastupu. Češka stranka 
je istakla samostalnu listu koja nije sakupila dovoljan broj glasova ni za jednog 
narodnog poslanika, jer je veliki broj Čeha glasao za HRSS, Hrvatsku zajednicu 
ili komuniste. Ovaj neuspeh stranka nije preživela.19 Češki glasači u Hrvastkoj su 
zbog nezadovoljstva političkim i ekonomskim stanjem u ostatku međuratnog peri- 
oda uglavnom podržavali HRSS ili čak ekstremne hrvatske separatiste, frankovce.20 
Kod Čeha u Hrvatskoj došlo je do rascepa na inteligenciju koja je naginjala Beogra- 
du zaneta verom u sudbinsku povezanost Jugoslavije i Čehoslovačke i češke mase 
koje su sve vise padale pod uticaj Hrvatske republikanske seljačke stranke.21 Što se 
malobrojnih i dosta rasutih Rusina tiče, oni, kao i Poljaci, nikad nisu osnovali svoju 
stranku, već su obično glasali za jugoslovenske stranke -  imućniji za vladajuće, a 
siromašniji za opozicione.22 Tako je politički uticaj slovenskih manjina u slovenskoj 
zemlji bio zanemarljiv.

To je u suštini važilo i za SNS koja je bila starija, uglednija i ambicioznija 
od ČDZS. Ona je želela da predstavlja kako Slovake, tako i Čehe, i čak Rusine. 
Svesna svoje slabosti da na izbore izađe sama, odgovarajućeg partnera našla je 
u Demokratskoj stranci koja je imala jugoslovensku firmu i zalagala se za bržu 
agrarnu reformu -  što je bilo u skladu sa željama SNS o učešću u podeli zemlje. 
Sporazum je predviđao dobijanje četiri slovačka poslanička kandidata, koji bi 
u slučaju izbora imali pravo da deluju u duhu SNS. Ni óva kombinacija se na 
izborima nije pokazala kao uspešna. SNS je ostala bez poslanika, jer je dobar 
deo Slovaka, nezadovoljan njihovim zaobilaženjem u podeli zemlje iz agrarne 
reforme, glasao za Komunističku partiju Jugoslavije (KPJ).23 Jedini Slovak koji 
je ušao u Ustavotvornu skupštinu bio je Štefanik koji je blagovremeno pristupio 
NRS. Na kasnijim izborima Slovaci nisu uspeli da dobiju ni jednog narodnog 
poslanika.24

19 Gligorijević, Politička, 141,143,144; Josip Hanzl, Josip Matušek, Adolf Orct, Borbeni 
put Prve čehoslovačke brigade »Jan Žiška z Trnova“ Daruvar 1968, str. 49; Lenard, Narodne 
manjine u SHS, u: Jubilarni zbornik života i rada SHS 1.XII 1918-1.XII 1928, Beograd 1928, 
str. 730, 732.

20 Gligorijević, Politička, 140; Hanzl, Matušek, Orcty n.d., 48.
21 Hanzl, Matušek, Orcty n.d., 50.
22 Vlado Kostelnik, Klasno i nacionalno u emancipaciji i konstituisanju jugoslovenskih 

Rusina-Ukrajinaca, u: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu, II, Zagreb 1970, 575.
23 Gligorijević, Politička, 142-143.
24 Lenard, Narodne manjine, 732. Ipák ne stoji u potpunosti Lenardova tvrdnja da se 

Slovaci nisu pojavljivali kao politička grupa. (L. Lenard, Slovenske narodne manjine u Jugo
slaviji, Narodna odbranay 52, 29.XII 1929, str. 856.)
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Džemijet je pák, u savezu sa NRS uspeo da dobije 12 poslanika u Konstitu- 
anti25. Saradnja se nastavila i posle izbora,26 tako da je, iskoristivši sto vlada nije 
imala većinu, Džemijet postao činilac od koga je zavisilo usvajanje Ustava.27 Aprila
1921. izneo je svoje zahteve o versko-prosvetnoj autonomiji, srazmernom učešću 
muslimana u lokalnoj vlasti, izuzeću beglučke zemlje iz agrarne reforme, naknadi 
za zaostale prihode od čifčija i o oduzimanju od čifčija begovske zemlje koju su ovi 
od 1912. bespravno prisvojili.28 Zbog otpora dela NRS, sporazum je postignut u 
minut do dvanaest, 27. juna 1921. Poslanici Džemijeta su se obavezali da će glasati 
za predlog ustava, a zauzvrat im je obećana pravedna naknada za oduzetu zemlju, 
isplata zemljišne rente, beglučki posedi do 300 ha i čak povratak zemlje koju su 
čifčije uzurpirale.29 Tom prilikom postavljen je model odnosa NRS i Džemijeta u 
Narodnoj skupštini: Džemijet je bio spreman da bez mnogo rasprave u parlamentu 
podrži radikalske i poluradikalske vlade, a zauzvrat je dobio ustupke, pre svega na 
polju agrarnih odnosa, ali i u vidu amnestije za kačake.30 Kada se moglo i kada je 
trebalo, Džemijet se koristio i podrškom stranke slovenskih muslimana, JMO, iako 
je prema njoj ostao nepoverljiv.31

Istek prava opcije otvorio je mogućnost Madarima, Nemcima i Rumunima u 
severnim krajevima zemlje da dobiju pravo glasa: vise nije bilo opravdanja da se 
ono uskraćuje, a i ustav je već bio donet. Növi izborni zakón donet za izbore 1923. 
predvidao je da pravo glasa dobiju manjinci koji nisu optirali i koji su bili nastanje- 
ni na teritoriji Jugoslavije bar deset godina. Medutim, avgusta 1922. Ministarstvo 
unutrašnjih dela izdalo je podređenim organima poverljivo naredenje da pripad- 
nike manjina ne unose u biračke spiskove, jer im je navodno rok opcije istekao šest

25 Džemijet je na izbore izašao samostalno ili u saradnji s radikalima -  zavisno od lokál - 
nih uslova. (Hrabak, Džemijet, 95.) Hrabak navodi samo 8 poslanika Džemijeta, ali do raz
like u broju dolazi zbog nedovoljno definisane stranačke pripadnosti nekih poslanika. (Isto, 
109,113.) Neki muslimanski poslanici izabrani su na listi DS, ali su pristupili džemijetskom 
poslaničkom klubu.

26 Hrabak, Dzemijety 95.
27 Na táj način je Džemijet još jednom pokazao da nacionalne manjine, iako često na 

margini političkih zbivanja i interesovanja javnosti, u pojedinim trenucima mogu da izvrše 
odlučujući uticaj na razvoj istorjskih događaja. Na određeni način to su pokazali i Srbi u 
Austrougarskoj. Uloga Albanaca u raspadu Jugoslavije od početka osamdesetih godina jós 
nije na pravi nácin shvaćena i ocenjena.

28 Hrabak, Dzemijety 130-131.
29 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (1918-1941), Pristi

na 1981, 56; Gligorijević, Parlament, 103-104, 108-110; Nikola Gaćeša, Agrarni programi 
građanskih političkih partija u Jugoslaviji izmedu dva svetska rata, u: Isti, Radovi iz agrarne 
istorije i geografije, Növi Sad 1995, str. 132-133; Tomislav Milenković, Stav Radikalne stran
ke prema agrarnoj reformi (1919-1929), Istorija 20. véka, X, 1970, str. 58-60.

30 Na svom kongresu jula 1921. Džemijet je izneo i sledeće zahteve: Slobodan život, olak- 
šano dobijanje pasoša za muslimanske trgovce, vraćanje kući interniranih kačačkih porodi- 
ca, činovnika koji poznaju jezik, veru i običaje stanovništva, verske škole (od osnovnih do 
univerziteta) na turskom, koje bi radile po planovima i programima koje bi napravio Dže- 
mijet. Pored toga, stranka je podigla glas i protiv činovničke samovolje. (Hrabak, Dzemijety 
135, 139, 143,144.)

31 Nepoverenje je bilo izazvano razlikom u interesima dve muslimanske grupe i hege- 
monističkim tendencijama bosanskohercegovačkih muslimana koji su (uz podršku vlasti) 
pretendovali na muftijska i veroučiteljska mesta u južnim krajevima. (Hrabak, Dzemijety 
144-146.)
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dana po stupanju na snagu zakona o izborima. Bila je potrebna intervencija nekih 
uglednih narodnih poslanika i Jugoslovenskog udruženja za Ligu naroda da se óva 
naredba povuče kao politički štetna32. Pa ipák, zakon nije u potpunosti sproveden 
jer je na dosta mesta bilo žalbi na neupisivanje u biračke spiskove.331 na opštinskim 
izborima u Sloveniji aprila 1921, izborni spiskovi bili su razlog sto, uprkos isteku 
opcije, manjinci nisu mogli učestvovati jer su za izbore korišćeni stari birački spi
skovi koji su važili i prilikom izbora za Konstituantu.34

Pripadnici manjina podložni opciji nisu dočekali nespremni njen istek. Već od 
početka 1922. počelo se raditi na osnivanju Stranke Nemaca. U februaru 1922. 
Kočevska seljačka stranka izjavila je da kolektivno pristupa novoj stranci u nasta- 
janju35, a do početka jula već je bilo ustrojeno 47 mesnih odbora (22 u Banatu, 17 u 
Bačkoj i 4 u Sremu).36 Madarska elita je pod uticajem Budimpeste koja se opredelila 
za to da se Madari u Jugoslaviji uključe u politički život zemlje,37 počela pripre- 
me za osnivanje stranke u februaru 1922, ali je osnivanje mesnih organizacija išlo 
sporo -  kako zbog pasivnosti madarske elite, promišljanja da li se priključiti nekoj 
jugoslovenskoj stranci ili ne, tako i zbog ometanja od strane vlasti,38 i starih partij-

32 AJ, 14, 126/457.
33 Gligorijević, Parlament, 131, 366-367.
34 Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918-1938, München, Wien 1996, str. 

696; Adolf Lenz, Die deutsche Minderheit in Slowenien, Graz 1923, str. 57; Martin Wutte, 
Oskar Lobmeyr, Die Lage deer Minderheiten in Kárnten und in Slowenien, Klagenfurt
1926, str. 22; Stefan Karner, Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. Aspekte ihrer 
Entwicklung 1939-1997, Klagenfurt, Ljubljana, Wien 1998, str. 38.

35 Na čelu je bio sveštenik Jozef Epih, a u vođstvu SN ju je predstavljao Hans Arko. Zbog 
posebnih uslova u Sloveniji, ona je kao podsavez SN nastavila da radi do 1929, sklapajući 
izborne dogovore sa Slovenskom ljudskom strankom (SLS), budući suviše slaba da sakupi 
6000 glasova potrebnih za jedno poslaničko mesto. (Dušan Biber, Kočevski Nemei med obe- 
ma vojnama, Zgodovinski časopis, XVII, 1963, str. 30; 500 let mesta Kočevja, [Kočevje 1971], 
str. 42; Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums (dalje: HWBGAD), III, Bre
slau 1938, str. 77; Kočevsko. Izgubljena dediščina kočevskih Nemcev, Ljubljana 1993, str. 
26.) Pored toga, u nekoliko gradova Slovenije bila je aktivna i Domača gospodarska stranka 
koja je okupljala Nemce. Ona je na opštinskim izborima 1924. postigla zapažene rezultate u 
Ptuju, Celju i Mariboru. (Anton Melik, Nemei u Sloveniji, Letopis Matice srpske, knj. 303, sv. 
1,1925, str. 69; Suppan, Jugoslawien, 696.) Ne bismo se mogli složiti sa Zupanom da izborni 
rezultati koji su u óva tri grada nemačkoj stranci doneli ved procenat glasova nego što je bio 
procenat nemačkog stanovništva po popisu, pokazuju problematičnost popisnih rezultata, 
jer se ne može isključiti da je za Domaču gospodarsku stranku glasao i deo (pronemačkih) 
Slovenaca. To je i mišljenje V. Melika koji smatra da je Stranka Nemaca, koja je u Sloveniji 
dobijala veći procenat glasova nego sto je bio procenat nemačkog stanovništva, dobijala 
glasove i od Slovenaca -  zbog ekonomske moći i društvenog prestiža. Ovo utoliko pre, što 
se zna da je deo nemackih radnika glasao za socijaliste. (Vasilj Melik, Nemei in volitve vju - 
goslovanski Sloveniji med obema vojnama, Zgodovinski časopis, XL, 3,1986.) Deo Nemaca u 
Sloveniji isprva je bio pristalica Socijaldemokratske stranke, da bi krajem tridesetih godina 
postali nacisti. (Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije (dalje: SBNS 
KJ), II redovan saziv za 1936/37, knj. Ill, Beograd 1937, str. 356.)

36 Oskar Plautz, Das Werden dér deutschen Volksgemeinschaft in Südslawien, Növi Sad
1940, str. 47-48.

37 Enikő A. Sajti, Hungarians in the Vojvodina 1918-1947, Boulder, CO 2003, str. XII, 34.
38 Policijske vlasti su Madarsku stranku i pre formalnog osnivanja smatrale za Íreden- 

tističku. (Arhiv Jugoslavije (dalje: AJ), 14, 124/444; 148/514; 105/404; 98/385.) Öve etikete 
ona neće uspeti da se oslobodi tokom celog svog postojanja.
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skih i ličnih rivalstava.39 Jos pre formalnog osnivanja, ljudi iz stranke su podneli 
svoju kritiku izbornog zakona i svoj predlog istog koji bi bio povoljniji po nacio
nalne manjine.40 Čelnici su nudili saradnju NRS i drugim strankama, ali je to dosta 
hladno primljeno sto je medu Madarima jačalo pasivizam.41 Jugoslovenske stranke 
nisu bile zainteresovane za pitanje manjina, odnosno smatrale su da ove treba da 
se stranački organizuju u jugoslovenskim strankama.42

Baš kao i cela madarska nacionalna manjina, Madarska stranka se nalazila pod stal- 
nom senkom sumnje za iredentu i špijunažu.43 Iako za to uglavnom nije bilo dokaza,44 
ona nije mogla da se otrese optužbi za nelojalnost.45 Formalno je osnovana 17. sep- 
tembra 1922, na velikom narodnom zboru u Senti, na kome je učestvovalo 3000 ljudi. 
Predsednik stranke Đerd Šanta izjavio je da Madarska stranka želi samo da se zakon- 
skim putem izbori za manjinska prava iz Konvencije o zaštiti manjina, izrazivši nadu 
da će uspeti da okupi sve Madare.46 Kao glavne tačke stranačkog programa istaknute 
su borba za poštovanje Konvencije o zaštiti manjina, regulisanje pitanja državljanstva, 
sloboda štampe, zbora, dogovora i organizacije, slobodna upotreba jezika u upravi, 
sudstvu i predstavničkim telima, nova administrativna podela, opšte pravo glasa za 
predstavnička tela, mađarsko školstvo, sloboda vere, autonomija verskih zajednica uz 
državnu potporu, amnestija za političke krivce, sloboda privredne delatnosti, jedin- 
stven i progresivan poreski sistem, učešće pripadnika nacionalnih manjina u podeli 
zemlje, kao i naknada veleposednicima za oduzetu zemlju. Osudeno je davanje zemlje 
manjinskim kolonistima iz Vojvodine van Vojvodine, zatražena je sloboda rada i zaštita 
radnika, uklanjanje partizanstva iz sudova i uprave, kao i proporcionalno učešće Mada
ra u samoupravnim i državnim ustanovama. Pored toga, stranka je tražila i materijalnu 
potporu za madarska kulturna društva i socijalna i privredna udruženja i prestanak 
asimilacione politike. Zatražena je i revizija okružnog izbornog sistema -  mogućnost 
da Vojvodina kao celina bira narodne poslanike -  a takode i revizija biračkih spiskova.47

39 Sajti, n.d., 32-33.
40 Šandor Mesaroš, Položaj Madara u Vojvodini 1 9 1 8 -1 9 2 9 , Növi Sad 1981, str. 150-151.
41 Mesaroš, Položaj, 154.
42 László Sarka, National States and Minorities in Central Europe, u: Nándor Bárdi, Csilla 

Ferdinec, László Sarka (eds.), Minority Hungarian Communities in the Twentieth Centur, 
Boulder, CO, 2011, str. 86.

43 Zbog uticaja Budimpešte i njene želje da koristi madarske manjine u iredentističke 
svrhe, te sumnje nisu bile sasvim bez osnove. (Sajti, n.d., 34-38.)

44 Mesaroš, Položaj, 155. Mesaroš tvrdi da su vise vlasti stalno sumnjičile članove stranke 
za iredentu i špijunažu dok je Državna tajna policija to poricala. On je medutim smetnuo 
s uma da je ta ustanova imala izuzetno mali broj ljudi na raspolaganju tako da je pitanje 
koliko su oni detaljno mogli nadzirati poverenu im teritoriju. Pored toga, policijski organi, 
slabo plaćeni i opremljeni, nisu imali ni mnogo motiva da prilježno rade svoj posao. (Banat- 
ski policajci su se sredinom 1922. žalili da četiri meseca nisu dobili plate. (AJ, 14, 93/375.)) 
Otud toliko tipskih izveštaja iz pojedinih mesta u kojima se javlja da je sve u redu, a pripad- 
nici manjina mirni. (Up. dokumente u: AJ, 14,105/404.)

45 Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1 9 4 1 -1 9 4 6 , Novi Sad 1996, str. 14-15. Ako se, 
međutim, pogleda držanje nekih od voda Madarske stranke tokom Drugog svetskog rata, 
vidi se da te sumnje nipošto nisu bile sasvim bez osnova. (Up. isto, passim.)

46 Sajti, n.d., 43. Još u fazi osnivanja Mađari iz Hrvatske, Slavonije i Međumurja su se pri- 
ključili strand. (Mesaroš, Položaj, 151.) U Prekomurju i Baranji nije bilo organizacije Madarske 
stranke. U Prekomurju je jedno vreme delovala Ujedinjena prekomurska stranka koja je zastupa- 
la lokalne interese, ali se ugasila kad su njene vođe otišle u Madarsku. (Sajti, n.d., 46-47.)

47 Mesaroš, Polozaj, 156.



Mogućnosti uticaja nacionalnih manjina na donošenjepolitičkih odluka... 141

Sledeća manjinska stranka koja je osnovana bila je Stranka Nemaca. I ona 
je osnovana u Vojvodini, jer je tu živeo veći deo jugoslovenskih Nemaca (oko 
330.000), ali je njen cilj bio da bude partija svih Nemaca u zemlji. Njen osnivački 
skup održan je u Žombolju48 17. decembra 1922. Od 50 mesnih organizacija koje 
su tokom godine osnovane, bilo je prisutno nekoliko stotina poverenika iz 34 me
sne organizacije.49 Program koji je tóm prilikom usvojen sadržao je opšti deo koji 
se ticao gradanskih prava, privrednih sloboda, zahteva za pravednijim poreskim si- 
stemom, poboljšanja putnog, robnog, poštanskog i novčanog prometa, stabilnosti 
valute i vojne službe u zavičaju u mirnodopskim uslovima. Posebno je zahtevano 
da se zakonska materija ne reguliše uredbama i tajnim ukazima.50

Poseban deo partijskog programa odnosio se na specificno nacionalne zahteve koji 
su bili slični madarskim. Radi zastupanja nemačkih kulturnih i ekonomskih interesa 
traženo je osnivanje Zemaljskog kulturnog saveta i jednog državnog sekretarijata.51

Poslednja manjinska stranka bila je Rumunska. Partijski program izraden je 
u Pančevu novembra 1922, a dopunjen je 25. decembra u Vršcu na rumunskom 
kongresu na kom je osnovan i Centralni odbor od 30 clanova kao predstavništvo 
Rumuna. Osnivački kongres sazvan je za 10. február 1923. Na njemu je učestvo- 
valo oko 5000 predstavnika svih rumunskih naselja, usvojen je program stranke i 
izabrani su kandidati za izbore zakazane za 18. mart. Rešeno je i da se u Pančevu 
izdaje nedeljnik Graiul Románesc kao glasilo stranke. Istovremeno je osnovano i 
rumunsko kulturno udruženje.52

Program Rumunske stranke bio je podeljen u pet delova i zalagao se za prija- 
teljstvo Jugoslavije i Rumunije, demokratske slobode, progresivno oporezivanje, 
privredni razvoj, učešće Rumuna u agrarnoj reformi, brigu o rumunskoj pravoslav- 
noj crkvi i kulturi, rumunske učitelje i činovnike po selima.53 Programi tri stranke 
pokazivali su sličnosti i razlike, a svi su odmah stavljeni pod policijski nadzor.54

Budući da su se bližili izbori, manjinske stranke su se našle pred dilemom koja će 
postati večita: kako i s kim nastupiti na njima. Uprkos misljenjima u stranci koja su se 
zalagala za saradnju sa Demokratskom strankom, Hrvatskom republikanskom seljač- 
kom strankom, ili za samostalni nastup, Madarska stranka je početkom 1923. sklopila 
sporazum o zajedničkom nastupu s Narodnom radikalnom strankom, ali se on na kra- 
ju izjalovio zbog tendencije NRS da suzi okvire sporazumra na štetu Madarske stranke.

48 Po nemačkom ambasadoru Keleru (detaljno informisanom o sadržaju skupa), kon
gres je održan u tako perifernom mestu da bi se smanjila opasnost od napada -  svakako 
nacionalističkih organizacija. (Politisches Archiv des Auswartigen Amtes (dalje: PA AA), Abt. 
Ilb, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6 Jugoslawien, Bd. 2; Josef 
Volkmar Senz, Politische Aktivitaten dér Donauschwaben in Jugoslawien zwischen den beiden 
Weltkriegen, Deutsche Forschungen in Ungarn, IX, 1-4,1944-1985, str. 302.)

49 Matthias Annabring, Volksgeschichte dér Donauschwaben in Jugoslawien, Stuttgart
1955, 31; Plautz, n.d., 48. Zanimljiv je lapidaran policijski izveštaj o osnivanju podružnice 
stranke (pogrešno nazvanoj Deutsch-Schwábisches (sic!) Partéi) u Žombolju još 26. februa- 
ra 1922, ne zbog zanimljivih informacija, već zato što pokazuje kako je površno policija 
radila svoj posao. (AJ, 14, 104/401.)

50 Plautz, n.d., 48-50.
51 AJ, 14,127/462; Plautz, n.d., 50-52; Gligorijević, Parlament, 138.
52 Gligor Popi, Rumuni u jugoslovenskom Banatu izmeu dva svetska rata (1 918-1941 ), 

Növi Sad 1976, str. 54-55; Isti, Formiranje, razvoj i delovanje Rumunske stranke (1 9 2 3 -  
1929), Istraživanja, 3,1974, str. 323-326.

53 Istorijski arhiv Pančeva (dalje: IAP), 12/1245; Popi, Rumuni, 56-57; Isti, Formiranje, 329-332.
54 AJ, 14,123/438; 148/514; Popi, Rumuni, 54-55; Isti, Formiranje, 323-326.
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Istovremeno, iskrsle su nesloge i u samoj strand zbog objavljivanja naredbe MUD da 
se manjind ne unose u biračke spiskove i zato što je iz njih bilo isključeno suviše Ma
dara. Zbog toga je rukovodstvo stranke rešilo da apstinira na izborima.551 Rumunska 
stranka je kontaktirala NRS, ali i DS radi saradnje, ali do nje nije došlo zato što je ona 
tražila tri poslanička mesta.56 Na kraju je stranka izašla na izbore sama. Isto je učinila 
i Stranka Nemaca.57

Slovačka narodna stranka je pocetkom 1923. predložila saradnju radikalima, 
ali su ovi ponudili samo dva zamenika poslaničkih kandidata, tako da do saradnje 
nije došlo. Zbog toga se stranka povezala sa frakcijom Stojana Protića, navukavši 
na sebe gnev NRS i DS, koje su joj prebacile da nije na Slovacima da odlucuju o 
Ustavu i čak da je SNS antidržavna.58

Džemijet je u južnim krajevima u periodu 1920-1923. u lokalnoj vlasti uspo- 
stavio savez s NRS u mnoštvu naselja -  pre svega gradskih.59 Isto je važilo i za Na- 
rodnu skupštinu u kojoj su aprila 1921. postavljeni zahtevi za resavanjem agrarnog 
pitanja koje bi bilo u interesu zemljoposednika.60 Treći kongres Džemijeta aprila
1922. opredelio se za tešnju saradnju s NRS, posebno radi rešavanja agrarnog pi
tanja, ali do sporazuma o predizbornoj saradnji nije moglo doći.61 Četvrti kongres 
stranke je 20. januara 1923. izdao izborni proglas u kome je na prvo mesto stavio 
kulturno-prosvetni napredak, pa agrarno pitanje, pitanje uslova za proizvodnju 
duvana, pitanje političkih sloboda, ravnopravnosti muslimana i ukidanje samovo- 
lje i netrpeljivosti upravnih vlasti.62 U to vreme zadovoljstvo saradnjom s NRS nije 
bilo opšte, a neki su za neispunjavanje zahteva Džemijeta okrivljavali partnera NRS 
u vladi -  Demokratsku stranku.63 Na kongresu je rešeno da stranka samostalno ide 
na izbore, izuzev u izbornim okruzima u kojima su muslimani bili manjina, gde je 
bilo dozvoljeno ući u kompromise s drugim strankama, a posebno s NRS.64

NRS i DS su u predizbornoj kampanji želele da pridobiju manjinske stranke, ili 
da ih neutrališu i spreče da samostalno nastupe. DS se pri tom oslanjala na bati- 
našku nacionalističku organizaciju ORJUNA čiji su predstavnici napadali zborove 
manjinskih stranaka i demolirali prostorije manjinskih listova.65 Na jugu je bila ak- 
tivna i SRNAO, ali ne na tako brutalan način.66 Manjinske stranke su bile ometane 
i od policije, a posebno su Madarska i Rumunska stranka sumnjičene za iredentu.67

55 Mesaroš, Položaj, 160; Sajti, n.d., 48-49.
56 Popi, Formiranje, 334; Isti, Rumuni, 59.
57 Plautz, n.d., 53; Gligorijević, Parlament, 138.
58 Gligorijević, Politička, 146.
59 Krivokapić-Jović, n.d., 168-170.
60 Hrabak, Džemijet, 130.
61 Bogumil Hrabak, Jugoslovenska muslimanska organizacija prema muslimanima San- 

džaka, Kosmeta i Makedonije 1919-1929. godine (dalje: JMO), Novopazarski zbornik, 19, 
1995, str. 166.

62 Hrabak, /MO, 168; Isti, Džemijet, 127.
63 Isti, Džemijet, 122.
64 Gligorijević, Parlament, 138; Hrabak, Džemijet, 122-123. Rešeno je da u Narodnoj 

skupštini podrže NRS i da se bave vakufima i šerijatskim sudovima.
65 Gligorijević, Parlament, 140; Isti, Organizacija jugoslovenskih nacionalista, Istorija 20. 

véka, 5, 1963, 336; Mladen Đorđević, Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) 
(diplomski rad u rukopisu), Beograd 1998, str. 38; Wute, Lobmeyr, n.d., 23-24.

66 Hrabak, Džemijet, 172.
67 AJ, 14,118/430; Gligorijević, Parlament, 371; Popi, Formiranje, 336; Isti, Rumuni, 59.
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U takvim okolnostima mađarski glasači su svoje glasove dali NRS, DS i delom 
Socijalističkoj stranci.68 Dobar deo Slovaka je ili apstinirao, ili glasao za DS.69 Ru- 
munska stranka je uspela da obezbedi samo mandat za svog sekretara Žianua.70 U 
nekim mestima (Uzdin, Deliblato, Mramorak, Seleuš) Rumuni su masovno glasali 
za DS.71 Među manjinskim strankama dobro su prošle samo Stranka Nemaca koja 
je obezbedila osam mandata,72 i Džemijet sa čak 14!73

Posle izbora, Rumunska stranka je stupila u nesigurnu saradnju s NRS, a njen 
poslanik Žianu u poslanički klub radikala. RS je zahtevala proporcionalno uče- 
šće Rumuna u upravi rumunskih opština i agrarnu zemlju za rumunsku sirotinju. 
Posle dolaska na vlast Davidovićevih demokrata, RS je 5. avgusta 1924, raskinula 
sporazum s NRS od koga i onako nije imala prevelike koristi.74 Posle izbora 1923. 
i osnaženi Džemijet je, uprkos isprva dogovorenoj saradnji,75 počeo da se udaljava 
od NRS: oslabila je struja (Turčina) Ćenana Zije i njegovih pristalica koji su bili 
zagovornici saradnje s radikalima, a ojačala albanska struja koju je vodio pritajeni 
iredentista Ferhat beg Draga.76 To je bio početak sve dubljeg rascepa u stranci, koji 
je dobrim delom išao po nacionalnoj liniji i koji je nagoveštavao njen slom. Pri 
tom su Albanci sve vise preuzimali vodstvo.77 Istovremeno, počela je i kampanja 
DS protiv Džemijeta.78 Do avgusta 1924. poslanici Džemijeta su i dalje sedeli u 
radikalskom klubu, glasali s NRS, ali se gotovo nikad nisu oglašavali u skupštin- 
skim debatama.79 Pri tom su se njihovi zahtevi vrteli oko agrarne reforme (pitanje 
odštete i haka), učešća muslimana u lokalnoj vlasti, školstva na maternjem jeziku 
i oko šerijatskih sudova.80 Uz to, sad se javljaju i nacionalni (albanski) zahtevi81. 
Iako je malo od njih ostvareno, ostali su verni vladi, uprkos povremenim kritikama
-  uglavnom kad je bilo u pitanju neko krvoproliće pa se one nisu mogle izbeći82.

68 Mesaroš, Položaj, 161; Sajti, n.d., 50.
69 Gligorijević, Politička, 146; Isti, Parlament, 142.
70 Popi, Formiranje, 336; Isti, Rumuni, 60.
71 Popi, Formiranje, 336; Isti Rumuni, 59.
72 Plautz, n.d., 53-55. U Slavoniji i Sremu, u mestima gde nije bilo lista SN, folksdojčeri 

su glasali za HRSS, a po gradovima za Hrvatsku zajednicu. Prema nemačkom ambasadoru 
Keleru, u Bačkoj su dvojica socijalista izabrana zahvaljujući nemačkim glasovima. (Brani- 
mir Altgayer, Elaborat o njemačkoj narodnoj skupini, I dió, 1947, str. 48 (rukopis u: Vojni 
arhiv (dalje: VA), Nemačka arhiva, k. 40-D, f. 3, d. 1); PA AA, Abt. Ilb, Nationalitátenfrage, 
Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6, Bd. 2.)

73 Hrabak, /AÍO, 168.
74 Popi, Rumuni, 61.
75 Hrabak, Džemijet, 175, 181. Saradnja je, medutim, bila iznuđena, jer su Džemijetu 

osporavani skoro svi mandati.
76 Hrabak, Dzemijety 170. Ferhat Draga (1873-1945.) je bio najpopularniji albanski poli- 

tičar u meduratnoj Jugoslaviji. Kratku biografiju (čija je mana što je zasnovana uglavnom na 
sećanjima njegovog zeta Faika Račka) v. u: Biographisches Lexikon zűr Geschichte Südosteu- 
ropas, I, München 1974, str. 426.

77 U poslaničkom klubu Albanci su imali većinu, a u skopskoj centrali stranke Turci. Posla- 
nički klub nije ništa mogao da preduzme bez saglasnosti centrale. (Gligorijević, Parlament, 157.)

78 Hrabak, Džemijet, 176-183.
79 Hrabak, /MO, 168-169; Isti, Džemijet, 187.
80 Gligorijević, Parlament, 157; Hrabak, /AÍO, 170-171; Isti, Džemijet, 187.
81 Hrabak, Džemijet, 188.
82 Kao što je npr. bilo krvoprolića na opštinskim izborima u Kosovskoj Mitrovici kada je stradalo

14 Albanaca. Poánioci su bili iz SRNAO. (Hrabak, Dzemijet, 190-193; Gligorijević, Parlament, 158.)
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Kritike opozicije da je Džemijet „anacionalan”, turski i društveno konzervativan 
delom su bile zaslužne za takvo držanje poslanika Džemijeta.83 U avgustu 1923. 
održan je burán partijski skup po pitanju odnosa prema NRS. Dogovoren je nácin 
rešavanja sporova i donošenja odluka, ali su se ocrtale kontúré rascepa koji će se po 
osnovnom pitanju produbiti naredne godine.84

Na pregovorima s NRS od 8. do 9. decembra 1923. ponovljeni su glavni zahtevi 
Džemijeta. NRS se složila sa svim sem s rešavanjem agrarnog pitanja, uz obrazloženje 
da to traži detaljnije ispitivanje. Odloženo je i pitanje školstva. Najzad je postignut spo
razum čija je glavna crta bila povećanje sume predvidene za rente čitluk-sahibija. Ovim 
je NRS uspela da privremeno spreči prelazak Džemijeta u opoziciju.85

Udaljavanje od NRS, međutim, postalo je početkom 1924. sve očitije.86 Avgusta
1924. Džemijet je podržao novu vladu od koje je zahtevao prekid nasilja organa vlasti i 
postavljanje novih učitelja.87 Džemijet je počeo da uspostavlja sve otvorenije kontakté 
s Radićem, a partijska skupština je u decembru odobrila nastavak politike saradnje s 
opozicionim blokom.88 Istovremeno je doneta i odluka u vezi s izborima zakazanim za 
8. február 1925: izborna saradnja s drugim strankama odobrena je zavisno od lokalnih 
prilika ,89 U decembru je došlo i do povezivanja s DS i nezavisnim radikalima, na šta je 
MŰD munjevitom brzinom zabranio stranačko glasilo „Hak”.90

Ponašanje Stranke Nemaca bilo je slično ophodenju Džemijeta. Njihovi pred- 
stavnici kritikovali su vladu u Skupštini ali su se ipák nadali da svoje zahteve ostva- 
re uz oslonac na nju. Baš kao i Džemijet, Stranka Nemaca delom se vezivala za vla
du zato sto su je opozicione stranke odbacivale. Kada se stranka otvoreno svrstala 
uz opoziciju, nemačka manjina je bila kažnjena raspuštanjem centralnog folksdoj- 
čerskog kulturnog udruženja Kulturbunda 11. aprila 1924.91

Madarska stranka je, iako bez poslanika, rešila da izade iz pasivnosti, iako njene 
aktivnosti nisu bile suviše intenzivne. Uglavnom je nastavila da iznosi zahteve veza- 
ne za školstvo i rad kulturnih udruženja. Nezgodno po imidž stranke bilo je hapšenje 
nekoliko njenih vođa pod optužbom za veze s vodećom madarskom iredentističkom

83 Gligorijević, Parlament, 157.
84 Hrabak, Dzemijet, 199.
85 Isto, 203-209.
86 Isto, 213.
87 Hrabak, Dzemijet, 229.
88 Politika 11.XII 1924; Hrabak,/MO, 169,173.
89 Hrabak, /MO, 173.
90 Hrabak,/MO, 174.
91 Službeno objašnjenje je bilo da je ta mera bila odmazda za loš položaj slovenačke naci

onalne manjine u austrijskoj Koruškoj. Davidovićeva vlada je 25. oktobra ukinula zabranu, 
ali većina imovine udruženja nije vraćena, a mesne grupe su se sporo obnavljale. (Plautz, 
n.d., 35-36; Annabring, n.d., 35-36, 41; Josef Volkmar Senz, Politische Aktivitaten dér Do
nauschwaben in Jugoslawien zwischen den beiden Weltkriegen, Deutsche Forschungen in Un- 
garn, IX, 1-4, 1944-1985, str. 311.) Na táj nácin NRS je pokazala šta čeka nekooperativne 
nacionalne manjine. Iako su neke mesne grupe Kulturbunda nastavile potajan rad, (AJ, 14, 
118/430.) ukidanje Kulturbunda razočaralo je i pasiviziralo deo Nemaca, a druge ogorčilo 
i oteralo u naručje opozicione HRSS. (PA AA, Abt.IIb, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in 
Jugoslawien, Politik 6, Bd.2.)
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organizacijom Probuđeni Mađari.92 Iako se optužba pokazala kao neosnovana, ona je 
bila tipična za uslove u kojima je stranka radila. Madarska stranka je i dalje pokušavala 
da ostvari saradnju s NRS, dók opozicione stranke nisu pokazivale interesovanje za 
Mađare, a HRSS im je čak bila protivna.93 Ni NRS nije bila preterano zainteresovana 
da čuje žalbe koje je Madarska stranka imala nameru da iznese. Očigledno je da su 
radikali bili svesni slabosti MS koja nije uspela da okupi ni svo madarsko gradanstvo. 
Iako se stranka stalno trudila da uspostavi saradnju s NRS, ne samo sto nije nailazila na 
odziv, već je maja 1924. doživela da bude zabranjena zbog navodne veze s iredentisti- 
ma. Radilo se o delu pritiska na opoziciju, a vlada je sumnjala da HRSS želi da pridobije 
Madare.94 Kao i zabranu Kulturbunda, Davidovićeva vlada je i ovu zabranu ukinula.95 
Obnova stranke nije donela promene u njenom radu -  kao i druge manjinske stranke 
i madarska je želela da ostvari svoje ciljeve oslanjajući se na neku od jugoslovenskih 
stranaka, na Protićeve samostalne radikale.96 Pored probléma s vlastima i opozicionim 
strankama, Madarska stranka je nailazila i na otpor dela konzervativnog madarskog 
gradanstva, posebno u Novom Sadu i Subotici, a u Baranji i Prekomurju nikad nije 
uspela da osnuje podružnice.97 Pored toga, u pojedinim mesnim organizacijama dola- 
zilo je do rascepa, a umerena stranačka platforma za predstojeće izbore malo je koga 
zadovoljila od pristalica tri krila.98

U razdoblju izmedu izbora i Slovačka narodna stranka se trudila da uspostavi 
saradnju s radikalima, ali su se njeni zahtevi, formulisani 11. oktobra 1923, radi- 
kalima učinili kao preambiciozni." NRS je imala isti stav i kad su raspisani slede- 
ći izbori. Ona je početkom decembra 1924. iznela predlog manjih ustupaka koji 
SNS nije prihvatila.100 Na osnovu slovačkih primedbi došlo se do kompromisa i 
saradnje: NRS se obavezala da će podržati slovačke crkvene zahteve, obezbediti 
srazmerno učešće u lokalnoj vlasti, dva zamenika poslaničkih kandidata, otvoriti 
slovačka odeljenja po naseljima gde ima dovoljno dece, obezbediti učitelje, obez
bediti odreden broj slovačkih činovnika u slovačkim opštinama i ravnopravnost u 
agrarnoj reformi.101 Naizgled, radikali su pokazali predusretljivost -  ali oni su uvek 
bili darežljivi sa obećanjima, posebno pred izbore.

92 Udruženje se u stvari zvalo „Madari koji se bude,” (Ébredő Magyarok Egyesülete -  ÉME), 
ali je u jugoslovenskim dokumentima po pravilu spominjano pod navedenim imenom, pod ko- 
jim su često podrazumevana razna iredentistička udruženja, ili čak madarska iredenta kao takva. 
Madarska stranka se nikad nije oslobodila sumnjičenja da je samo ispostava EME.

93 Mesaroš, Položaj, 162. Posle izbora ojačala je struja koja je bila za saradnju s NRS jer 
je jačalo uverenje da MS sama ne može da se izbori za mandate u Narodnoj skupštini. (Sajti, 
n.d., 53.) Madarski ministar inostranih poslova Tibor Sitovski bio je protiv zbližavanja sa 
srpskim strankama. (Isto, 55.)

94 Mesaroš, Položaj, 165. Zanimljivo je da je stranka zabranjena po tajnim dekretima 
ugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova iz 1875. i 1894! (Sajti, n.d., 51.) Stranka je ipák 
prikriveno nastavila da radi i u periodu kad je bila zabranjena. (AJ, 14,120/432.)

95 Mesaroš, Polozajy 167.
96 Mesaroš, Položaj, 168.
97 Enikő A. Sajti, Case Studies: Yugoslavia, u: Bárdi, Ferdinec, Sarka (eds.), Minority 

Hungarian Communities, str. 214.
98 AJ, 14, 123/438; 105/406; 135/478; 118/430; Mesaroš, Položajy 172.
99 Gligorijević, Političkay 147-148.
100 Gligorijević, Političkay 148.
101 Gligorijević, Političkay 149.
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Saradnja radikala s Rumunskom strankom posle izbora 1923. nije bila dugog 
veka. Avgusta 1923. došlo je do uskladivanja stavova, posebno u vezi s agrar- 
nim pitanjem, dók je u pogledu školsko-crkvenih pitanja odlučeno da se to reši 
po načelu reciprociteta.102 RS se trudila da održi saradnju ali ju je u decembru 
te godine NRS optužila za iredentizam103 -  da bi je oslabila pritiskom. Ipák, u 
maju 1924. RS je odlučila da próba da održi saradnju. Na pregovorima u Beo
gradu RS je pristala na zajedničke izborne liste na sledećim izborima. Kao pro- 
tivuslugu, tražila je vraćanje oduzete zemlje i opštinske činovnike od narodnog 
poverenja. Ovaj sporazum RS je raskinula po padu vlade Pašić-Pribićević.104 
Novoj vladi RS je postavila ambicioznije uslove ali su padom Davidovićeve 
vlade oni pali u vodu.

Na narednim izborima RS je rešila da nastupi sa NRS, a da istakne kandidate 
u srezovima Vršac, Alibunar i severni Torontal. Ovo je posmatrano kao rešenje 
koje je najviše u skladu s rumunskim nacionalnim intersima.105 Posle odredenih 
unutrašnjih neslaganja u NRS, sporazum o saradnji koji je sadržao glavne rumun- 
ske zahteve potpisan je 26. decembra 1924. Iako je bilo zamerki s obe strane, vlada 
je učinila izvesne ustupke (revizija agrarne reforme u nekim mestima, pasoši za 
rumunske studente, izmene opštinskih predstavništava u nekim selima), a sprove- 
dena je i zajednička agitacija, često s pozivanjem na zajedničku borbu u Austrou- 
garskoj. Pri tóm je RS strahovala od uticaja DS u nekim rumunskim sredinama.106

ízbori 1925. su sprovedeni uz do tad najveći vladin teror -  koji nije pogadao 
samo pripadnike nacionalnih manjina, već je bio uperen protiv svih opozicionih 
snaga.107 Ipák, teror SRNAO i četnika108 najviše se osećao u Vojvodini gde su u 
dosluhu s vlastima napadali Stranku Nemaca, demokrate i Savez zemljoradnika, 
rasturajući im zborove.109 Pored fizičkog nasilja, bilo je i suptilnijih metoda pritisa- 
ka, kao što su bile pretnje zatvaranjem manjinskih odeljenja.110

Ishod izbora od 8. februara 1925. bio je različit za pripadnike različitih manjina, 
odnosno njihove stranke. Najznačajnija promena na političkoj sceni bio je nesta- 
nak Džemijeta kao organizovane političke snage. On je dobio samo 14.998 glasova

102 Popi, Formiranjey 237.
103 Policijske vlasti koje su nadzirale njen rád smatrale su da joj je glavni cilj otcepljenje 

zapadnog Banata. (AJ, 14, 105/406; 118/430.)
104 Popi, Formiranjey 337-338.
105 Isto, 341; Isti, Rumuniy 66.
106 Popi, Formiranjey 342-344; Isti, Rumuniy 67.
107 Bogumil Hrabak, Radikalska nasilja u Vojvodini u vezi s izborima 8. februara 1925, 

Zbornik Matice srpske za istoriju, 24, 1981; Isti, Džemijet, 236; SBNS, Vanredni saziv za
1925. godinu, knj. II, Beograd 1925, str. 52. Pored terora bio je pooštren i policijski nadzor 
nad manjinskim strankama. (AJ, 14, 118/430.)

108 U četnike i SRNAO primani su i Madari i Nemei koji su se politički izjasnili kao 
„srpski radikali”! (Hrabak, Radikalska nasiljay 175; Branisalav Gligorijević, Srpska nacio- 
nalna omladina (SRNAO). Prilog izučavanju nacionalističkih i terorističkih organizacija u 
staroj Jugoslaviji, Istorijski glasnik, 2-3, 1964, str. 12.) Očigledno da političkom oportuniz- 
mu nije bilo granica.

109 Gligorijević, Parlamenty 191; Isti, Srpska nacionalistička omladina, 27. Terora SR
NAO prema nacionalnim manjinama bilo je i van predizborne borbe. (AJ, 14, 118/430; PA 
A A, Abt.IIb, Deutschtum in Jugoslawien, Politik 25 Jugoslawien, Bd. 1; Gligorijević, Srpska 
nacionalistička omladinay 6, 19, 20.)

110 Vük Vinaver, Jugoslavia i Madarska 1 9 1 8 -1 9 3 3 y Beograd 1971, str. 283.
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i nije uspeo da dobije nijednog poslanika.111 Džemijet je kao organizacija praktič- 
no onemogućen već po zabrani „Haka” i samo je uslovno mogaó da učestvuje u 
predizbornoj kampanji. Stranci je nedostajala borbenost a kompromisi begova sa 
NRS kompromitovali su je kod birača.112 Prelazak u opoziciju usledio je prekasno, 
a i pritisak vlasti je učinio svoje. Odluka o zajedničkim listama s DS i Nezavisnom 
NRS nimalo nije lakó sprovedena, a i rascep vođstva doprineo je porazu.113 S druge 
strane, radikali su u prvoj polovini dvadesetih godina postepeno izgradili svoju 
mrežu u „Južnoj Srbiji”, u koju su kroz učešće u opštinskoj vlasti kooptirali i veliki 
broj muslimana raznih staleža114, tako da im Džemijet nije više bio toliko potreban 
kao podrška. Štaviše, kad je ojačao i počeo da očijuka sa opozicijom, morao je da 
nestane.115 Nacionalna i socijalna heterogenost pokazala se kao prevelika i suviše 
razorna.116 Njegove glasače uglavnom je pokupila NRS.117 Neuspeh je pretrpela i 
Madarska stranka -  delom zbog pritisaka a delom zbog nejedinstva vodstva koje 
se pocepalo na pristalice saradnje s DS, NRS ili pristalice samostalnog nastupa.118 
Većina madarskih glasača glasala je za jugoslovenske stranke -  uglavnom za DS (koja 
je imala dva madarska kandidata od kojih je jedan i izabran) i delom za NRS.119 Žia- 
nuova lista Rumunske stranke nije dobila dovoljno glasova, tako da on nije izabran. 
Istovremeno, veliki broj Rumuna u Alibunarskom srezu glasao je za DS, a sirotinja za 
republikance. U tóm srezu rumunski kandidat dobio je vise glasova od Srba nego od 
Rumuna!120 Što se Slovaka tiče, na listi NRS u Novosadskom izbornom okrugu izabran 
je Slovak Popovicki.121 SN je dobila vise glasova nego na prethodnim izborima, ali samo 
pet mandata -  zbog izmena u izbornom sistemu.122

U periodu posle izbora, SN se isprva sa Savezom zemljoradnika udružila u Po- 
slanički klub zemljoradnika123, ali nije dugó izdržala u opoziciji.124 Zbog potrebe

111 Gligorijević, Parlament, 189. Ferhat bég Draga je prognozirao da će se Džemijet iz- 
boriti za 16 narodnih poslanika! (Hrabak, /MO, 174.)

112 Jedini zahtevi koje su vođe Džemijeta ozbiljno postavljale, ticali su se njihovih ima- 
nja. Angažovanje za versko-prosvetna pitanja bilo je simbolično. (Hrabak, Sreten Vukosav-
Ijeviéy 22 .)

113 Gligorijević, Parlament, 189-190; Isti, Političke, privredne i socijalne prilike, 215; Vla- 
dan Jovanović, Turci u Juznoj Srbiji 1918-1929, Srpska slobodarska misao, III, 10, 2001, str. 
139.

114 Krivokapić-Jović, n.d., 165-173.
115 Stranka nikad nije formalno zabranjena, ali su vođe prestale da se oglašavaju. (Hra

bak, Dzemijet, 274-275.)
116 Isto, 211 y 284-286. Hrabak ocenjuje da je u Džemijetu do sredine 1924. nacionalna 

agenda potisla sva druga pitanja, a pre svega agrarno koje je do tada dominiralo. (Isto, 287, 
291-297.)

117 Gligorijević, Parlamenty 190. Na listi NRS izabrano je 8 Turaka i Albanaca. (AJ, 305, 
8/17.) NRS se neko vreme poigravala idejom stvaranja sebi lojalne muslimanske organizaci
je od Zije i njegovih pristalica. (Hrabak, Dzemijety 234, 238.)

118 Gligorijević, Parlamenty 191.
119 Mesaroš, Polozaj, 173.
120 Popi, Rumuniy 67-68; Isti, Formiranjey 345-346.
121 Gligorij ević, Politiékay 150.
122 Plautz, n.d., 55;
123 PA AA, Abt.IIb, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6 Jugo

slawien, Bd. 3.
124 Stranka je, kao i druge manjinske stranke, bila pod policijskim nadzorom. (AJ, 14, 

109/413.)
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za podrškom jedne velike vladajuće stranke, oktobra 1926. uvijeno je ponudila 
saradnju NRS, koja je, budući da je savez sa HSS slabio, to prihvatila, kao i uvek 
dajući obećanja za ispunjenje manjinskih žalbi.125 Ova saradnja nastavljena je do 
sledećih skupštinskih izbora 1927.126 Stranka Nemaca je aprila 1927. Vukićevićevoj 
vladi podnela memorandum u komé je tražila vraćanje oduzete imovine nemačkih 
udruženja, ispravku šteta izazvanih agrarnom reformom, sprovođenje opštinskih 
izbora, srazmernu zastupljenost Nemaca u činovničkom aparatu, 10-12 narodnih 
poslanika i jednakost u socijalnom i privrednom životu.127

Neuspeh na izborima 8. februara 1925. doveo je do privremene pasivizacije 
Madarske stranke koja je potrajala do sredine 1926.128 Što se Rumunske stranke 
tiče, u njoj je posle izbornog fijaska zavladalo rasulo, a njen dotadašnji poslanik 
Žianu se odselio u Rumuniju. NRS je iskoristila tu slabost te je opet izvršila pritisak 
na RS da se integriše u NRS po ugledu na brojne Rumune koji su joj već prišli poje- 
dinačno. Zato je vodstvo RS rešilo da prede u opoziciju, i da na oblasnim izborima
1927. nastupi u savezu sa Demokratskom strankom i Socijalistickom strankom.129 
Što se skupštinskih izbora tiče, RS je rešila da na njih 1927. izade samostalno, zala- 
žući se za slobodu vere, škole i upotrebe maternjeg jezika.130

S radikalima nisu imali sreće ni Slovaci: NRS nije održala obećanja data u pre- 
dizbornom periodu. To je dovelo do pasivizacije u periodu izmedu 1925. i 1926. 
Drugim rečima, SNS je saradnjom sa NRS gubila uticaj, a nije uspevala da posti- 
gne ništa. Većina Slovaka je zato prilazila opoziciji. Mlađi aktivisti okupljeni oko 
lista „Narodna jednota” zagovarali su reformu stranke. Izraz vrenja u stranci, bio 
je kongres održan 3. aprila 1927. u Petrovcu. Na njemu je rešeno da se stranka 
reorganizuje i usvojen je növi statut. U reorganizaciji i pridobijanju članstva prošlo 
je vreme do sledećeg kongresa 17. jula 1927. Do tad je, medutim, reorganizacija 
završena samo u Bačkoj, a delimično u Sremu i Banatu. Na kongresu je rešeno da 
se na nőve izbore ide s NRS i zahtevima iz 1924. Radikali su ponudili samo jedno 
zameničko mesto u novosadskom okrugu.131

Madarska stranka se u drugoj polovini 1926. vratila u politički život izrazivši 
želju za osnivanjem Madarskog vojvodanskog kulturnog saveza i iznoseći žalbe ot- 
puštenih železničara koji još nisu dobili penzije. Ali, ni ona nije mogla da opstane 
u konfrontaciji s vlašću, tako da je krajem godine radikalima ponudila saradnju za 
oblasne izbore, što su ovi prihvatili. Umesto ustupaka, MS je dobila dalja otpušta- 
nja madarskih železničara uz obrazloženje da ne znaju dovoljno „državni jezik”. 
Ipak, uprkos razočarenjima, MS je rešila da na sledeće skupštinske izbore izade na 
zajednickim listama s radikalima. Iako većina Madara nije glasala za MS, ona je po 
prvi put postigla uspeh.132 Na oblasnim izborima 1927. Madarska stranka i Stranka 
Nemaca su nastupile s radikalima, a cena je u nemackom slučaju bila ponovno

125 Annabring, n.d., 38; Gligorijević, Parlament, 217-218.
126 Gligorijević, Parlament, 239.
127 Plautz, n.d., 63-64.
128 Mesaroš, Polozajy 174.
129 Popi, Formiranjey 347; Isti, Rumuniy 67.
130 Popi, Formiranjey 349.
131 Gligorijević, Politiékay 150-151.
132 Vinaver, Jugoslavia i Madarska 1918-1933y 320; Mesaroš, Polozajy 174-180; Sajti, 

Hungarians, 69.
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odobrenje rada Kulturbunda, veronauka na maternjem jeziku i 5-6 časova nemač- 
kog u osnovnoj školi. Ona se ovom prilikom izborila za 19 poslanika.133

Na izborima 11. septembra 1927. Slovačka narodna stranka i Stranka Nemaca 
nisu bile izložene pritisku vlasti zbog saveza s NRS. Uprkos tome SNS nije dobila 
nijedan mandat.134 Stranka Nemaca dobila je šest poslaničkih mandata,135 Madari 
su dobili dva s radikalima i jedan sa DS. Zato sto je na izbore izašla bez podrš- 
ke neke veće jugoslovenske stranke, usled depolitizacije razočaranog rumunskog 
stanovništva koje je većinom apstiniralo, i posebno zbog unutarstranačkih svada 
koje su eskalirale neposredno pred izbore, Rumunska stranka nije dobila nijedan 
mandat.136 Pored nabrojanih manjinskih kandidata, 1927. je izabrano jos nekoliko 
predstavnika manjina na listama jugoslovenskih stranaka. Praksa kandidovanja 
manjinaca na listama velikih jugoslovenskih stranaka radi privlačenja glasova, 
postojala je od početka. U periodu posle zavodenja šestojanuarske diktature to je 
postao praktično jedini nácin da predstavnici manjina udu u Narodnu skupštinu.

U razdoblju do zavodenja diktature, manjinske stranke i njihovi predstavnici 
nastavili su da čine pokušaje da utiču na manjinsku politiku države. Ti pokušaji 
su nekad činjeni kroz skupštinske govore, ali češće ličnim kontaktima,137 slanjem 
delegacija, podnošenjem memoranduma itd., a žalbe i zahtevi nalikovali su oni
ma iz prethodnih godina. MS koja nije imala uticaja van Vojvodine,138 posebno se 
istrajno žalila na analizu prezimena daka pri upisu u manjinska odeljenja i na dru- 
ga školska pitanja koja su bila najakutnija.139 Slično je postupala Slovačka narodna 
stranka, ali je vlada za njene zahteve pokazala razumevanje tek kad su postali ume- 
reniji krajem 1927. To je Česima i Slovacima 28. januara 1928. donelo određene 
ustupke u domenu školstva, sto je bio najkrupniji uspeh SNS. Oni su, medutim, 
bili regulisani samo naredbom Ministarstva prosvete koja je trebalo da važi „dók 
zakón o osnovnim školama ne propiše drugacije”140

Stranka Nemaca postigla je da u finansijski zakon za 1928/29. ne bude uneto ogra- 
ničenje prenosa vlasništva nad nekretninama u pograničnoj zoni od 50 km. Njenim 
poslanicima takode je pošlo za rukom da obezbede izvorno pisanje imena u matičnim 
knjigama.141 Zbog okrenutosti ekonomiji, za njene glasače naročito je ovo prvo bilo od 
velikog značaja. U važnije poteze SN spada i izrada nacrta zakona o osnovnoj školi koji 
je predat krajem 1928. i koji vise nije mogao biti razmatran pre uvodenja diktature.142

133 PA A A, Abt. II b, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6, Jugo- 
slawien, Bd. 3; Sajti, Hungarians, 69.

134 Gligorijević to tumači osloncem na NRS koja se raspadala. (Gligorijević, Politička, 
151.)

135 Annabring, n.d., 38; Plautz, n.d., 55; Gligorijević, Parlament, 294.
136 Popi, Formiranje, 351-354; Isti, Rumuni, 69-72.
137 Sajti, Hungarians, 75, 78. Budimpesta, koja je subvencionirala poslanike MS je, me

dutim, zahtevala veće angažovanje u Narodnoj skupštini i povlačenje iz kluba NRS prvom 
mogućom prilikom. (Isto, 76, 78, 80.)

138 Mesaroš, Položaj, 181; HSS 1928. nije krila da želi da privuče i Madare, ili da ih bar 
odvrati od glasanja za NRS. Budimpešta je pak bila protiv povezivanja MS sa hrvatskom 
opozicijom. (Sajti, Hungarians, 65-66.).

139Mesaroš, Položaj, 183-185.
140 Gligorijević, Politička, 154.
141 Plautz, n.d., 64-65.
142 J.H., Kampfansage an die Minderheiten: Der Volks- und der Mittelschulgesetzentwurf, 

Nation und Staat, II, 3,1928,183-185; Germania, 30.XI 1928; Plautz, n.d., 77.
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Posle poraza na skupštinskim izborima, Rumunska stranka postigla je re- 
lativno dobar uspeh na opštinskim izborima 6. novembra 1927. Krajem te go
dine je u Vršcu organizovala savetovanje na komé je bilo red  o rumunskom 
školstvu, potrebi političke konsolidacije i okupljanja svih Rumuna u RS, kao i o 
širenju stranke u severni Torontal gde je do tada njen razvoj bio zapostavljen. 
20. marta 1928. održan je osnivački skup RS za severni Banat u Bečkereku. 
Počelo se s organizovanjem mesnih grupa, ali su rad onda opet omele svadé. 
Krajem 1928. RS je inicirala saradnju s drugim nacionalnim manjinama koje 
imaju slične probleme, sto su Nemei i Mađari u načelu podržali, a neki jugoslo- 
venski stranački listovi oštro osudili.143

Pored učešća na parlamentarnim izborima, manjinske stranke su učestvovale i 
na opštinskim i oblasnim. Oni su bili prilika da se na nižim nivoima ostvare odre- 
deni manji zahtevi. Saradnja se na njima često lakše uspostavljala baš zato sto ulog u 
partijskom cenkanju nisu bila velika pitanja koja su zasecala u suštinu državnog ure- 
denja, ili koja su sudbinski uticala na položaj manjina. Najuspešniji su, naravno, bili 
radikali koji su od opštinskih izbora 1920. postepeno gradili savez s muslimanima 
Juga. On se postepeno sa opštinskog nivoa podizao na parlamentarni, uz veliki broj 
muslimana na zajedničkim ili radikalskim izbornim listama.144 Na lokalnom nivou 
savez s muslimanima južnih krajeva bio je osnova radikalskog rada, ali su musliman
ske elite postajale sve manje otomanske, a sve vise nacionalne što je donekle oteža- 
valo saradnju.145 Radikali su se trudili da savez elita s vodama nacionalnih manjina 
ostvare i na severu. I dók su glavni manjinski zahtevi uglavnom odbijani, na lokalnim 
nivoima dolazilo je kako do stranačke saradnje, tako i do integracije manjinaca u 
strukture NRS. To isto je, posebno na severu Vojvodine, pošlo za rukom Demokrat- 
skoj stranci.146 U ovom prodoru u manjinska mesta, radikali su često bili jaki tamo 
gde je bila jaka i Stranka Nemaca, a tamo gde Nemaca nije bilo, teren su osvajale i 
DS i Savez zemljoradnika. U alibunarskom srezu, NRS je zavisila od RS.147 Koliko 
je ta integracija manjinaca uspela, svedod uprava mesne grupe NRS iz Pančeva, u 
kojoj su sredinom 1926. bili zastupljeni (uz Srbe) Slovaci, Nemei, Madari i Rumuni. 
Sredinom dvadesetih godina uticaj NRS na Madare i Nemce postajao je sve ved, a to 
se odrazilo i kroz broj kandidata ovih narodnosti na razlidtim nivoima.148 U nekim 
mestima, (Ruma, Stara Pazova), medutim, postojao je savez Hrvata i Nemaca pro- 
tiv Srba okupljenih oko NRS.149 Iako je (u Slavoniji) bilo relativno dosta nemačkih 
pristalica Hrvatske republikanske seljačke stranke,150 za HRSS bilo je karakteristično 
prebacivanje Nemcima zbog bliskosti s „velikosrpskim" strankama.151

143 Popi, Formiranje, 354-358. Isti, Rumuni, 73-76.
144 Krivokapić-Jović, n.d., 168-184.
145 Isto, 445.
146 Isto, 310-311.
147 Isto, 316.
148 AJ, 14,118/430; 120/433; 66, 56/138; Krivokapić-Jović, n.d., 324-336, 340, 344-346. 

Za saradnju su posebno bili otvoreni malobrojniji i slabiji Mađari u Banatu. (AJ, 14,77/288.)
149 Krivokapić-Jović, n.d., 353.
150 Suzana Leček, „Freies Heim” -  Hrvatska republikanska seljačka stranka i Folksdojčeri, 

VDG Jahrbuch/Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, 2002, 202, 214-217; Ista, Folk- 
sdojčeri i Hrvatska (republikanska) seljačka stranka 1918-1941, VDG Jahrbuch/Godišnjak 
Njemačke narodnosne zajednice, X, 2003, str. 153.

151 Suppan, Jugoslawien, 722. Uprkos tome, u Bosni je većina nemačkih seljaka obično 
glasala za HSS. (HWBGAD, I, 500.)
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Druge stranke su na isti način pokušavale da pridobiju i integrišu pripadnike 
manjina. Zavisno od mesta i vremena, to im je polazilo za rukom -  po pravilu u 
slučajevima kad bi se manjinske stranke i glasači razočarali u NRS. Tako je Džemi- 
jet na lokalnim izborima 1920. saradivao sa NRS.152 Na oblasnim izborima 1927. i 
RS je ostvarila saradnju s DS i Socijalističkom strankom. Na táj nácin uspela je da 
progura svog kandidata dr Savu Butoarku, dók je jós jedan Rumun bio izabran na 
listi DS.153 Na tim izborima i MS je dobro prošla zahvaljujući saradnji s NRS.154 De- 
mokratska stranka je uspela da početkom 1923. privuče odreden broj madarskih 
intelektualaca i gradana.155 I kasnije ved deo Madara glasao je za jugoslovenske 
stranke, posebno DS i delom NRS, a ne za MS.156 Na oblasnim izborima 1927, uz 
oslonac na NRS, Madarska stranka je dobila 14 mandata. Uz to učinjeni su i mali 
ustupci u školstvu u pojedinim mestima. 157 Sitni ustupci dobijeni su i prilikom 
prvih opštinskih izbora u Vojvodini iste godine.158 Na opštinskim izborima je i SN 
dobro prošla dobivši 511 odborničkih mesta u 111 opština (uglavnom u Vojvodi
ni), a u 53 opštine većinu.159 Iako su opštinski izbori uglavnom prošli uz samo me- 
stimične zloupotrebe,160 na žalost manjinaca, postavljanje novih opštinskih uprava 
je nekad išlo sporo, a nekad su izabrane uprave smenjivane pod različitim izgovo- 
rima.161 I posle opštinskih izbora medu opštinskim beležnicima ogromnu većinu 
su sačinjavali Jugosloveni.162

Pripadnici nacionalnih manjina, dakle, nisu učestvovali u političkom životu 
samo kroz svoje manjinske stranke. One su pre svega bile pokušaj delova inte- 
lektualnih (i delimično privrednih) elita nacionalnih manjina da artikulišu ono 
što su one videle kao prevashodne nacionalne interese. Pragmaticniji deo politički 
aktivnih pripadnika nacionalnih manjina potražio je mogućnost političkog anga- 
žovanja (i svakako pogodnosti koje ono donosi) u okviru jugoslovenskih strana
ka163, kojima je često, osobito na lokalnom nivou, partijska pripadnost bila važnija

152 Hrabak, Džemijet, 92.
153 Popi, Rumuniy 68; Isti, Formiranjey 347.
154 Sajti, HungarianSy 77.
155 Mesaroš, Polozajy 157.
156 Isto, 172.
157 Isto, 176.
158 Isto, 180. Vlasti su dugó izbegavale da raspišu opštinske izbore u Bačkoj, Banatu i 

Baranji pod izgovorom da će vlast doći u ruke pripadnika nacionalnih manjina, a stvarni 
razlog je bio da NRS zadrži lokalnu vlast pod svojom kontrolom. (Bogumil Hrabak, Borba 
demokrata za samosvojnost Vojvodine (1919-1928)y  Zbornik historijskog instituta Slavonije 
i Baranje, XIX, 1, 1982, 53.) Nikola Pašić je navodno više puta govorio Stjepanu Radiću da 
se u Vojvodini ne mogu raspisati opštinski izbori jer bi više opština dobilo Nemce i Madare 
za predsednike. (SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IV, Beograd 1928, 
str. 221.) Na teritoriji Hrvatske, opštinski izbori su redovno održavani. (AJ, 14, 221/788.)

159 Plautz, n.d., 64; Dobrivoj Nikolić, Srbi u Banatu u prošlosti i sadašnjosti, Novi Sad 
1941, str. 191.

160 PA AA, Abt. bll, Nationalitátenfrage, Fremdvölker, Politik 6 Jugoslawien, Bd. 4.
161 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IV, 239-244.
162 László Rehak, Manjine u Jugoslaviji. Pravno politička studija (doktorska teza u ruko- 

pisu)y Novi Sad, Beograd 1965, str. 243; Gorán Nikolić, Društvena obelezja nemačke nacio
nalne manjine u Vojvodini u periodu 1918-1929. godine (magistarski rád u rukopisu), Növi 
Sad 1992, str. 191.

163 U severnim delovima zemlje medu Nemcima, u jugoslovenske stranke su se prven
stveno učlanjivali imućniji folksdojčeri, dók su glasači Stranke Nemaca uglavnom bili iz
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od nacionalne164. Veliki deo manjinaca takode je glasao za iste te jugoslovenske 
stranke165. Glavni razlog bilo je uverenje da se preko njih mogu efikasnije ostvariti 
odredeni manjinski interesi.166 Ovo je posebno važilo za krajeve gde nije bilo ma
njinske stranke ili za dijasporu. Tako je dobar deo Nemaca u Sloveniji glasao ili sa- 
rađivao sa SLS,167 dok je većina manjinaca u Hrvatskoj i Bosni simpatisala HRSS168. 
Jugoslovenske stranke su se pak u danima predizborne borbe trudile da na svaki 
nacin pridobiju (i) manjinske stranke i glasače, dajući često velika obećanja, držeći 
govore na manjinskim jezicima i objavljujući čak partijske listove na njima.169 Isto- 
vremeno su se međusobno licemerno optuživale zbog veza s pripadnicima nacio
nalnih manjina čije pripadnike su želele u svojim redovima, i čije glasove su svim 
sredstvima mamile u predizbornim kampanjama.170 Naravno, pritisaka je uvek bilo 
u izobilju171 i neregularnosti, ponekad čak i krvoprolića172, ali njihove žrtve nisu 
bili samo pripadnici nacionalnih manjina, već su oni bili uobičajena karakteristika 
izbora.

S druge strane, neke manjinske stranke (pre svega Rumunska i Madarska) nikada 
nisu bile oslobodene sumnjičenja za iredentizam, što je u slučaju nekih članova i bilo 
opravdano.173 Što se glasova na izborima tiče, tu je sigurno da su manjinci više glasali za

siromašnijih slojeva. (Altgayer, n.d., 48; Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti (dalje: 
ASANU), 14530-XIV 2.) U NRS su se dosta masovno uključivali muslimani „Juzne Srbije“. 
(Hrabak, Džemijet, 91.)

164 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IX, Beograd 1928, str. 304. 
Neki manjinci angažovani u jugoslovenskim partijama na lokalnom nivou bili su nezame- 
njivi -  npr. Jožika Majer, koji je bio stub NRS u Novom Sadu. (Kosta Milutinović, Vojvodina 
i stvaranje Jugoslavije, Koreferat na II kongresu jugoslovenskih istoričara u Zagrebu 24. no- 
vembra 1958, str. 212.)

165 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IX, 253.
166 Ova nada u nekim slučajevima uopšte nije bila neopravdana: Đorđe Krstić se žalio da su 

srpski narodni poslanici iz južnih krajeva s Albancima onemogućavali agrarnu reformu i kolo- 
nizaciju u „Južnoj Srbiji”. (Đorđe Krstić, Kolonizacija u Juznoj SrbijU Sarajevo 1928, str. 50-52.)

167 PA AA, Abt. lib, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6 Jugosla- 
wien, Bd. 3.

168 Dušan Drljača, Marija Dombrovska o Poljacima u Bosniy Zbornik Matice srpske za 
slavistiku, 10, 1976, str. 147; Isti, Kolonizacija i život Poljaka u jugoslovenskim zemljama. 
Od kraja XIX do polovine XX veka, Beograd 1985, str. 59. U Rumi je većinsko nemačko 
stanovništvo do sredine dvadesetih godina bilo pretežno za HRSS, a od tada za SN. (Krivo- 
kapić-Jović, n.d., 353.) U Vinkovcima je uz nemačku pomoć NRS uvek pobeđivala, ali je 
vremenom sve veći broj Nemaca počeo da simpatiše hrvatske stranke. (Isto, 355.)

169 Popi, Formiranje, 350; Memić, n.d., 16; Leček, n.d.; Ismail Eren, Turska stampa u 
Jugoslaviji (1866-1966)y Prilozi za orijentalnu filologiju, XIV-XV, 1964-1965, 369; Altgayer, 
n.d., 50. Praksa izdavanja stranačkih listova na jezicima nacionalnih manjina je delimično 
nastavljena i tridesetih godina. (AJ, 37, 73/457.)

170 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1921/22. godinu, knj. V, Beograd 1922,108, 
110; Isto, za 1928/29. godinu, Beograd 1928,459; Isto za 1926/27, knj. II, Beograd 1927,419; 
Hrabak, Autonomizam, 101.

171 Posebna vrsta pritiska je bio poznavanja „državnog jezika” za manjinske poslaničke 
kandidate -  ali samo opozicione! (SBNS KJ, II redovan saziv za 1936/37, knj. II, 710.)

172 Tako je na primer posle i inače vrlo nasilnih izbora 1925. došlo do krvavog sukoba 
Srba i Nemaca u Pardanju (sada Meda). (PA AA, Abt. II, Nationalitátenfrage, Fremdvölker 
in Jugoslawien, Politik 6, Bd. 3.)

173 Mesaroš, Polozajy 252; Popi, Rumuniy 73.
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jugoslovenske, nego za manjinske stranke174 -  što u uslovima javnog glasanja često pra- 
ćenog raznim vrstama pritisaka -  svakako nije bio toliko odraz političkog raspoloženja, 
koliko političke situacije. Sigurno je, medutim, i to da su se vode većine manjinskih 
stranaka (sa izuzetkom Nemacke) kompromitovale kod sopstvenih sunarodnika me- 
dusobnim svadama, koristoljubljem175 ili neprincipijelnim paktiranjem sa vladajućim 
krugovima. Neke od njih su imale preusku socijalnu bazu da okupe sve, posebno najsi- 
romašnije, sunarodnike. Ovo je naročito važilo za Madarsku stranku.176

Šestojanuarska diktatúra je, sa ukidanjem drugih stranaka, donela i ukidanje ma
njinskih.177 Kada je posle dve i po godine politički život obnovljen, uvedena je zabrana 
osnivanja stranaka na nacionalnoj osnovi.178 Stranke iz vremena od pre diktature, ili 
njihovi delovi, nastavili su da žive. U odredenoj, iako manjoj meri, to je važilo i za 
stranke pripadnika manjina. Politički rad počeo je da se odvija preko grupa koje nisu 
imale formalnu stranačku legitimaciju, ali su po pravilu bile sastavljene od čelnika biv- 
ših stranaka. S modelom uključivanja političara, od pre diktature, u vladine stranke 
koje su stvarane pod okriljem režima, došlo je do uključivanja pojedinih manjinskih 
političara u njih. Ovimé je, medutim, participacija manjinaca u političkom životu i 
njihov uticaj na njega jós vise smanjen u odnosu na vreme od pre 6. januara 1929.

Prvi su znake aktivnosti pokazale vođe bivše SN koje su pocetkom avgusta
1930. posetile bana Dunavske banovine i iznele zahteve za obnavljanjem rada Kul
turbunda (komé su januara 1929. nametnuta velika ograničenja u radu)179 i za ot- 
klanjanjem nepravilnosti u školskoj politici.180 Óva poseta je, uz spoljnopolitičke 
obzire, urodila plodom i 28. avgusta Kulturbundu je opet dozvoljen rad -  uz dódat - 
ne izmene pravila, što je učinjeno do aprila sledeće godine.181 S druge strane, ban 
i druge vlasti, nisu želele da prime delegacije bivših madarskih političara.182 Vlasti 
su htele da uticaj na Madare ostvare preko podesne, nove ličnosti. Ona je nadena 
u osobi subotičkog lekara dr Gabora Santa, nekadašnjeg člana MS, a zatim NRS183.

174 Hrabak, Dzemijet, 106; Sajti, Hungarians, 50; Mesaroš, Položaj, 161; Ali Hadri, Koso
vo i Metohija u Kraljevini Jugoslaviji, Istorijski glasnik, 1-2, 1967, str. 67; J. F. Zene smatra 
da je jedva jedna polovina folksdojčera glasala za SN, ali ako se uzmu u obzir i Slovenci koji 
su za tu stranku glasali, izgleda da je i ta procena preterana. (Up. J.V. Senz, Politische, 315.)

175 Od öve sumnje nije bio pošteđen ni dr Stefan Kraft, koga su sumnjičili za privredne 
malverzacije na štetu pre svega siromasnih Nemaca. (ASANU, 14530-XIV 2.)

176 Sajti, Hungarians, 183-184.
177 Predstavnici nove vlasti su na početku diktature uveravali da će poštovati prava na

cionalnih manjina, ali su se o političkim pravima izjasnili uvijeno. (Berliner Tagblatt, 17.1 
1929.)

178 Predstavnici nacionalnih manjina vise puta su se na to žalili, ali uvek bez uspeha. 
(SBNS KJ, Redovan saziv za 1932/33, knj. Ill, Beograd 1933, str. 88.)

179 Plautz, n.d., 39.
180 Sándor Mesaroš, Mađari u Vojvodini 1 9 2 9 -1 9 4 1 , Növi Sad 1989, str. 45.
181 Plautz, n.d., 39.
182 Tvrdnja E. Sajti da su vlasti tražile nove ljude (new political faces) može se samo 

uslovno prihvatiti -  traženi su neeksponirani. (Up. Sajti, Hungarians, 93; Ista, Changes in the 
Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia During the Period of Royal Dictatorship, 
Chronica, 1, 2001, str. 131.)

183 Sajti, Hungarians, 94; Ista, Changes, 131. Već pri samoj njegovoj pojavi na jugoslo- 
venskoj političkoj sceni, vladajući krugovi Madarske i nekadašnje vođe MS, odbacili su ga 
kao izdajnika i čoveka nametnutog madarskoj manjini od strane jugoslovenske vlade. (Pester 
Lloyd, 22.XI 1931; Sajti, Hungarians, 95; Ista Changes, 133-134.) Od bivših vođa MS samo je 
Eden Nad (Nagy Ödön) (iz finansijskih razloga?) podržao Santa. (Sajti, Changes, 133.)
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On je zamislio da se vlastima dokaže lojalnost Madara putem niza narodnih zbo- 
rova na kojima bi bile donete rezolucije o vernosti Kralju i Otadžbini, spremnosti 
da se izvršavaju građanske obaveze i složno živi s pripadnicima drugih naroda. 
Vlasti su bile skeptične prema Mađarima, a ovi nisu verovali da će im se zbog mi- 
tinga popraviti stanje. Ovu ideju je podržao Pokret jugoslovenskog jedinstva koji 
je iz Subotice pokrenuo Fedor Nikić. Santo je organizovao brojne mitinge lojalno- 
sti i probao da organizuje mesne odbore ovog pokreta po madarskim selima, uz 
potpisivanje deklaracije lojalnosti, ali je zbog pasivnosti Madara, akcija praktično 
propala. Uprkos Santovoj akciji, opšte stanje Madara se pogoršalo, uključujući tu 
i ometanje rada kulturnih društava, premeštaje i otpuštanja učitelja i uskraćiva- 
nje penzija otpuštenim železničarima.184 Veći deo vlade je prema Mađarima ostao 
nepoverljiv,185 znajući svakako da su mitinzi lojalnosti organizovani uz pomoć vla
sti.186 Isto tako, dobar deo mađarske inteligencije ostao je hladan prema Santovoj 
akciji, ili joj se čak protivio.187 Pogoršalo se i stanje drugih manjina, izuzev Nemaca 
koji su dobili ustupke na polju kulturnog organizovanja i školstva, ali razlozi tome 
su bili spoljnopolitičke prirode.188

Što se Rumuna tiče, kod njih su glavnu reč u političkom životu i dalje vodile 
bivše vode RS.189 Ovo se uklapalo u obrazac drugih manjina gde su takode glavni 
nosioci kakvog-takvog političkog života bile vođe nekadašnjih stranaka. U južnim 
krajevima, baš kao i u severnim, vlasti su davale prednost ljudima iz redova manji
na koji su i do 1929. sarađivali u jugoslovenskim strankama.190 Dobar deo alban
skih vođa javno je glumio lojalnost, a tajno širio separatističke ideje. Do otvoreni- 
jeg uključivanja u javni politički život tu dolazi tek od sredine tridesetih godina, 
ali tada vlastima već postaje nepobitno jasno da je dotadašnja državna politika 
uglavnom samo uspela da ogorči Albance (Turaka je bilo sve manje zbog iseljava- 
nja, a oni su bili mirni) ne postigavši svoje strateške cilj eve. Integracija albanske 
(i turske) elite bila je samo spoljašnja. Izgleda da je integracija u novim prilikama 
krenula postepeno, tako da je na prvim izborima posle zavodenja diktature, samo 
jedan musliman iz „Južne Srbije” izabran u Narodnu skupštinu.191 Ipak politički 
pokreti medu Albancima se mogu bolje pratiti tek od sredine tridesetih godina, 
kada je i broj njihovih poslanika u Skupštini i Senatu, iako ne i faktički uticaj, nešto 
porastao.

U severnim delovima zemlje, logičan nastavak Santove aktivnosti bio je ulazak 
u Skupštinu gde je nastavio svoj rad na hvaljenju režima uz povremeno stidljivo 
iznošenje poneke pritužbe, što mu nije donelo popularnost ni medu Madarima u 
Jugoslaviji (koji su izašli na izbore u manjem broju od zemaljskog proseka), ni u

184 Mesaroš, Mađari, 45-49.
185 Isto, 65-69.
186 Oni su pre svega imali funkciju da jugoslovenska diplomatija može pred svetom da 

pokaže kako su Madari u zemlji zadovoljni i zato lojalni, te samim tim niko nije mogao tra- 
žiti da se krajevi naseljeni Madarima odvoje od Jugoslavije. (Isto, 67, 72.)

187 AJ, 38, 7/29.
188 Plautz, n.d., 79.
189 Popi, Rumuniy 77.
190 Hadri, n.d., 67; Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz ve/cove, Beograd 2002 (2. izd.), str. 

270-272.
191 Statistika izbora narodnih poslanika za prvu jugoslovensku Narodnu skupštinu 

održanih 8. novembra 1931. godine, Beograd 1935, 289-294.
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političkim krugovima Mađarske.192 Nemei su se za izbore 1931, dogovorili s vla- 
dom o kandidatima u šest izbornih okruga193, ali je samo Štefan Kraft194 zaista i 
izabran, jer su na drugim mestima na vladinoj listi postavljeni i srpski kandidati.195 
Slovaci nisu bili dovoljno broj ni da imaju svog kandidata pa je njihov Savetni od- 
bor preporučio glasačima da glasaju za jugoslovenske kandidate po svom izboru, 
budući da je slovački program jugoslovenski.196

Vladini poslanici su posle izbora od 18. novembra 1931, sredinom decembra, 
organizovali Jugoslovensku radikalnu seljačku demokratiju kojoj se kasnije pridru- 
žio i Santo. Izgleda da je Santo pokušao da pridobije za saradnju i bivše vode MS, 
ali oni su ostali politički pasivni videvši u njemu samo političkog oportunistu.197 
Nova stranka je manjinsko pitanje smatrala kulturnim problemom i pozvala je ma- 
njince da budu lojalni i da aktivno učestvuju u državnim i samoupravnim telima, 
a zauzvrat će dobiti pravo na upotrebu maternjeg jezika i očuvanje nacionalnog 
identiteta.198

Paralelno sa razvojem Obnoviteljskog pokreta koji je od ranih tridesetih godi
na medu folksdojčere unosio nacističke ideje, od avgusta 1933. se medu vojvodan- 
skim Nemcima razvijao i Mladonemački pokret pod vođstvom mladog bečkereč- 
kog lekara dr Nikolausa Haslingera.199. On je bio usmeren kako protiv Obnovitelja, 
tako i protiv starih manjinskih voda. Za razliku od Obnoviteljskog pokreta koji je 
težio prevlasti u manjinskim organizacijama, on je bio mnogo izrazitije politički. 
Njegovi proklamovani ciljevi bili su lojalnost Jugoslaviji, veze s „državnim naro- 
dom,” dobri odnosi Jugoslavije i Nemačke, ali i očuvanje nacionalnosti, otvaranje 
manjinskih škola, uklanjanje socijalnih i verskih razlika medu folksdojeerima.200 
Jugoslovenske vlasti i štampa su pokret podržale kao protivtežu prodoru nacistič- 
kih ideja. Pokret se redom integrisao u režimske stranke: prvo u Jugoslovensku 
narodnu stranku, a zatim u Jugoslovensku radikalnu zajednicu. Iako je okupio ved

192 Mesaroš, Mađari, 79-80.
193 Deutsches Volksblatt, 21.X 1931. Jugoslovenskim vlastima nesklon, ali dobro obave- 

šten Pester Lloyd pisao je da je jugoslovenska vlada ucenila vođe folksdojčera izdavanjem 
odobrenja za privatnu nemačku preparandiju u Velikom Bečkereku, i tako ih naterala da 
se kandiduju na vladinoj listi da bi pred svetom pokazali da folksdojčeri podržavaju režim. 
(Pester Lloyd, 14.XI 1931.) Na indirektan nácin to potvrduje i izveštaj fon Jansona iz ne- 
mačke ambasade u Beogradu od 23. septembra 1931. (PA AA, Abt. II, Nationalitátenfrage, 
Fremdvölker, Politik 6, Jugoslawien, Bd. 5.)

194 Kraft je posle pristupio JRSD/JNS ali se u njoj isticao neaktivnošću. (ASANU, 14530- 
XIV 2.)

195 Annabring, n.d., 62; Die deutsche Wahlbeteiligung. Die Eröffnung der deutschen 
Lehrbildungsanstalt, Nation und Staat, V, 2,1931, str. 123; Die Wahlen, Nation und Staat, V,
1931, str. 187-189. Novosadski Deutsches Volksblatt je za neuspeh folksdojčerskih kandi
data dr Hansa Mozera i dr Georga Grasla optužio nemačke glasače Odžačkog i Bačkopala- 
načkog izbornog okruga. (Deutsches Volksblatt, 11.XI 1931.)

196 Jugoslovenski dnevnik, 3.XI 1931.
197 Mesaros, Madari, 98.
198 Tagespost, 16.XII 1931; Mesaroš, Madari, 85. JNS u svom programú ne spominje na

cionalne manjine, sem na samom njegovom kraju gde kaže: „U pitanju manjina JNS ostaće 
verna svom principu pravičnosti i ravnopravnosti svih dobrih građana Jugoslavije i pošto- 
vaće sve međunarodne ugovore po tom pitanju.” (AJ, 74,11/22.)

199 Po Altgajeru, pravi inicijator pokreta i njegov zaštitnik bio je istaknuti političar Daka 
Popović, a organizator sreski načelnik Aleksander Rup (Alexander Rupp). (Altgayer, n.d., 53.)

200 Potpuni program vidi u: Novosti, 28.IX 1933.
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broj pristalica nego Santo, ostalo je jasno da se radilo o režimskom pokretu zavi- 
snom od vlade201. Zbog toga, on nije mogao da privuče ni nemacke mase, a još ma- 
nje miadu nemačku inteligenciju. Od 1935. njegova je, i onako ne prevelika, uloga 
slabila, dók se nije sasvim ugasila pobedom Obnovitelja u Kulturbundu 1938/39.202

Svakako su se i pripadnici drugih manjina uključivali u režimske stranke (JRSD, 
1933. preimenovanu u Jugoslovenska nacionalna stranka, a od 1935. to je bila Jugoslo- 
venska radikalna zajednica) koje je vlada organizovala, ali o tome ima manje podataka, 
pogotovo kad su južni delovi zemlje u pitanju. Jasno je da su oni u njima bili uglavnom 
dekoracija. U Hrvatskoj je ostao dominantan uticaj HSS, a u Sloveniji delimično SLS203. 
Što se nacionalnih proporcija u upravama opština tiče, one su se za vreme diktature još 
vise pokvarile na štetu pripadnika manjina, iako je u madarskim selima jačao otpor 
samovolji organa vlasti.204

Do većeg ponovnog angažovanja pripadnika manjina u političkom životu dola- 
zi posle ubistva kralja Aleksandra i napuštanja otvorene diktature.205 Vode Madarske 
stranke su podržale vladu pred izbore 1935, ali se inače nisu angažovale. Kao jedini 
vladin madarski kandidat nastupio je Santo na vladinoj listi za koju je glasala većina 
Madara.206 Ujedinjena opozicija (UO) je imala jednog madarskog kandidata i jednog 
zamenika, a Zbor dva.207 Rumunska stranka se reorganizovala kao Centralni odbor koji 
je uglavnom okupio Rumune, pa je Butoarka izabran za poslanika. Što se Nemaca tiče, 
oni su se takode opredelili za zajednički nastup s vladom i uspeli su da se izbore za dva 
mandata.208 Do slične integracije pojedinih predstavnika manjina (posebno Albanaca) 
došlo je i na jugu. Na izborima su dobili pet poslanika, što je bilo vise od drugih manji
na.209 Ipák, albanski političari su tradicionalno bili aktivniji na terenu u radu s masama 
(koji nije uvek bio u interesu vladajuće stranke kojoj su formalno pripadali).

201 Haslingerov list Deutsche Presse dobijao je vladine subvencije, a séf kabineta mini
stra socijalne politike i narodnog zdravlja, Mirko Latas je o njemu čak rekao da je to „naša 
Samouprava na nemačkom jeziku.” (AJ, 37, 45/296.)

202 Dusán Biber, Nacizem in Nemei v Jugoslaviji 1933-1941 , Ljubljana 1966, str. 63-67. Ha- 
slinger je jós sredinom 1938. molio prijem kod premijera Stojadinovića i marsala dvora da razgo- 
varaju o svojoj daljoj akciji. (AJ, 74,196/280; 37,22/176.) To jasno dokazuje njegovu povezanost 
s vladajućim krugovima. Óba opoziciona pokreta, Obnoviteljski i Mladonemački, nastala su kao 
rezultat nezadovoljstva, pre svega mladih folksdojeera nacionalnim i socijalnim perspektivama 
koje tadašnje folksdojčerske vode nisu mogle da poprave, a glavni odijum je bio usmeren na 
Krafta zbog njegovih brojnih funkcija i diktatorske prirode. (ASANU, 14530; 14530-XIV 2.)

203 Nemei u enklavi Kočevje su od 1929. redovno glasali za vladajuću stranku računajući 
da će tako najlakše ostvariti svoje zahteve. (HWBGAD, III, 77.)

204 Mesaroš, Mađari, 103.
205 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I. Kraljevina Jugoslavija 1918-1941, Beograd 

[1989], str. 211.
206 Mesaroš, Mađari, 115-116, 121. Po dopisniku Centralnog pres-biroa, madarske 

mase nisu bile baš zadovoljne što je u njihovo ime trebalo da govori jedan pokršteni Jevrejin. 
(38, 7/27.) Po drugim izveštajima, madarske mase su bile uz vladu, a samo je inteligencija 
bila opoziciono raspoložena. (Isto.)

207 Mesaroš, Mađari, 118-119. U predizbornoj kampanji HSS je uložila dosta truda da 
pridobije madarsku sirotinju, po oceni vlasti, „separatistickim parolama” (AJ, 38, 7/27.)

208 Annabring, n.d., 63; Die Stellung des Kabinet Jevtićs. Das Wahlergebnis. Die deutsc- 
he Volksgruppe in den Wahlen, Nation und Staat, VIII, 9, 1935, str. 604.

209 Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Kraljevine Jugoslavije izvr- 
šenih 5. maja 1935. godine, Beograd 1938, str. 258-261. Besmislena je tvrdnja Hakifa Bajramija 
da su od 1934. svi Albanci bili u opoziciji. (Hakif Bajrami, Vopression et la resistance des Albanais
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Postizborna vlada Milana Stojadinovića raskinula je s otvorenom diktaturom, 
izmedu ostalog pokušavši da okupi bivše stranke koje su de facto jos uvek postoja- 
le: JMO, SLS i delove radikala. Od ovih heterogenih elemenata stvorena je Jugoslo- 
venska radikalna zajednica. U njenom osnivanju učestvovalo je i nekoliko pripad
nika manjina,210 a neke manjinske političke vode su se naknadno priključile.211 U 
nekim manjinskim mestima organizovane su mesne grupe JRZ čiji članovi su bili 
samo pripadnici nacionalnih manjina.212 Stranka kao celina nije ostala imuna na 
unutrašnja politička, ali i nacionalna trvenja.213

Vode bivših manjinskih stranaka i narodni poslanici iznosili su žalbe pre svega 
vezane za školska pitanja i, u vise navrata, uspevale su da dobiju odredene ustup- 
ke.214 Pri tom je bilo uočljivo da su u severnim delovima zemlje vode nekadašnjih 
stranaka nastupale kao da njihove stranke jos postoje, a i vlasti su prećutno prista- 
jale da u njima vide predstavnike manjina. Oni su iznosili žalbe, a predstavnici vla
de su, kao i ranijih godina, davali obećanja koja su se u najboljem slučaju polovično 
ispunjavala.215 S druge strane, neki manjinski političari, pre svega madarski, bili su

á Kosove, Studia albanica, 2, 1981, str, 86.) Vrlo je, medutim, verovatno da je velika većina njih 
bila nezadovoljna. To se ipak nije manifestovalo kroz otvoren i smišljen opozicioni politički stav.

210 Santo je bio među osnivačima. (Mesaroš, Mađari, 124.)
211 Kraft je kasnije kooptiran u Glavni odbor. (Annabring, n.d., 64; Bewegte innere 

Entwicklung. Neue aufienpolitische Gesichtspunkte. Die deutsche Volksgruppe und die Re- 
gierungspartei, Nation und Staat, IX, 7, 1936; Belgrad im Mittelpunkt internationaler Be- 
sprechungen. Konstituierung der Regierungspartei, Nation und Staat, IX, 9,1936.)

212 Altgayer, n.d., 54.
213 Tako su npr. po jednom izveštaju iz 1935. pančevački Srbi bili ogorčeni što je zadatak 

organizacije JRZ u Pančevačkom srezu poveren Nemcu dr Aleksanderu Preleru, koji ne samo 
sto je bio pogrešne nacionalnosti, već je bio i bivši clan DS. (AJ, 37,13/88.) On je ipak ostao na 
funkciji i uspešno obavljao partijske zadatke do 1938. kada ga je, čini se na opšte nezadovoljstvo, 
samovoljno smenio sinovac ministra poljoprivrede Stankovića. (AJ, 37,12/80.) U Vršcu se 1938. 
vodila ogorcena borba izmedu Srba Velimira Juge i Joce M. Georgijevića kojima su sekundirali
i lokalni Nemei. Pri tome je Georgijević optuživao Jugu da omogućava širenje nacističke pro- 
pagande među folksdojčerima. (AJ, 37, 54/351.) U jednom letku na nemačkom Georgijević je 
pozivao folksdojčere na slogu sa Srbima a protiv nacističke „narodne zajednice”. (Isto.) Vršacer 
Gebirgsbote je 18. maja 1938. procenjivao da je većina Nemaca za Jugu, a većina Srba za Geor- 
gijevića. Septembra 1938. jedan anoniman dopis se žalio na Rumuna Trajana Krišana, sekretara 
sreskog odbora JRZ u juznorn Banatu da je lopov, kockar, pijanica i ženskaroš, te da kao takav ne 
može voditi srpske seljake, a da će inteligencija napustiti stranku zbog njega. (AJ, 37,62/378.) U 
Skoplju je organizacija JRZ bila pocepana na muslimane i doseljene hrišćane, a protiv lokalnih 
hrišćana. (AJ, 37,45/296.) Od nacionalnih trvenja nije bila sasvim imuna ni HSS. (Hrvatski dr- 
žavni arhiv (dalje: HAD), grupa VI c, inv. br. 677.)

214 Mesaroš, Madari, 132-135. Da je njihov uticaj bio mali svedoči i činjenica da je San
to morao da moljaka premijera Stojadinovića da ga primi na razgovor ,,o izvesnim kapital- 
nim stvarima”. (AJ, 37, 57/362.)

215 Mesaroš, Madari, 147-148,158. Varadi, Deak i Štrelicki su 18. aprila 1937. u razgovoru sa 
Milánom Stojadinovićem zatražili da se omogući ponovno osnivanje Mađarske stranke, ali je on 
to odbio. Obećao je, medutim, olakšice u školstvu i kulturi -  kao protivuslugu za madarsku po- 
dršku na parlamentarnim izborima. (Sajti, Hungarians, 97; Ista, Changes, 134.) Biber, Nacizem, 
190; Unklare Lage der Regierung Stojadinović. Abordnung der deutschen Volksgruppe beim 
Ministerprásidenten, Nation und Staat, IX,5,1936, str. 5.236-327. Ispunjavanje manjinskih zah- 
teva, kada je do njih dolazilo, išlo je vrlo sporo, a predstavnici vlasti često nisu imali vremena za 
predstavnike nacionalnih manjina. (AJ, 37,52/328; 48/311.)
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aktivni na liniji Ujedinjene opozicije, kritikujući istovremeno položaj Madara.216 
Isto tako, deo Čeha u Hrvatskoj ostao je čvrsto vezan za HSS, dók je dosta indu- 
strijskih radnika öve narodnosti simpatisalo socijaliste.217 HSS je takode htela da 
Nemce ne samo ima na svojoj strani, već i da ih upotrebi protiv Beograda, cernu 
su se nacionalno svesni folksdojceri opirali, misled da njihove organizacije mogu 
bolje da napreduju uz naslon na vladajuće krugove.218 U Vojvodini se, medutim, 
savez JRZ s Madarima i Nemcima pokazao kao uspešan i na opštinskim izborima 
1936.219 U Sloveniji je vedna Nemaca iz oportunizma glasala za SLS, a nemački 
industrijski radnici, delom i za Socijalističku stranku.220

Na jugu je situacija bila nešto drugadja. Tamo je od sredine tridesetih godina 
došlo do zaoštravanja politike prema Albancima koja je usmeravana ka njihovom 
iseljavanju iz zemlje. Ovo je otežavalo političku integraciju njihove elite koja nije 
mogla da ostavi na cedilu svoje sunarodnike da ne bi izgubila uticaj. Drugim red- 
ma ona je morala da sedi na dve stolice -  s jedne strane držeći se vlasti, a s druge 
raded protiv nje.221 Sve njihove zakulisne radnje teško je rekonstruisati zbog zatvo- 
renosti albanskog društva i zato sto su se one odvijale daleko od očiju javnosti kroz 
licne kontakté za koje su vlasti često znale, ali o kojima često nisu imale pouzdane 
informacije. Pored toga, JRZ, koja je svuda bila dosta veštačka i zato neaktivna 
tvorevina222, na Jugu gotovo da je postojala samo na papiru.223 Na dnevnom redu 
su bila podmetanja, svadé i optuživanja -  kako na nacionalnoj osnovi, tako i medu 
rivalskim formalnim clanovima iste stranke iste narodnosti.224

U takvim uslovima se premijer Stojadinović odlučio da raspiše izbore za de- 
cembar 1938. U Novom Sadu je na velikom mitingu 13. novembra Madarima i 
Nemcima obećao ravnopravnost, dók je njegov ministar prosvete Dimitrije Maga-

216 Mesaroš, Mađari, 152.
217 Hanzl, Matušek, Orcf, n.d., 48.
218 Arhiv Kulturbunda, Osijek (dalje: AKB), I 1.1.1.; I 2.1.1.; I 2.1.2. Nemei su posebno 

počeli da napuštaju HSS od sredine 1938. -  pod uticajem jačanja Rajha (Anšlus), aktivno- 
sti Kulturno-dobrotvornog društva Nemaca u Slavoniji (Kultur- und Wohlfartsvereinigung 
der Deutschen in Slawonien) i propagande iz zemlje i inostranstva. Ipák dobar deo je ostao 
veran HSS. (AJ, 66 (pov.), 99/283.)

219 AJ, F. 398, f. 1; 37, 22/178; VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3; Mesaroš, Madari, 146. U  
svojoj žalbi na nasilje tokom opštinskih izbora 1936. narodni poslanik dr Kosta Popović je 
tvrdio da je vedna miroljubivih Nemaca Somborskog sreza zbog nasilja apstinirala, dók su 
Madari u zamenu za ustupke u pogledu rada kulturnih udruženja i analize prezimena dece 
pri upisu u škole, glasali za JRZ. (Ljubodrag Dimić, Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 
1 9 1 8 -1 9 4 1 , III. Politika i stvaralaštvo, Beograd 1997, str. 86; SBNS Kraljevine Jugoslavije, I 
redovni saziv za 1935/36. godinu, II redovni saziv za 1936/37, knj. I, Beograd 1937, str. 354.)

220 Arnold Suppan, Zűr Lage der Deutschen in Slowenien zwischen 1 9 1 8 -1 9 3 8 , u: Arnold 
Suppan, Helmut Rumpler (Hrsg.), Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowe
nien 1 8 4 8 -1 9 4 1 , Wien, München 1988, str. 232. Ipák su na opstinskim izborima 1936. Ko- 
čevari nastupili, i uglavnom pobedili, zajedno s opozicijom. (Dušan Biber, Kočevski Nemei 
med obema vojnama, Zgodovinski časopis, XVII, 1963, str. 35-36.)

221 Hadri, n.d., 68.
222 Mesaroš, Madari, 152.
223 Tako se npr. mesni odbor u Skoplju nije sastajao od novembra 1935. do novembra 

1936. (AJ, 37, 15/96.) Ni slededh godina nije bilo bolje: ljudi su se uglavnom učlanjivali iz 
interesa i nisu bili aktivni. Po jednom izveštaju iz 1938, u „Južnoj Srbiji” je održano najmanje 
partijskih sednica. (AJ, 37, 9/55.)

224 AJ, 37, 51/317.
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rašević obećavao školstvo na maternjem jeziku.225 S druge strane, Milan Stojadino- 
vić je od bana Dunavske banovine Rajića tražio da vlasti obrate pažnju kako glasaju 
pripadnici nacionalnih manjina i Jevreji.226

Pregovori s predstavnicima Madarske stranke pred izbore nisu urodili plodom. 
Mađari su tražili tri poslanička kandidata, a vlada je nudila jednog, tako da se MS 
povukla u pasivnost, ali ovaj stav nije bio jedinstven, pa su neki (bivši) članovi 
podržali JRZ. Što se tiče Santa koji je gubio značaj i za vladajuće krugove,227 on je 
podržao kandidaturu Gelerta Fodora, predsednika opštinskog odbora u Bačkoj 
Topoli -  tražeći za sebe mesto senatora.228 Vlada je po običaju, pred izbore dala 
odredene ustupke i obećanja, a (bivša) Madarska stranka nije sprečavala Madare 
da glasaju.229 Predstavnik VoMi (Volksdeutsche Mittelstelle -  Središnjice za folk- 
sdojčere) naterao je na izmirenje vode zavađenih folksdojčerskih grupa krajem 
oktobra, naloživši im da svi Nemei u interesu Rajha treba da glasaju za JRZ.230 
Novembra 13. folksdojeerski predstavnici pregovarali su sa Stojadinovićem tražeći 
četiri poslanička mesta i dva zamenička, ali im je obećano samo dve poslaničke 
kandidature i dve zameničke kao i određeni školski ustupci.231 Predstavnicima Ma
darske stranke još je ranije rečeno da je za Mađare i Nemce predviden po jedan 
poslanik, 232 sto se posle na izborima i obistinilo. Očito je da je JRZ uprkos velikog 
broj a manjinaca u članstvu i čak u rukovodećim strukturama na sreskom nivou,233 
želela samo nekoliko manjinskih kandidata koji bi služili kao multietnička dekora- 
cija i koji bi privlačili manjinske glasove.234 To se videlo i po tome sto je sama JRZ 
pozvala rumunskog predstavnika Butoarku da bude kandidat na vladinoj listi235, 
obećavajući da će se posvetiti pažnja rumunskim zahtevima. Rumunski Centralni 
odbor koji je praktično zamenjivao Rumunsku stranku, složio se da podrži vladinu 
listu, ali je izneo i niz žalbi u pogledu školstva, odobrenja kulturnog udruženja 
Astra i protiv uredbe o prometu nekretnina.236 Rumunski kandidat je bio Butoarka,

225 Biber, Nacizem , 190-191; Mesaroš, Madari, 167. Pred te izbore dopisnik Centralnog 
pres-biroa je smatrao je da bi ,,po izvesnom planu i merilima” trebalo rešavati manjinska 
pitanja, jer su manjinci postali aktivniji i očekivali su da se vise izlazi u susret njihovim 
željama. Trebalo ih je rešavanjem manjinskih pitanja u svakoj prilici vezivati za Beograd. 
(AJ, 38, 7/27.)

226 AJ, 37, 4/27.
227 U jednom dokumentu iz 1938. se kaže da on uživa podršku još samo Jevreja (budući

i sam pokršteni Jevrejin). VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3. Stojadinović je pred izbore bio spre- 
man da odustane od podrške Santu, pod uslovom da ne dođe do spajanja probeogradske 
frakcije prdevodene Deákom i prozagrebačke koju je vodio Ivan Nad. (Sajti, Changes, 136.)

228 AJ, 37, 13/88; Mesaroš, Madari, 169.
229 Dimić, Kulturna politika, III, 89; Mesaroš, Mađari, 172.
230 Biber, Nacizem, 188-189.
231 Dimić, Kulturna politika, III, 47; Die Lage der deutschen Volksgruppe, Nation und 

Staat, XII, 2,1938, str. 165; Biber, Nacizem, 190.
232 Mesaroš, Mađari, 168.
233 AJ, 37, 13/87.
234 Tako je na kandidatskoj listi JRZ u Dunavskoj banovini bilo 7 manjinaca i 78 Jugo- 

slovena. U Vardarskoj banovini 7 muslimana i 85 „Srba” (AJ, 37,47/305; 48/311.)
235 Po tvrdnjama nekih njegovih političkih protivnika on je „rušio JRZ”. (AJ, 37,13/38.)
236 Rumune je pogadao isti problem kao i druge nacionalne manjine -  nejedinstvo. Pe

riod između izbora je u njihovom političkom životu protekao uglavnom u međusobnim 
rasprama, prekidanim kratkim primirjima. (Popi, Rumuni, 78-84.)
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ali je on propao zbog razočaranosti dela rumunskog stanovništva, kontrapropa- 
gande nekih Rumuna, njegovih političkih protivnika, ali i nekih clanova JRZ.237

U južnim krajevima su pravljene najrazličitije kombinacije, a kandidati na 
listama vladajuće stranke su konkurisali jedni drugima češće nego na severu.238 
Položaj JRZ u albanskim sredinama bio je otežan pooštrenom politikom prema toj 
manjini i konvencijom o iseljavanju u Tursku koja je u leto 1938.239 sklopljena i koja 
je izazvala veliku zabrinutost albanskog stanovništva i agitaciju šiptarskih političa- 
ra.240 Na samim izborima bilo je pucnjave i više desetina mrtvih.241

Ishod izbora je, bar sto se tiče zastupljenosti manjinskih kandidata, ispao 
kako su se vode JRZ nadale. Gélért Fodor je glatko prošao,242 Nemei su isprva 
dobili samo jednog poslanika243, ali im je na pritisak nemačkog ambasadora 
ustupljen jos jedan mandat.244 U Apatinu su folksdojčeri po direktivi (i pod 
pritiskom vlasti), ali protiv svoje volje, većinu glasova dali pokrstenom Jevreji- 
nu Otonu Gavriloviću (pre Fišer!),245 a direktivu su poštovali i Kočevari koji su 
dve godine ranije na opštinskim izborima nastupili s opozicijom246. U Slavoniji, 
gde je asimilacija bila jača, a simpatije većine Nemaca za HSS tradicionalne, 
većina ih je, uprkos direktivi glasala za HSS, a samo manji deo za JRZ.247 Na

237 Popi, Rumuni, 85. Rumuni, protivnici JRZ su u Alibunarskom srezu toliko vatreno učestvova-
li u predizbomoj kampanji da su u žaru borbe palili kuće političkih protivnika. (AJ, 37,4/30.)

238 AJ, 37, 5/34; 53/334. Bilten Odeljenja za državnu zaštitu MUP-a je optužio albanske 
kandidate da su se u predizbornoj agitaciji služili nedozvoljenim parolama. (VA, pop. 17, k. 
76, f. 2, d. 28.)

239 Up. Hakif Baj rami, Konventa jugoslavo-turke e vitit 1938 pér shpérnguljen e shqipe- 
taréve, Gijurmine albanologjike, Seria s shkencave historike, XII, 198; Avdija Avdić, Jugoslo- 
vensko-turski pregovori o iseljavanju muslimanskog stanovništva u periodu izmedu dva svet
ska rata, Novopazarski zbornik, 10, 1991; VA, pop. 17, k. 92, f. 1, d. 6.

240 Ferhat bég Draga koji je posle samo dve godine robije (od prvobitno dosuđenih sto) 
pušten na slobodu (Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Juzna Srbija 1918-1929. Makedo- 
nija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, Beograd 2002, str. 108.), vodio je iza kulisa 
na opstinskim izborima 1936. agitaciju protiv JRZ. (AJ, 37,22/167.) 1938. je vodio propagandu 
protiv iseljavanja u Tursku. (AJ, 37,22/175.) U jednom memorandumu sredinom avgusta 1938. 
on je od ministra M. Spahe tražio obustavljanje agrarne reforme, kulturna prava za Albance i 
nesprovodenje konvencije o iseljavanju muslimana u Tursku. I drugi narodni poslanici izabrani 
od Albanaca takode su agitovali da se Albanci ne iseljavaju. (AJ, 37,22/175.)

241 Npr. u Vučitrnskom srezu, gde je došlo do sukoba pristalica Šerifa Voce, kandidata 
JRZ, i žandara i četnika koji su protežirali drugog kandidata JRZ Mišu Sretenovića. (AJ, 37, 
25/196; 53/344; 63 (pov.), 1939, F. 1, 1-150.)

242 Mesaroš, Mađari, 172. Ipak, čini se da mu dosta Madara u Bačkoj Topoli, nije bilo 
sklono, kao suviše mladom i neozbiljnom, iako je imao podršku bana Rajića. (AJ 37,4/30.)

243 Ovo kršenje sporazuma od strane vlade je folksdojčere krajnje ogorčilo. (AJ, 37, 
52/328.)

244 PA AA, VI A Bd. 18, 640/39.
245 Biber, Nacizem, 192. Po dr Simi Rociću, bivšem narodnom poslaniku, lokalni Nemei, 

ali i Srbi, bili su antisemitski raspoloženi i toliko su bili ogorčeni što su im vlasti nametnule 
Gavrilovića, da se Rocić plašio da će doći do krvoprolića. (AJ, 37, 4/30.) Na sam dan izbora 
situacija je bila na ivici fizičkog sukoba, a dva dana posle izbora trajale su u Apatinu de- 
monstracije pristalica Gavrilovićevog protivnika s liste JRZ Ludviga Keksa, od kojih su neki 
pohapšeni i jako zlostavljani u policiji. (AJ, 37,4/30; 57/328.)

246 Biber, Kočevski Nemciy 36.
247 Geiger, Nijemci u Đakovu, 131. O sukobu nacionalno svesnih i poluasimilovanih 

folksdojeera u Slavoniji v.: Leček, Folksdojčeri, 158-159.
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jugu je nastavljena politika selektivne zastupljenosti manjinaca, a na vladinoj 
listi je u „Južnoj Srbiji” izabrano šest muslimana.248 Ovo svedoči da su vladajući 
krugovi ipák nešto više pažnje poklanjali manjinama u južnim krajevima -  
procenjujući verovatno da one zbog veće kompaktnosti mogu da naprave veće 
probleme -  nalik na one u prvoj polovini dvadesetih godina.249 Lista Milana 
Stojadinovića je od pripadnika manjina dobila ukupno oko 400.000 glasova (u 
poredenju sa oko 170.000 glasova pristalica SLS i oko 135.000 glasova pristalica 
JMO!)250 1 dók su članovi öve dve stranke zauzvrat dobijali ministarska mesta, 
vlast u „svojim” krajevima, veliki uticaj na državnu politiku i jos mnogo toga, 
nacionalne manjine su morale da se zadovolje s nekoliko poslanika čiji su (i 
onako retki) protesti u Skupštini bili glas vapijućeg u pustinji. Nekoliko sena- 
torskih mesta za predstavnike manjina bila su takode dekorativna mera koja je 
donosila malo koristi nacionalnim manjinama.251

Do Drugog svetskog rata unutrašnja politika se uglavnom vrtela oko sklapanja, 
a zatim sprovođenja nagodbe izmedu vodećih srpskih i hrvatskih krugova.252 U 
takvim uslovima manjinsko pitanje je postalo sve zavisnije od odnosa Jugoslavije 
s njihovim matičnim zemljama. Ovo se pre svega odnosilo na tri „velike” manjine
-  Nemce, Madare i Albance. Nemačka je posle Anslusa postala sused Jugoslavije

248 Biografski leksikon. Narodno predstavništvo. Senat. Narodna skupština, Beograd
1939, passim. Vlada je tačno znala koje albanske kandidate želi u Skupštini. Tako je žalba 
predsednika okružnog suda u Gnjilanu Stevana Despotovića protiv izbora Ilijasa Aguševića 
odbijena kao politička. (SBNS, Vanredni saziv za 1939. godinu, knj. I, Beograd 1938 (sic!), 
str. 24.)

249 O nekim poslanicima (Ilijaz Aguš) se, međutim, ubrzo čulo da su radili protiv inte
resa JRZ -  što je bilo u skladu sa tradicionalnom taktikom albanskih političara da sede na 
dve stolice. (VA, pop. 17, k. 92, f. 1, d. 4.)

250 Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, III. Srbija u Jugoslaviji, Növi Sad [2001], 
str. 181. Nemački ambasador fon Heren (von Heeren) je procenio da je vlada dobila (neveli- 
ku) većinu glasova (54,09%) samo zahvaljujući glasovima pripadnika nacionalnih manjina, 
čiji broj je procenio na 330.000. Pri tome je on smatrao da su folksdojčeri dali oko 120.000 
glasova. (Biber, Nacizem, 193.)

251 Tako je Imre Varadi početkom februara 1939. postao senator, što je naišlo na lep prijem 
kod Madara. (Mesaroš, Madari, 174; Sajti, Hungarians, 101.) Ovo je i definitivno značilo da 
je režim digao ruke od Santa. Marta 1940. za senatore su imenovani i biskup Nemačke evan
gélistáké crkve dr. Filip Pop i Georg Grasl koji je već bio senator u prvoj polovini tridesetih.) 
(Plautz, n.d., 67.) 1935. bilo je samo tri manjinska senatora: Sefedin bég Mahmudbegović, 
Džafer Sulejmanović i Georg Grasl. (Č.M. Mitrinović, Biografski leksikon. Narodno predstav- 
ništvo, s.l., s.a. [1935].) Za Mahmudbegovića su neki glasovi tvrdili da je voda separatisticke 
propagande. (VA, pop. 17, k. 95b, f. 4, d. 3.) S druge strane, pećki Srbi su smatrali da je on pravi 
čovek za senatora. (AJ, 37,61/377.) Za Sulejmanovića su neki tvrdili da je bio zulumćar, a da 
su mu braća bila na visokim funkcijama u Albaniji, da se posle priključio DS koja ga je mate- 
rijalno pomogla i za koju je potajno radio i kao senator, kao i da je s levičarima i crnogorskim 
federalistima radio na razbijanju JRZ kojoj je formalno pripadao. (AJ, 37, 15/100.) 1939. bilo 
je takode samo tri manjinska senatora: G. Grasl, I. Varadi i Muhamed Zlatko. (Biografski 
leksikon.) Zahtev Rumuna Alibunarskog sreza koji su većinom bili organizovani u JRZ da i 
oni dobiju jednog senatora u liku N. Mede, direktora banké i predsednika opštine, nije urodio 
poldom. (AJ, 37, 13/88.) Vlada se očigledno trudila da za senatore postavlja umerene i koo- 
perativne predstavnike nacionalnih manjina, ali izgleda nije uvek uspevala da izabere stvarno 
lojalne. Priče o postavljenju Ferhat-bega Drage za senatora bile su puke glasine.

252 Dimić, Istorija, 182-197.
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o čijim se interesima u Beogradu još od ranije sve više vodilo računa253. I dók je 
u ranijem periodu vlada i nastupala protiv nacističkih ispada, od 1939. jugoslo- 
venske vlasti su postale tolerantnije, a ispade je -  po uputstvima iz Raj ha -  sve 
vise kontrolisalo rukovodstvo „nemacke narodne skupine” koje je i smanjilo broj 
folksdojčerskih manifestacija.254 Vlada je vodila politiku predusretljivosti u pogle
du omogućavanja rada kulturnih dr ustava, otvaranja manjinskih razreda i neme- 
šanja u folksdojčerske „unutrašnje” poslove, a u jesen 1940. je po izveštajima dela 
štampe, čak bilo nagoveštaja da će folksdojčeri u pretežno nemačkim opštinama 
dobiti neku vrstu autonomije.255 Ponet uspesima nemackog Rajha, deo slavonskih 
folksdojcera, koji su dugó bili privrženici HSS, počeo je da je napušta i da prilazi 
Kulturbundu koji je prerastao u krovnu političko-kulturno-ekonomsko-socijalnu 
organizaciju Nemaca u Jugoslaviji. Ovo je na nekim mestima prilikom opštinskih 
izbora 1940. dovelo do sukoba s onim Nemcima koji su ostali verni HSS.256

Položaj Madara se isto postepeno poboljšavao -  zbog poboljšanja odnosa izme
du Jugoslavije i Madarske na čemu je Nemačka snažno insistirala posebno 1940. 
Drugim rečima, vise se nije radilo o ustupcima u unutrašnjopolitičkom prediz- 
bornom cenkanju, već o spoljnim faktorima.257 To ne znači da nije bilo pritužbi 
kao i ranijih godina,258 nego da su one otklanjane više zahvaljujući spoljnim nego 
unutrašnjim političkim obzirima. Pri tóm se jugoslovenska vlada trudila da ma
darska manjina ostane njen ulog za pogadanje sa Budimpestom.259 Deo mađarskih 
voda (Varadi, Deák) pokušavao je da prevede Madare u tábor JRZ, ali drugi deo 
Madara nije bio zadovoljan sporim popravljanjem položaja nacionalne manjine pa 
se, predvoden Ivánom Nađom260 povezivao s HSS i sve vise skretao u desno i ka

253 J.F. Zene piše da je Nemačka bila ta koja se izborila za prava folksdojcera -  da bi 
zavladala i njima i državama u kojima su živeli. (J.V. Senz, Politische, 329.)

254 Biber, Nacizem, 199-200; Zorán Janjetović, Die Konflikte zwischen Serben und Dona
uschwaben, Südost-Forschungen, 58, 1999, str., 152. Vodstvo narodne skupine je sredinom 
1940. apelovalo na folksdojčere da ne prave ispade jer je za uhapšene bilo teško intervenisati. 
(Deutsches Volksblatt, 7.VI 1940.) 1. jula 1940. voda Kulturbunda Jankó privremeno je obu- 
stavio i upis novih članova. (VA, pop. 17, k. 527, f. 3, d. 45.)

255 II piccolo, 11. X I1940; Magyarország, 14.X 1940; Dimić, Kulturna politika, III, 49; Anna- 
bring, n.d., 71-72. Nemacka omladina je posebno insistirala na postavljanju nemačkih belež- 
nika. (AJ, 38, 7/27.) Decembra 1940. Deutsches Volksblatt je pokrenuo inicijativu da u novim 
gradskim vedma folksdojeeri budu zastupljeni sa bar jednim ili dva predstavnika. (Deutsches 
Volksblatt, 4. XII1940.) Sto se ustupaka na polju uprave tiče, po nemačkom dopisniku dr Bergeu, 
potpredsednik Maček je bio protiv bilo kakvih ustupaka. (AJ,38,122/267.)

256 Geiger, Nijemci u Dakovu, 129. Čak i u promenjenim uslovima, na opstinskim izborima 
u Hrvatskoj Nemei su uspeli da dobiju vlast u samo šest opština, dók su u mešovitim opštinama 
sklapali sporazume o podeli lokalne vlasti. (Deutsches Volksblatt, 28. V 1940; Dér AngriíF, 25.1 V
1940.) Altgajer, komé preciznost nije najjača strana, tvrdio je pogrešno da su dobili vlast u pet 
opština. (Altgayer, n.d., (dodatak), 14.) Samo pet opština se pominje i u jednom izveštaju koman- 
danta I armijske oblasti od 7. juna 1940. (VA, pop. 17, k. 527, f. 3, d. 45.)

257 Sajti, Hungarians, 121; Mesaroš, Mađariy 193, 199-205, 211, 223-226; Napló, l.II
1941. Odmah po izborima 1938. madarska vlada se upustila u pregovore s jugoslovenskom 
o broju poslaničkih mesta za Mađare. (Sajti, Hungarians, 103-106; Ista, Changes, 140.)

258 SBNS, Vanredan saziv za 1939, knj. I, 695-698; Deutsches Volksblatt, 21.III 1940; 
Pester Lloyd, 17.VI 1940; Magyarország, 11. VI 1940; Jutarnji list, 19. III 1940.

259 Sajti, Hungarians, 108; Ista, Changes, 142.
260 Advokat iz Zagreba. Predvodio je mlade radikalne Mađare sklonije saradnji s hrvat- 

skom opozicijom nego s Beogradom. Budimpesta je krajem tridesetih godina želela da uje-
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iredenti.261 Vlasti su se trudile da spreče izmirenje ove dve grupe i dalje onemogu- 
ćavale obnovu MS (kao i drugih manjinskih stranaka), što je do kraja meduratne 
Jugoslavije ostala želja madarske političke elite.262 Druge, manje manjine u sever- 
nim krajevima, u uslovima sudbinskih promena u zemlji i Evropi, nisu bile vidljive 
na političkoj sceni, ali je premijer Cvetković oktobra 1940. svima nejasno obećao 
preuređenje zemlje kojim bi se i manjinama nadoknadilo propušteno.263 Na osnovu 
toga neki listovi su očekivali da vlada brzo izda uredbu o nacionalnim manjinama 
kojom bi njihov položaj bio regulisan kao u konvencijama koje je Nemacka o folk- 
sdojčerima sklopila s Madarskom i Rumunijom.264 Od toga naravno nije bilo ništa.

Izuzev u pojedinim trenucima, učešće predstavnika nacionalnih manjina u 
političkom životu na nivou Kraljevine SHS/Jugoslavije bilo je marginalno. Naj- 
jače jugoslovenske stranke su se trudile da manjince okupe kao svoju glasačku 
vojsku, a zauzvrat su davale jako malo. Neispunjena obećanja su bila pravilo, 
a držanje reči izuzetak. Predstavnici manjina u predstavničkim telima i upravi 
nikad nisu bili zastupljeni ni približno svom udelu u biračkom telu. Na nižim

dini probeogradsku i prozagrebačku grupu i da ih okrene protiv vlade. (Sajti, Hungarians, 
99; Ista, Changes, 135-136.)

261 AJ, 66 (pov.) 71/184; VA, pop. 17, k. 32, f. 1, d. 16 i 28; k. 21, f. 3, d. 14; Mesaroš, 
Madari, 205,210,217; Aleksandar Kasaš, Ojednoj predstavci jugoslovenskih Madara iz 1940. 
godine, Istraživanja, XIV, 1992, str. 183. HSS je ubrzo po srpsko-hrvatskom sporazumu po- 
čela da obećava poboljšanje položaja Madara u Banovini Hrvatskoj i dalekosežne političke 
ustupke. (Sajti, Hungarians, 114-115; Ista, Changes, 147.)

262 AJ, 38, 7/27; VA, pop. 17, k. 21, f. 3, d. 5; Sajti, Hungarians, 99-100. Potpredsednik 
vlade i voda HSS dr Vlatko Maček je za list Magyar Nemzet od 24. decembra 1939. izjavio 
da néma smetnji da se u Hrvatskoj osnuje madarska stranka. To je ponovio 16. januara 1940. 
(AJ, 38, 240/387.) Do toga nikad nije došlo, sto je dokaz da je samo bila reč o političkom 
marketingu. Marta 1940. na konferenciji bivših voda Madarske stranke u Senti, rešeno je da 
se prihvati politika JRZ. (Mir, 7.III 1940; Pester Lloyd, 5.III 1940; Magyarország, 5.III 1940.) 
Petnaestak dana kasnije u Novom Sadu, potvrdeno je prihvatanje beogradske orijentacije, 
a osudene su pristalice ekstrema i Zagreba. (Reggeli újság 15.111 1940; Napló, 15.111 1940.)

263 Neues Wiener Tagblatt, 8. X 1940.
264 Dnevnik, Utro, Zarja 10. X 1940. Prilikom druge bečke arbitraže (o podeli Transilvanije) Ne

macka je 30. avgusta 1940. naterala Madarsku i Rumuniju da potpišu „Sporazum o narodnoj grupi”. 
(On je u stvari bio bitan samo za Madarsku jer su Nemei u Rumuniji već uživali vrlo široka prava.) 
Njim su folksdojčeri dobijali sledeća prava: pravo na očuvanje nacionalnog bića i očitovanje naci- 
stičkog svetonazora; pravo na osnivanje organizacija; pravo da mogu slobodno vršiti sve profesije; 
srazmemu zastupljenost u vlasti i činovništvu; pravo na škole uz školovanje učiteljskog podmlatka; 
slobodu upotrebe jezika u privatnim i poslovnim odnosima i na javnim skupovima i slobodu starnpe 
pod istim uslovima kao Madari, Madarska se obavezala da izbegava mere asimilacije, posebno pro- 
menu prezimena; data je sloboda kultumog opštenja s Nemačkom, a sedmogradskim Sasima i pravo 
opcije. Pri tome je organizacija nemačke manjine, Volksbund, bila nadležna da na osnovu lične izjave, 
odredi ko je Nemac a ko ne. Madarskoj vladi je uspelo da se u sporazum ne unese da je Narodna grupa 
pravno lice. Kasnije su obe strane ovaj sporazum tumaále u skladu sa svojim interesima, pri čemu 
su folksdojčeri (neosnovano) tvrdili da su kolektivno priznati kao pravno lice. (Lóránt Tilkovszky, 
Zeitgeschichte der Deutschen in JJngam seit 1919 mit einer Vorgeschichte, Budapest 1991, str. 115-120; 
Isti, Ungam und die deutsche „Volksgruppenpolitik” 1938-1945, Budapest 1981, str. 93-96; Dokumen- 
tation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, II, Bonn 1956, str. 23E-25E, 73E-74E; 
Norbert Spannenberger, Der Volksbund der Deutschen in Ungam 1938-1944 unter Horthy und Hitler, 
München 2002, str. 214-222; Matthias Annabring, Volksgeschichte der Deutschen in Ungam, Stuttgart 
1954, str. 105-110; Isti, Volksgeschichte der Donauschwaben in Rumánien, Neuhausen/F bei Stuttgart
1956, str. 57.)
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nivoima, u oblasnim i opštinskim skupštinama, dok i kad su postojale, situacija 
je bila nešto bolja, ali je i tu obično predstavnika manjina bilo manje nego što 
je trebalo. U Narodnoj skupštini manjinski poslanici su obično samo mogli 
da (u često neprijateljskom ambijentu) iznesu manjinske žalbe u javnost,265 ali 
su situacije kad su u parlamentu mogli da nešto konkretno učine za svoje su- 
narodnike bile vrlo retke. U pogledu zastupljenosti medu činovništvom, kako 
državnim, tako i opstinskim, bilo je i mnogo gore, nego u pogledu zastuplje
nosti u skupštinama.266 Jedino je sa zastupljenošću medu opstinskim časnicima 
situacija bila bolja267 -  posebno u južnim krajevima268. Ipak i u pogledu zastu
pljenosti u opštinskim upravama postojale su velike regionalne i vremenske 
razlike.269 Zbog teritorijalne rasutosti i/ili malog broja pripadnika pojedinih 
nacionalnih manjina, ali i zbog po manjince nepovoljno dizajniranog izbornog 
sistema, pripadnici nacionalnih manjina nikad nisu uspeli da dostignu politički 
značaj koji su mogli imati. Do saradnje medu manjinskim strankama i glasačima 
praktično nikad nije došlo ako se izuzme nekoliko zajedničkih zborova. Albanci i 
Turci su počeli sa zajedničkom strankom da bi etničke netrpeljivosti i različiti po- 
litički pogledi doprineli njenoj propasti. Česi i Slovaci bili su suviše rasuti i malobrojni 
da bi zajednički nastupili. S druge strane, oni sebe nisu doživljavali kao nacionalne ma
njine nalik na ostale, tako da im nije padalo na pamet da s drugim manjincima grade

265 Nekad je cenzúra ograničavala i tu mogućnost, skraćujući govore poslanika pri 
objavljivanju stenografskih beležaka i u štampi. (Up. Das Hin und Her der jugoslawischen 
Minderheitenpolitik. Die Ernennung Dr. Grassls zum Senator, Nation und Staat, V,6,1932, 
str. 413; Die Budgetreden der deutschen Parlamentsvertreter. Unerhörte Verdachtigungen der 
deutschen Minderheit. DieZensur, Nation und Staat, V, 7,1932, str. 497; Die Lage der deutschen 
Volksgruppe, Nation und Staat, VII, 7, 1934, str. 450.) Nekad je cenzúra bila stroža prema 
manjinskim listovima, nego prema jugoslovenskim koji su smeli da objave neke stvari koje 
su iz manjinskih brisane. U manjinskim listovima cenzurisana su čak i saopštenja službene 
agencije “Avala”. (Die innenpolitische Lage. Die Novelle zum Wahl- und Versammlungsgesetz. 
Die Frage der deutschen Bürgerschulen. Die Unterdrückung der Minderheitenpresse, Nation 
und Staat, V, 3,1932, str. 179.)

266 SBNS Kraljevine Jugoslavije, Redovan saziv za 1932/33. godinu, knj. IV, Beograd 
1933, str. 332. U celom našem istraživanju naišli smo samo na spomen jednog sreskog na- 
čelnika nejugoslovena -  Nemca Aleksandera Rupa. (SBNS KJ, I redovni saziv za 1935/36, II 
redovni saziv za 1936/37. godinu, knj. I, Beograd 1937, str. 375.)

267 Iako je zakon o opštinama, koji je tražio uredovanje na službenom jeziku pružao 
višim vlastima zgodnu mogućnost za mešanje i ograničavanje učešća manjinaca u lokalnoj 
vlasti. (SBNS KJ, Redovan saziv za 1932/33, knj. Ill, str. 89-90.)

268 AJ, 37, 56/360; 46/299; 55/358. Nikako ne stoji tvrdnja Hakifa Bajramija da Albanci 
nisu bili zastupljeni u lokalnoj vlasti. (Bajrami, Lopression, 75.) Istina je da njihova zastu- 
pljenost nije uvek bila odgovarajuća, posebno u većim gradovima, ali je daleko od istine 
da oni u njoj nisu bili zastupljeni. Godine 1937. po izveštaju vršioca dužnosti načelnika 
Đeneralštaba na teritoriji Kosovske divizijske oblasti izabrano je 77 predsednika opština i 
1249 odbornika Jugoslovena, 50 predsednika opština i 1825 odbornika Albanaca. (VA, pop. 
17, k. 94, f. 3, d. 2.) S druge strane, neki Albanci krajnje sumnjive prošlosti su u pojedinim 
mestima, uz pomoć korumpiranih srpskih činovnika, dobili opštinske funkcije. (VA, pop. 
17, k. 95A, f. 8, d. 1; k. 95b, f. 4, d. 4; f. 7, d. 54.) V.d. načelnika Đeneralštaba je verovatno ipak 
preterao kad je u citiranom izveštaju napisao da su svi albanski odbornici albanski agenti.

269 Na lokalnom nivou je, zahvaljujući partijskom ključu, sve bilo moguće, pa i da srpski 
predsednik opštine bude smenjen u kőrist nemačkog. (SBNS KJ, I redovan saziv za 1935/36,
II redovan saziv za 1936/37. godinu, knj. I, Beograd 1937, str. 352.)
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zajednički front. Sem toga, Slovake je od Nemaca delio crkveni spor a od Madara loše 
uspomene na Ugarsku. Madari, a delom i Rumuni bili su suviše pod sumnjom iredente 
da bi bili privlacni drugim manjinama za saradnju. Sem toga, njihove stranke su bile 
tradicionalno razjedene unutrašnjom neslogom, a Rumuni i onako nisu imponovali ni 
brojem ni ekonomskom snagom i uticajem. Nemei nisu želeli saradnju s Madarima270 
zbog sećanja na madarizaciju, sumnji kojima je bila izložena madarska manjina,271 ire- 
dentističke propagande iz Madarske koja bi takvu saradnju iskoristila,272 nejedinstva 
madarskih voda273 i konačno zbog lošeg postupanja sa Nemcima u Hortijevoj Madar
skoj.274 S druge strane, iz trenutnog političkog računa ni MS nije uvek bila spremna za 
saradnju,275 a nekada je nedostatak saradnje sa SN tumačila time da Beograd favorizuje 
Nemce.276 Pored toga, manjinskoj saradnji su stajale na putu i ogromne regionalne ra
zlike koje su uostalom otežavale integraciju celokupnog jugoslovenskog prostora: šta 
je imao zajedničkog mariborski nemački burger s albanskim čobaninom iz zapadne 
Makedonije?!? Ipak, glavni razlog što nikad nije došlo do prave manjinske saradnje 
leži u činjenici da su politički ljudi svake manjine verovali da više mogu da dobiju sa- 
radnjom s vladajućim strankama, nego od mučne izgradnje zajedničkog manjinskog 
fronta kome bi na putu stajalo mnostvo prepreka. To ne znači da sporadičnih pokušaja 
saradnje nije bilo, ali su oni bili od marginalnog značaja.277 Relativno malobrojne, rasu- 
te, nesložne i pod stalnim pritiskom vlasti, nacionalne manjine u meduratnoj Jugosla
viji nisu mogle da bitnije utiču na promenu svog opšteg položaja. Tamo gde je do nje
i dolazilo, dešavalo se po pravilu zbog spoljnopolitičkih razloga a ne zbog političkog 
uticaja samih manjina.

270 Jedan takav pokušaj je propao 1938. (VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3.)
271 Hans-Paul Höpfner, Deutsche Südosteuropapolitik in der Weimarer Republik, 

Frankfurt/M, Bonn 1983, str. 342.
272 Tako je Stefan Kraft 1931. odbio saradnju s Madarima da od toga folksdojčeri ne bi imali 

štete. (Pester Lloyd, 22.XI 1931.) 1 1939. situacija je ostala ista: Nemei nisu hteli da se kompromi- 
tuju saradnjom sa Madarima koji su bili pod stalnom sumnjom za nelojalnost. (AJ, 37,58/371.)

273 Nemacki ambasador u Beogradu Ulrih fon Hasel je 1931. pisao da Madarima ne- 
dostaje čvrsta organizacija i jasno vođstvo -  sto je bio jedan od preduslova za saradnju s 
folksdojčerima. Pored toga, po njegovom mišljenju, Mađari nisu shvatali različitost svog 
položaja od položaja Nemaca i trebalo je da prestanu da u folksdojčerima vide „otcepljene 
Madare” (PA AA, Abt. II, Nationalitátenfrage, Fremdvölker, Politik 6 Jugoslawien, Bd. 5.) 
Ove ocene su važile za veći deo meduratnog razdoblja. Tako je 1925. Georg Grasl preba- 
civao Madarima da nemaju jedinstveno vodstvo, da hoće da iskoriste folksdojčere i da su 
„napali s leđa’ SN pridruživši se „terorističkom bloku Pašića i Pribićevića”. (PA A A, Abt. II 
Nationalitátenfrage, Fremdvölker, Politik 6, Jugoslawien, Bd. 5.) 1937. Jedan folksdojčerski 
funkcioner je mađarskim vodama prebacio nedoslednost i opozicionarstvo. (Magyarság, 
23.11 1937.)

274 Lóránt Tilkovszky, Die Frage der politischen Zusammenarbeit der deutschen und 
ungarischen Minderheiten in Donaubecken, in den Staaten der Kleinen Entante, u: Gerhard 
Seewan (ur.), Minderheitenfrage in Südosteuropa. Beitráge der internationalen Konferenz: 
The Minority Question in Historical Perspective 1900-1990, Inter University Center, Du
brovnik 8-14 April 1991, München 1992, str. 403.

275 Vinaver, Jugoslavija i Madarska 1918-1933, 382, 384.
276 Sajti, Hungarians, 182.
277 VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3; AJ, 14, 110/414; Vinaver, Jugoslavija i Madarska 1918- 

1933, 384; Popi, Rumuni, 69, 75; Mesaroš, Polozajy 247; G. Nikolić, n.d., 190.
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A Jugoszláv Királyság nemzeti kisebbségeinek 
szerepe a politikai döntések meghozatalában 

1918 és 1941 között

A politikai életben és a hatalomban való részvétel az egyik leglényegesebb mu
tatója a nemzeti kisebbségek helyzetének. Ebben a dolgozatban azokkal a lehető
ségekkel foglalkozunk, amelyek a két világháború közötti időszakban a nemzeti 
kisebbségek rendelkezésére álltak, hogy politikai téren befolyásolják helyzetük ala
kulását. Ezeket a lehetőségeket számos tényező korlátozta, amelyek közül a leg
fontosabbak a következők voltak: a politikai rendszer természete, az egyes nem
zeti kisebbségek létszáma, gazdasági ereje, politikai és értelmiségi elitjük ereje és 
létszáma, a kisebbségi lakosság népsűrűsége és egysége, a Jugoszlávia létrehozása 
előtti időkből örökölt politikai kultúra és szervezeti formák, a hatalmi körök vi
szonyulása az adott kisebbséghez, Jugoszlávia kétoldalú kapcsolatainak alakulása 
az adott nemzeti kisebbség anyaországával, a pillanatnyi politikai erőviszonyok 
állami és regionális szinten stb. A kisebbségeknek az állampolitikára való ráhatási 
lehetőségeit lényegesen meghatározza az a tény, hogy többségük csak 1912, illetve 
1918 után került kisebbségi helyzetbe, illetve ekkor lettek elválasztva a nemzettest
től, ekkor kerültek az államhatáron túlra. Többeket közülük elvágtak fővárosuktól, 
művelődési és gazdasági központjuktól, nemzeti vezetőiktől. Mások (mint például 
a németek) csak ezután láttak hozzá történelmi megosztottságuk leküzdéséhez és 
külön kisebbségként való megszerveződésükhöz. Megint másoknak értelmiségi ré
tegük elvándorlása nehezítette a politikai megszerveződését és hatékony tevékeny
ségét. Akadtak olyanok is, akik a kulturális fejlődés igen alacsony fokán álltak még, 
amiből egyenesen következett a viszonylag fejletlen nemzettudatuk.

Az újonnan létrehozott SHS (Szerb-Horvát-Szlovén) Királyság lakói többsége 
számára az új állam politikai rendszere -  a politikai jogok tekintetében -  kedve
zőbbnek számított a korábbiénál.1 A liberalizmus szellemében a férfiak általános

1 A régi Ausztria 1907-től általános választójogot biztosított (természetesen a fér
fiak számára) a parlamenti választásokra, a Koronatanács és a helyhatóság esetében 
viszont a szavazati jog archaikus és korlátozott maradt. (Stefan Vajda, Felix Austria. 
Eine Geschichte Österreichs, Wien 1980, 538.; A. J. P. Taylor, Habsburška Monarhija 
1809-1918, Zagreb 1990, 262-263.) Magyarországon igencsak korlátozott volt a válasz
tójog, ezenkívül pedig az úgynevezett „választási geometria” következtében a nemzeti 
kisebbségek kárára alkalmazták. Maga a választási eljárás is elhíresült korrumpáltsága 
és a különféle nyomásgyakorlások miatt. (Lazar Rakić, Radikalna stranka u Vojvodini 
(do početka XX vékaJ, Istraživanja, 3, 1974, 281-282.; Oskar Jászi, Magyariens Schuldy 
Ungarns Sühne. Revolution und Gegenrevolution in Ungam , München, 1923, 11., Jászi, 
The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago, 1961, 227., 333-334.; Vladimir 
Margan, Pomađarivanje u bivšoj Ugarskoj, Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, 
VIII, 1935, 147-151.; R.W. Seton-Watson, Ungarische Wahlen. Beitrag zűr Geschichte 
der politischen Korruption, Leipzig, 1912; Ingomar Senz, Die nazionale Bewegung der 
ungarlándischen Deutschen vor dem Ersten Weltkrieg. Eine Entwicklung im Spannungsfeld 
zwischen Alldeutschtum und ungarischer Innenpolitik, Müchen, 1977, 90. és 248.) Hor
vátországban a szavazati jog még restriktívebb volt, mint Magyarország szűkebb te-
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választójoggal rendelkeztek. A rendszernek a gyengesége volt a nyilvános szavazás 
és a különféle nyomásgyakorlás, ami akadályozta a politikai pártokat a szabad te
vékenységben, a polgárokat pedig abban, hogy érvényesítsék politikai akaratukat. 
Minden polgárra vonatkozik ez a megállapítás, a kisebbségek tagjai pedig külön 
nyomásnak is ki voltak téve.

A két világháború közötti Jugoszlávia politikai történelme két fő időszakra 
osztható fel: az 1929-ben bevezetett, január 6-i diktatúra előtti és utáni periódusra. 
Az elsőt egy igencsak csonka parlamentarizmus jellemezte erős udvari befolyással. 
A második időszakban, a diktatúra bevezetése, majd az 1931. évi enyhítés után is 
erőteljesebb volt az autoritarizmus a demokráciánál. Ez döntően meghatározta a 
nemzeti kisebbségek politikai lehetőségeit is.

A politikai ténykedés jogát először a vajdasági szlovákok, ruszinok (rutének) és cse
hek szerezték meg. Ők ugyanis részt vettek annak a nagy népgyűlésnek a munkájában, 
amely kimondta, illetve megszavazta Bácska, Bánát és Baranya egyesülését Szerbiával. 
Ezzel azt a látszatot igyekezett kelteni a hatalom, hogy a Szerb Királysággal való egye
sülés a tartomány teljes szláv lakosságának óhaja. Ezeknek a nemzeti kisebbségeknek 
a részvétele a politikai életben soha többé nem kapott ekkora jelentőséget. A lázas őszi 
napokban nem tudtak szilárdan megszerveződni és garanciákat, illetve engedményeket 
kiharcolni a szerb politikai elittől. A helyzet rendkívül gyorsan megváltozott, és a ké
sőbbiek folyamán az ő szerepük csupán a választásokon való szavazásra korlátozódott, 
mivel elhanyagolható létszámuk, politikai megosztottságuk és földrajzi szétszórtságuk 
miatt nem képviseltek kompakt politikai erőt. Vajdaságban ők a németeket, a magya
rokat és a románokat megelőzve tisztán pragmatikus okokból kaptak szavazójogot. 
Ami a helyi hatalomban való részvételüket illeti, az 1927-ben megtartott első vajdasági 
helyhatósági választásokig az ugyanolyan kevéssé volt számukra elérhető, mint a többi 
kisebbségi közösség tagjai, illetve a „vétkes pártok” számára.2

rületén. Az 1911. évi választási reformot követően a lakosságnak valamivel kevesebb 
mint 10%-a rendelkezett választójoggal, az addigi csupán 2% helyett. (Milorad Ekmečić, 
Stvaranje Jugoslavije, 1790-1918, II., Belgrád, 1989, 568.). Az annektált Bosznia és Her
cegovina csupán az első lépéseket tette meg az olyan, úgy-ahogy korszerű rendszer ki
építése felé, amely a lakosság legalább egy része számára választójogot biztosított volna. 
1910-ben bevezették a kuriális választási rendszert, amely lehetővé tette a társadalmi 
rétegek aránytalan képviseletét a boszniai parlamentben. (Ekmečić, Stvaranje, II., 618.) 
Ehhez hasonló volt a helyzet az Oszmán Birodalomban is az ifjútörök forradalmat kö
vetően. Ott ismét hatályba lépett az 1876. évi alkotmány, amely igen magas választási 
cenzust irányzott elő. (Ekmečić, Stvaranje, II. 640.) A montenegrói paternalista szemlé
letű uralkodási rendszer még távol állt a korszerűtől. Emellett etnikailag nagyjából ho
mogén, kis államra szabták. Ugyanakkor a szerbiai államférfiak is hozzászoktak, hogy 
egy kis homogén ország keretében gondolkodjanak és cselekedjenek. Kevés megértést 
tanúsítottak a másmilyen politikai hagyományok iránt, ahogyan más területek politi
kusai is nehezen szokták meg azokat a politikai játékszabályokat, amelyek az SZHSZ 
Királyságban érvényesek voltak. Egymás nem ismerése és meg nem értése, az érdekek 
ütközése a két világháború közötti Jugoszláviában nagyban hozzájárult a számos politi
kai csatározás és összetűzés kialakulásához. Természetes, hogy a belpolitikai változások 
és az állam külpolitikájának változásai is kihatottak a politikai elit és a nemzeti kisebb
ségek magatartására.

2 A községi és a felsőbb hatalmi szervek által kinevezett városi vezetőségekben az első 
napoktól kezdve ott voltak a nemzeti kisebbségek képviselői is, azonban általában arányta
lanul kevesen.
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Hogy a szláv nemzeti kisebbségek csak harmadrangú szerephez jutnak a politi
kai életben, az látszott a vajdasági szerb pártoknak a Szlovák Néppárthoz (SNS)3 való 
viszonyulásán is. Ez a párt túlélte a dualista Monarchia széthullását, 1918. december 
4-én már üdvözölte az egyesülést, valamint síkraszállt a szlovákok és a szerbek egyen
jogúságáért is.4 Tagságának azonban gyorsan csalódnia kellett. Jóllehet a Nagy Népi 
Közgyűlésben 67 szlovák képviselő volt, s az általa választott Népigazgatóság tagjai 
között is volt egy szlovák nemzetiségű képviselő, a Népi Radikális Párt (NRS) csupán 
egy képviselői helyet biztosított számukra az Alkotmányozó Nemzetgyűlést előkészítő 
Ideiglenes Népképviseletben (PNP). A Szlovák Néppárt ezért a Demokrata Párt (DS) 
felé fordult, és nem vett részt az ideiglenes testület tagjainak a megválasztásában. A vá
lasztói közgyűlésen mégis megválasztottak egy szlovák küldöttet Igor Štefanik szemé
lyében az Ideiglenes Népképviseletbe. El is fogadta mandátumát, de a Szlovák Néppárt 
ellenezte azt, erre Štefanik kilépett a pártból.5 Mindennek ellenére képviselni szerette 
volna az ideiglenes testületben nemcsak a szlovákok, hanem a csehek érdekeit is.6 Ami 
a sokkal népesebb magyar, német és román kisebbséget illeti, tőlük azzal az indoklással 
vonták meg a szavazójogot, hogy még nem járt le az optálás határideje, így nekik mint 
potenciálisan külföldi állampolgároknak nem engedhető meg, hogy részt vegyenek a 
meghozandó alkotmányról szóló döntésben.7

A déli részeken sok tekintetben más volt a helyzet, mivel ott a balkáni háborúk 
után a polgárok politikai jogokat kaptak. A szerb fennhatóság 1918. évi újbóli be
vezetését követően azonban ott sokkal lassabban rendeződött a helyzet. Kihatott 
erre az albán és a török többség ellenállása Kosovo és Metohija területén, továbbá

3 A Szlovák Néppárt már a XIX. század végén megalakult, és jelen volt Magyarország 
minden olyan területén, ahol szlovákok éltek, így Vajdaságban is. A Magyar Királyság fel
bomlását után a párt egy része Jugoszláviában is önállósult. (Arpad Lebl, Gradanske partije 
u Vojvodini 1887-1918, Újvidék, 1979, 213-253.)

4 Branislav Gligorijević, Politička istupanja i organizacija Slovaka i Čeha u Kraljevini 
SHSy Zbornik Matice srpske za istoriju, 24,1981,138.

5 Gligorijević, Politička, 139.
6 Štefanik szlovák titkárságot követelt az oktatási minisztériumban, valamint jugoszláv 

konzulátus vagy külképviselet megnyitását (sic!) Pozsonyban. A bácspetrőci központtal, 
túlnyomórészt szlovákok által lakott települések számára politikai körzet kialakítását óhaj
totta, ahol a községi bíróság és a helyi iroda szlovák nyelven működött volna. Síkraszállt a 
bácspetrőci szlovák tannyelvű gimnázium mellett, ugyancsak követelte a szlovák tannyelvű 
közgazdasági és egy helyi iskola létrehozását, a szlovák nyelv szabad használatát az oktatás
ban és a közigazgatásban. Štefanik azt is szorgalmazta, hogy a szlovákok kapjanak teljes körű 
egyesülési és szerveződési szabadságjogot, valamint hogy a szlováklakta településeken szlo
vák hivatalnokokat nevezzenek ki, illetve hogy az agrárreform során a szlovákokat egyenlít
sék ki a szerbekkel. Követelte a Szlovák Evangélikus Egyház önállósulását, azt hogy váljon 
külön a némettől és a magyartól, illetve hogy akadályozzák meg a cseh hivatalnokoknak a 
német és zsidó hivatalnokok részéről történő üldözését. (Gligorijević, Politička, 139-140).

7 Branislav Gligorijević, Parlament ipolitičke stranke u Jugoslaviji (1919-1929), Beograd, 
1979, 71.; Zlatko Matijević, „Gradani na odkaz” -  njemačka nacionalna manjina i 9. članak 
Zakona o izborima narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS (1920), 
Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, X, 2003. Horvátországban kételyek merültek 
fel azzal kapcsolatban, hogy az optálás csupán a Bácskában, Bánátban és Baranyában élő né
metekre és magyarokra vonatkozik-e vagy a Horvátországban élőkre is. Különböző magya
rázatok merültek fel, de itt mégis megmaradt az a lehetőség, hogy a németek és a magyarok 
egy része legalább választójogot kapjon. (Vladimir Geiger, Nijemci u Đakovu i Đakovštini, 
Zágráb, 2001, 93-98.)
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a macedón lakosság szembenállása, illetve az eltérő politikai hagyományok és más 
tényezők is közrejátszottak. A pacifikáló próbálkozások egyik intézkedéseként a 
hatalmi szervek a helyi hatalmat helybeliek kezébe adták, akikről (gyakran téve
sen!) azt feltételezték, hogy politikailag megbízhatóak. Rajtuk keresztül igyekeztek 
hatni a muszlim (mohamedán vallású) tömegekre. Ez a gyakorlat aztán a tekinté
lyes albán és török polgárok egy része számára lehetővé tette, hogy befolyásolja a 
helyhatósági választásokat. A zűrzavaros helyzet, az anarchia közepette az ilyen 
helyi hatalom gyakran sokkal fontosabb volt, mint a rendezett körülményű vidé
keken.

Pacifikáló intézkedésként 1919 augusztusának elején a már nem létező Szerb 
Királyság alkotmányának hatályát kiterjesztették azokra a területekre is, amelye
ket Szerbia és Montenegró a balkáni háborúk után kapott meg.8 Ily módon délen 
is megnyílt a lehetőség a normális politikai szerveződésre, arra, hogy a rendszer 
intézményein keresztül hatni lehessen az állami ügyekre, illetve az ezeknek az in
tézményeknek a kialakításában való részvételre. A felsoroltakon kívül -  oszmán 
hagyatékként -  az ország déli részein megmaradt a személyes ismeretségek és kap
csolatok egész sora, az üzleti életben éppúgy, mint a politikaiban. A hatalmától 
megfosztott muzulmán elit pedig ennek révén szeretett volna bekapcsolódni az új 
politikai rendszer alakításába és működtetésébe. Ettől kezdve a Népi Radikális Párt 
a déli muzulmánokat a legfőbb albán vezetők -  Nexhib és Ferhat Draga személye 
által kívánta megnyerni.9 Ezért nem véletlen, hogy Dél-Szerbia muzulmánjainak 
kongresszusát 1919. december 17-én a Népi Radikális Párttal közösen, illetve az
zal megállapodva Szkopjéban tartották meg.10 Ezen az összejövetelen alakították 
meg a muzulmánok jogvédő egyesületét, a Džemijetet. Ez az ország déli részén élő, 
muzulmán vallású törökök, albánok és szlávok közös szervezetét jelentette, célja 
pedig a vallási, kulturális és a politikai jogok védelme volt.11 1920 közepétől aztán 
ez a szervezet igazi párttá nőtte ki magát, mindenekelőtt a bégek anyagi érdekeiért 
szállt síkra, és csak másodsorban a muszlimok vallási és oktatási jogaiért.12

A Džemijet a Népi Radikális Párttal egyetértésben jött létre13, csak amolyan 
mellékes tartozéka volt a legerősebb szerb pártnak.14 A déli muszlimok etnikai 
struktúrája miatt ugyanis nem hasonlíthatott az ország északi részein működő ki
sebbségi pártokhoz. Sikerült ugyan városi párttá válnia, amely főképpen a muszlim 
csársinak, azaz a városi mohamedánoknak az érdekeit artikulálta, akik -  bár meg
gyengültek -  még mindig hangadók maradtak a déli városokban.15 A vezetést így 
előbb a városokban élő törökök vették át, akik inkább a Demokrata Pártra támasz

8 Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, III. Srbija u Jugoslaviji, Növi Sad 2001, 
64-65.

9 A közeledési kísérletek már 1919 elején megkezdődtek. (Bogumil Hrabak, Džemijet: 
organizacija muslimana Makedonije, Kosova, Metohije i Sandžaka 1919-1928, Beograd, 
2003, 86-87.

10 Mustafa Memić, Velika medresa i njeni učenici u revolucionarnom pokretu, Skoplje, 
1984,14.

11 Hrabak, Džemijet, 7.
12 Mernie, Velika medresa, 14, 264.
13 Aleksandar Apostolov, Kolonizacija na Makedonija vo stara Jugoslavia, Skopje, 1990,

177.
14 Memić, Velika medresa, 14-15.
15 Gordana Krivokapić-Jović, Oklop bez viteza. O socijalnim odnosima i organizacionoj 

strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini SHS (1918-1929), Beograd 2002,164-165.
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kodtak, őket aztán gyorsan felváltották az albán bégek, majd 1920 augusztusától ismét 
a macedóniai törököké lett a főszerep.16 A Džemijet kezdetben elidegenedett a falusi 
muszlim lakosságtól. A pártnak azonban 1923-ig sikerült áthidalnia ezt az ellentmon
dást, kapcsolatot teremtett a muszlim parasztsággal17, amely tanulatlan és tájékozatlan 
lévén a török időkben megszokott módon hagyta, hogy az agák és a bégek vezessék, 
nem ismerve fel (részben az állam politikája miatt) a vezetők önös céljait.18 Ennek kö
szönhetően a Džemijetnek sikerült viszonylag rövid idő alatt olyan politikai erővé vál
nia, amellyel számolni kellett -  helyi és regionális szinten éppúgy, mint Belgrádban, a 
Népképviselőházban, azaz a Skupstinában.

Az alkotmányozó nemzetgyűlési választások alkalmat teremtettek arra, hogy a sza
vazójoggal rendelkező kisebbségiek részt vegyenek az ország legfelső jogi dokumentu
mának a kidolgozásában. Délen megalakult a Džemijet, Daruváron pedig 1920. októ
ber 10-én cseh centralista értelmiségiek csoportja létrehozta a Csehszlovák Demokrata 
Parasztpártot (ČDZS -  Čehoslovačka demokratska zemljoradnička stranka). Az ala
pítók azt akarták, hogy a cseh szavazók tömegei elszakadjanak a „szeparatista” Horvát 
Köztársasági Parasztpárttól (HRSS -  Hrvatska republikanska seljačka stranka) -  amely- 
lyel az alkotmányozó nemzetgyűlési választások előtt sikertelenül tárgyaltak az együt
tes fellépésről. A cseh párt önálló listát állított, ez azonban nem kapott annyi szavazatot 
sem, hogy legalább egy képviselői helyre elegendő legyen, mert a csehek nagy része a 
HRSS-re, a Horvát Közösségre (Hrvatska zajednica) vagy a kommunistákra voksolt. 
A kudarcot a párt nem élte túl.19 A csehek a világháborúk közötti Horvátországban 
leginkább a politikai és a gazdasági helyzettel való elégedetlenségük miatt szavaztak a 
HRSS-re, sőt a szélsőséges horvát szeparatistákra, a frankistákra.20 A horvátországi cse
hek esetében szakadás történt a Jugoszlávia és Csehszlovákia sorsközösségében hívő, és 
ezért Belgrád felé hajló értelmiség és az egyre inkább a Horvát Köztársasági Parasztpárt 
befolyása alá kerülő cseh tömegek között.21 Ami a kis létszámú és szétszórtan élő ru
szinokat (ruténokat) illeti, ők -  a lengyelekhez hasonlóan -  soha nem alakítottak saját 
pártot, hanem általában a jugoszláv pártokra voksoltak -  a tehetősebbek a hatalmon 
levőkre, a szegények az ellenzékiekre.22 A szláv kisebbségek politikai befolyása a szláv 
államban így elhanyagolható volt.

16 Hrabak, Džemijet, 82. A Džemijet elvetette a Demokrata Párt túlságosan radikális 
agrárprogramját és Svetozar Pribićević belügyminiszteri tevékenységével sem értett egyet. 
(Uo. 7, 73, 82, 90, 1119.)

17 Krivokapić-Jović, i. m., 165.
18 Apostolov, i. m., 175-176; Bogumil Hrabak, Sreten Vukosavljević -  politički aktivista

i narodni poslanik 1919-1927, u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića XVIII, 
Prijepolje 1996, 21. Hrabak a Džemijet Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe delegált küldöttei
nek szociális hovatartozása/helyzete alapján mégis vitatja, hogy ez a bégek pártja lett volna. 
(Hrabak, Džemijet, 109-110.) Azt állítja viszont, hogy 1920 elejétől az albán feudális elem 
került túlsúlyba, nem magyarázva ezt a két egymásnak ellentmondó értékelést, illetve állí
tást. (Uo., 117.)

19 Gligorijević, Politička, 141,143, 144; Josip Hanzl, Josip Matušek, Adolf Oret, Borbeni 
put Prve čehoslovačke brigade >yJan Žiška z Trenova”, Daruvar 1968, 49. oldal; Lenard, 
Narodne manjine u SHS, u: Jubilarni zbornik života i rada SHS 1. XII 1918-1. XII 1928, 
Beograd 1928, 730, 732. oldal.

20 Gligorijević, Politička, 140; Hanzl, Matušek, Oret, i. m. 48.
21 Hanzl, Matušek, Oref, i. m., 50.
22 Vlado Kostelnik, Klasno i nacionalno u emancipaciji i konstituisanju jugoslovenskih 

Rusina-Ukrajinaca, u: Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu, II. Zagreb, 1970, 575.
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Lényegében ez vonatkozott a Szlovák Néppártra is (SNS -  Slovačka narodna 

stranka), amely idősebb, tekintélyesebb és nagyratörőbb is volt a CDZS-nél. Képvi
selni szerette volna nemcsak a szlovákokat, hanem a cseheket, mi több, a ruszino
kat is. Vezetőik tisztában voltak azzal, hogy egyedül gyengék a választásokon való 
induláshoz, ezért kerestek partnert a Demokrata Pártban, amely jugoszláv szel
lemiségű volt, és síkraszállt az agrárreform felgyorsításáért -  ami egybecsengett 
a Szlovák Néppárt kívánságával is. A megállapodás négy szlovák képviselőjelöltet 
irányzott elő, akiknek -  megválasztásuk esetén -  joguk lett volna arra, hogy az 
SNS szellemében tevékenykedjenek. Ez a kombináció sem bizonyult azonban si
keresnek a választásokon. Az SNS képviselő nélkül maradt, mert a szlovákok jó 
része -  mivel az agrárreform, illetve a földosztás során megkerülték a szlovákokat -  
elégedetlenségében a Jugoszláv Kommunista Pártra (KPJ) szavazott.23 Az egyetlen 
szlovák, aki bejutott az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe, Štefanik volt, aki még ide
jében csatlakozott az NRS-hez (a Népi Radikális Párthoz). A későbbi választásokon 
a szlovákoknak nem sikerült egyetlen képviselőt sem bejuttatniuk a parlamentbe.24

A Džemijet viszont, a Népi Radikális Párttal szövetkezve, 12 képviselőt 
küldhetett az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe.25 Az együttműködés a válasz
tások után is folytatódott,26 és kihasználva azt a helyzetet, hogy a kormánynak 
nem volt többsége, a Džemijet vált az alkotmány elfogadásának fő tényezőjé
vé.27 1921 áprilisában aztán előállt követeléseivel, amelyek a következők vol
tak: vallási és oktatási autonómia, a muzulmánok arányos részvétele a helyi 
hatalomban, a bégek földjeinek mentesítése az agrárreform alól, az elmaradt 
jövedelmek megtérítése, valamint a bégi földek visszavétele azoktól a jobb
ágyaktól, akik 1912-től jogtalanul birtokolták őket.28 A népi radikálisok egy 
részének ellenállása miatt a megállapodás csak az utolsó pillanatban, 1921. jú 
nius 27-én született meg. A Džemijet képviselői kötelezték magukat, hogy az 
alkotmányjavaslatra szavaznak, ha viszonzásul az elvett földek igazságos kár
pótlására számíthatnak, akárcsak a föld bérleti díjának a megtérítésére, a bégek 
birtokainak 300 hektáros maximumára, sőt arra hogy visszakapják a jobbágyak 
részéről bitorolt földterületeket is.29 Ezúttal került sor a Népi Radikális Párt

23 Gligorijević, Politička, 142-143.
24 Lenard, Narodne manjine, 732. Mégsem helyes teljes egészében Lenardnak az az ál

lítása, hogy a szlovákok nem léptek fel politikai csoportként (L. Lenard, Slovenske narodne 
manjine u Jugoslaviji, Narodna odbrana, 52, 29. XII, 1929, 856.)

25 A Džemijet önállóan vagy a radikálisokkal együttműködve indult a választásokon -  a 
helyi viszonyoktól függően. (Hrabak, Dzemijet, 95.) Hrabak a Džemijetnek csupán 8 képvi
selőjét nevezi meg, de a számbeli különbség néhány képviselő nem egyértelműen definiált 
pártállásából adódik. (Uo. 109, 113.) Néhány muszlim képviselő a Demokrata Párt listáján 
szerzett mandátumot, de belépett a Džemijet képviselőcsoportjába.

26 Hrabak, Dzemijet, 95.
27 A Džemijet ekkor ismételten bizonyította, hogy bár a nemzeti kisebbségek gyakran a 

politikai események és a közérdeklődés margójára szorulnak, bizonyos pillanatokban döntő 
hatást gyakorolhatnak a történelmi események alakítására. Ezt a szerbek is demonstrálták 
az Osztrák-Magyar Monarchiában. Az albánok szerepét Jugoszlávia szétesésében a nyolcva
nas évek elejéről még nem értelmezték és értékelték megfelelő módon.

28 Hrabak, Dzemijet, 130-131.
29 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (1918-1941), Priština, 

1981,56; Gligorijević, Parlament, 103-104,108-110; Nikola Gaćeša, Agrarni programi građanskih 
političkih partija u Jugoslaviji izmedu dva svetska rata, u: Ugyanaz, Radovi iz agrarne istorije i
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és a Džemijet közti viszonyrendszer modelljének kialakítására a Népképvise
lőházban: a Džemijet kész volt arra, hogy a parlamentben túl sok vita nélkül 
támogassa a radikális és részben radikális kormányokat, ellenszolgáltatásként 
pedig az agrárviszonyok terén, de a felkelő kacsakok amnesztálása ügyében 
is előnyökre számíthatott.30 Amikor lehetett és szüksége volt rá, a Džemijet 
felhasználta a mohamedán vallású szlávok támogatását (JMO -  Jugoszláviai 
Muzulmánok Szervezete) is, habár továbbra is bizalmatlan volt velük, illetve 
szervezetükkel szemben.31

Az optálási jog lejárta után megnyílt a lehetőség az ország északi részén élő 
magyarok, németek és románok számára is, hogy végre szavazójoghoz jussanak. 
Ennek megtagadása többé nem volt indokolt, ugyanis már az alkotmány is meg
született. Az 1923. évi választások előtt meghozott új választási törvény előírta a 
választójog megadását azoknak a kisebbségieknek, akik nem optáltak, és akik leg
alább tíz éve Jugoszlávia területén éltek. 1922 augusztusában azonban a belügymi
nisztérium bizalmas utasítást juttatott el az alárendelt hivataloknak, azzal az uta
sítással, hogy a kisebbségieket ne vegyék fel a választói névjegyzékekbe, mivel az 
optálás határideje -  állítólag -  hat nappal a választási törvény hatályba lépése után 
járt le. Néhány tekintélyes képviselőnek és a Népszövetség Jugoszláv Egyesületének 
az intervenciójára volt szükség ahhoz, hogy ezt a rendeletet -  mint politikailag 
károsat -  visszavonják.32 A törvényt mégsem alkalmazták mindenütt, mert elég 
sok helyről érkezett olyan panasz, hogy a választói névjegyzékbe való felvételt el
utasították a hivatalok.33 A szlovéniai helyhatósági választásokon 1921 áprilisában 
ugyancsak a választói névjegyzék miatt nem szavazhattak a kisebbségiek. Habár 
az optálás határideje már lejárt, a választásokon a régi, az alkot mányozó nemzet- 
gyűlési voksoláson használt választói névjegyzék alapján lehetett csak az urnák elé 
járulni.34

Az optálással az SZHSZ Királyság mellett döntő kisebbségek nem várták felké
születlenül a határidő lejártát. Már 1922 elején megkezdték a Német Párt megala
kításának előkészületeit.

geografije, Növi Sad 1995,132-133.; Tomislav Milenković, Stav Radikalne stranke prema agrarnoj 
reformi (1919-1929), Istorija 20. veka, X, 1970,58-60.

30 A Džemijet 1920 júliusában megtartott kongresszusán az alábbi követelések is el
hangzottak: szabad élet, könnyített útlevélszerzési lehetőség a muzulmán kereskedők 
számára, az útonállók internált családtagjainak hazatérése, a lakosság nyelvét, vallását és 
szokásait ismerő hivatalnokok alkalmazása, egyházi és a török nyelv oktatása (az általános 
iskoláktól az egyetemig), melynek a tanmenetét és tanterveit a Džemijet dolgozná ki. A párt 
ezenkívül szót emelt az állami hivatalnokok önkényeskedése ellen is. (Hrabak, Džemijet, 
135, 139, 143, 144.)

31 A bizalmatlanságot a két muzulmán csoport közötti érdekellentétek, illetve a Bosznia és 
Hercegovina-i muzulmánok hegemonisztikus törekvései okozták ez utóbbiak ugyanis (a hatalom 
támogatásával) igyekeztek megszerezni az ország déli részén is a hitoktatói helyeket, valamint a 
vallási vezetők kinevezésének és odahelyezésének a jogát. (Hrabak, Džemijet, 144-146.)

32 AJ, 14, 126/457.
33 Gligorijević, Parlament, 131, 366-367.
34 Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918-1938, München, Wien 1996, 696.; 

Adolf Lenz, Di deutsche Minderheit in Slowenien, Graz 1923, 57.; Martin Wutte, Oskar 
Lobmeyr, Die Lage der Minderheiten in Kárnten und in Slowenien, Klagenfurt 1926, 22.; 
Stefan Karner, Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien. Aspekte ihrer Entwicklung 
1939-1997, Klagenfurt, Ljubljana, Wien, 1998, 38.
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A Kočevjei Parasztpárt 1922 februárjában úgy nyilatkozott, hogy tagjai kollek

tíván belépnek az alakuló új pártba35, hogy július elejére már felálljon 47 helyi szer
vezet is (22 Bánátban, 17 Bácskában és 4 Szerémségben).36 A magyar elit Budapest 
biztatására úgy döntött, hogy a Jugoszláviában élő magyarok kapcsolódjanak be 
az ország politikai életébe.37 így már 1922 februárjában hozzáláttak a pártalapí
tás előkészítéséhez, de a helyi szervezetek megalapítása nagyon lassan haladt -  a 
magyar elit passzivitása miatt, vagy mert annak tagjai valamely jugoszláv pártba 
való belépésen gondolkodtak, de a hatalom is akadályozta őket,38 meg a korábbi 
pártpolitikai és személyes ellentétek.39 A formális pártalakítás előtt a párt emberei 
már bírálták a választási törvényt, miközben egy, a nemzeti kisebbségek számára 
kedvezőbb törvényjavaslatot is kidolgoztak.40 A vezetők együttműködést ajánlottak 
a Népi Radikális Párt és más pártok számára, azok azonban rendkívül hűvösen 
fogadták az ajánlatot, így a magyarok körében eluralkodott a passzivitás.41 A jugo
szláv pártokat nem érdekelte a kisebbségek helyzete, illetve úgy vélték, hogy a ki
sebbségi közösségeknek pártpolitikailag a jugoszláv pártokba kell szerveződniük.42

35 Ennek élén Joseph Epich pap állt, a Német Pártban pedig Hans Arko képviselte őket. 
A különleges szlovéniai körülmények és feltételek miatt a Német Párt (Stranka Nemaca -  Né
metek Pártja) alszövetségeként folytatta munkáját egészen 1929-ig, választási megállapodá
sokat kötve a Szlovén Polgári Párttal (Slovenska ljudska stranka -  SLS), mivel túl gyenge volt 
ahhoz, hogy az egy képviselői mandátumhoz szükséges 6000 szavazatot összegyűjtse. (Dusán 
Biber, Kočevski Nemei med obema vojnama> Zgodovinski časopis, XVII, 1963, 30.; 500 let 
mesta Kočevja (Kočevje 1971), 42.; Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums (a 
továbbiakban: HWBGAD), III, Breslau, 1938, 77.; Kočevsko. Izgubljena dediščina kočevskih 
NemceVy Ljubljana, 1993, 26.) Szlovénia néhány városában az említetteken kívül tevékeny 
volt még a Hazai Gazdasági Párt (Dornaca gospodarska stranka), amely a németeket tö
mörítette. Az 1924-es helyhatósági választásokon ez a párt figyelemreméltó eredményeket 
ért el Ptuj, Celje és Maribor városában. (Anton Melik, Nemei u Slovenijiy Letopis Matice 
srpske, 303., 1. füzet, 1925, 69.; Suppan, Jugoslawien, 696.) Suppannal nem igazán tudnánk 
egyetérteni abban, hogy ebben a három városban a Német Párt több szavazatot kapott, mint 
amekkora a németségnek a népszámlálási adatok szerinti aránya. A népszámlási adatok 
problematikus voltát mutatja ez, mivel nem zárható ki, hogy a DGS-re szavazott a németba
rát szlovén lakosság egy része is. V. Melik is osztozik ebben a véleményben, szerinte a Német 
Párt, amely Szlovéniában több szavazatot kapott, mint ahány német ott él, szlovén voksokat 
is megszerzett -  a gazdasági erő és a társadalmi presztízs folytán. Annál inkább, mivel köztu
domású, hogy a német munkásság egy része a szocialistákra szavazott. (Vasilj Melik, Nemei 
in volitve v jugoslovanski Sloveniji med obema vojnama. Zgodovinski časopis, XI., 3,1986.) A 
Szlovéniában élő németek egy része előbb a Szociáldemokrata Párt híve volt, majd a harmin
cas évek végére nácivá vált. (Stenografske beleske Narodne skupštine Kraljevine jugoslavije (a 
továbbiakban: SBNS KJ), II, az 1936/37-es rendes ülések, III. könyv, Beograd, 1937, 356.)

36 Oskar Plautz, Das Werden der deutschen Volksgemeinschajt in Südslawieny Növi Sad 
1940,47-48.

37 Enikő A. Sajti, Hungariens in the Vojvodina 1918-1947, Boulder, CO 2003, XII. 34.
38 A rendőri szervek a Magyar Pártot már formális megalakulása előtt irredentának te

kintették. (Arhiv Jugoslavije -  a továbbaikban: AJ, 14, 124/444; 148/514; 105/404; 98/385.) 
Ettől a címkétől nem sikerül megszabadulnia fennállásának teljes ideje alatt sem.

39 Sajti, i. m., 32-33.
40 Sándor Mesaroš: Položaj Madara u Vojvodini 1918-1929y Növi Sad 1981,150-151.
41 Mesaroš, Polozaj, 154.
42 László Szarka, National States and Minorities in Central Europe, Nándor Bárdi, Csilla 

Ferdinec, László Szarka (eds.), Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century, 
Boulder, CO, 2011,86.
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Ahogy a teljes magyar nemzeti kisebbségre, úgy a Magyar Pártra is folyamato
san rávetődött az irredentizmus és a kémtevékenység gyanúja.43 Erre általában nem 
volt ugyan bizonyíték,44 mégsem tudott szabadulni a lojalitás hiányára vonatkozó 
vádaktól.45 A párt formálisan 1922. szeptember 17-én, a zentai nagy népgyűlésen 
alakult meg, 3000 ember részvételével. Sánta György pártelnök úgy nyilatkozott, 
hogy a Magyar Párt törvényes úton kíván harcolni a nemzeti kisebbségek védel
méről szóló konvenció által biztosított kisebbségi jogokért, és kifejezte reményét, 
hogy sikerül tömöríteniük minden magyart.46 A pártprogram főbb pontjai között 
szerepel a konvenció tiszteletben tartásáért folyó küzdelem, az állampolgárság kér
désének a szabályozása, a sajtószabadság kérdése, a gyülekezési és szerveződési 
szabadság biztosítása, a szabad nyelvhasználat a közigazgatásban, a bíróságokon 
és a képviseleti testületekben, új adminisztratív területi felosztás, általános válasz
tójog a képviseleti testületek vonatkozásában, magyar oktatás, vallásszabadság, a 
vallási közösségek állami támogatás melletti autonómiája, amnesztia a politikai 
elítéltek számára, szabad gazdasági tevékenység, egységes és progresszív adórend
szer, a nemzeti kisebbségek tagjainak részesedése a földosztásból, valamint a föld- 
birtokosok kártalanítása elvett földjeikért. Elítélték a vajdasági földek kiosztását a 
Vajdaságon kívüli betelepítetteknek, követelték a szabad munkavállalási jogot és a 
munkások védelmét, az önbíráskodás felszámolását a bíróságok és a közigazgatás 
munkájából, valamint a magyarok arányos részvételét a helyhatósági és állami hi
vatalokban. Ezenkívül a párt anyagi támogatást is kért a magyar művelődési egye
sületek, szociális és gazdasági társaságok számára, követelte az asszimilációs poli
tika megszüntetését, valamint a körzeti választási rendszer felülvizsgálatát -  hogy 
Vajdaság egységes körzetként válassza a népképviselőket -, akárcsak a választói 
névjegyzékek revideálását is.47

A következő kisebbségi párt, amely megalakult, a Német Párt volt. Ez is Vajda
ságban jött létre, mert itt élt a jugoszláviai németek többsége (mintegy 330 000), s 
az volt a célja, hogy az országban élő valamennyi német pártja legyen. Alakuló ülé

43 Budapest hatása és azon kívánsága miatt, hogy a magyar kisebbségeket irredenta cé
lokra használja fel, ez a gyanú nem volt teljesen alaptalan (Sajti, i. m. 34-38.)

44 Mesaroš, Položaj, 135. Mészáros azt állítja, hogy a felsőbb hatalmi szervek állandóan 
kémkedéssel és irredenta tevékenységgel gyanúsították a párt tagjait, az állam titkosrendőr
sége viszont tagadta ezt. A szerző azonban megfeledkezett arról, hogy ennek az intézmény
nek rendkívül kevés ember állt a rendelkezésére, így aztán nagy kérdés, mennyire tudtak 
felügyelni a rájuk bízott területre. Ezenkívül a gyengén felszerelt és fizetett rendőri szervek 
nem voltak túlságosan motiválva arra, hogy lelkiismeretesen végezzék munkájukat. (A bá
náti rendőrök 1922 közepén arra panaszkodtak, hogy négy hónapja nem kaptak fizetést. (AJ, 
14,93/375.) Ezzel magyarázható a sok azonos jelentés a különböző településekről, azt állítva, 
hogy minden rendben van, a kisebbségekhez tartozók nyugodtak. (Összehasonl. dokumen
tumok a: AJ, 14,105/404).

45 Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Növi Sad, 1996, 14-15. Ugyanak
kor ha megnézzük, miként viselkedett a Magyar Párt némely vezetője a második világhábo
rú idején, azt látjuk, hogy ez a gyanú nem volt teljesen alaptalan.

46 Sajti, i. m., 43. A horvátországi, szlavóniai és muraközi magyarok már a pártalakítás 
szakaszában csatlakoztak a Magyar Párthoz. (Mesaroš, Položaj, 151.). A Muravidéken és Ba
ranyában nem volt szervezete a Magyar Pártnak. Muravidéken egy ideig ideig aktív volt az 
Egyesült Muravidéki Párt (Ujedinjena prekomurska stranka), amely a helyi érdekeket kép
viselte, de vezetői Magyarországra távoztak, így tevékenysége megszűnt. (Sajti, i. m., 46-47.)

47 Mesaroš, Polozaj, 156.
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sét 1922. december 17-én tartotta Zsombolyán.48 Az év folyamán alakult 50 helyi 
szervezetből jelen volt 34 helyi szervezet több száz küldöttje.49 Az ekkor elfogadott 
program a polgári jogokat érintő általános részt tartalmazta, továbbá a gazdasági 
szabadságjogokat, az igazságosabb adórendszert, a közúti, áru-, posta- és pénzfor
galom javítását, a valuta stabilitását, valamint békeidőben az otthoni katonai szol
gálatot. Külön követelték, hogy a törvényes szabályozást ne rendeletekre és titkos 
utasításokra alapozzák.50

A pártprogram, akárcsak a magyarok esetében, külön felsorolta a specifikus nem
zeti igényeket és követeléseket. A német művelődési és gazdasági képviselet érdekében 
országos művelődési tanács és egy államtitkárság létrehozását követelték.51

Legutoljára a román kisebbségi párt jött létre. A pártprogram 1922 novembe
rében készült el Pancsován, majd december 25-én Versecen kibővítették a román 
kongresszuson, amelyen a románság képviseleteként megalakították a harmincta
gú Központi Bizottságot is. Ez a testület hívta össze 1923. február 10-ére az alapító 
kongresszust. A kongresszus, amelyen az összes románlakta településről mintegy 
5000 képviselő volt jelen, elfogadta a párt programját, és megválasztotta a március 
18-ára kiírt választásokra a jelölteket. Határozat született arról is, hogy Pancsován 
hetilapot ad ki a párt Graiul Romanese címen. Ugyancsak itt és ekkor alakították 
meg a román művelődési szervezetet.52

A Román Párt programja öt részből állt, és síkraszállt Jugoszlávia és Románia 
barátságáért, a demokratikus szabadságjogokért, a progresszív adóztatásért, a gaz
dasági fejlődésért, a románoknak az agrárreformból való részesedéséért, a román 
ortodox egyházról és kultúráról történő gondoskodásért, illetve azért, hogy a fal
vakban román tanítók és hivatalnokok dolgozzanak.53

Mindhárom párt programjában találunk hasonlóságokat és különbözőségeket 
is, és mind a hármat azonnal rendőrségi felügyelet alá helyezték.54

Mivel közeledtek a választások, a kisebbségi pártok olyan dilemma elé kerültek, 
amely majd örökössé válik: hogyan és kivel indulni a megmérettetésen. Jóllehet 
a párttagok között voltak, akik a Demokrata Párttal, vagy a Horvát Köztársasági

48 Keller német nagykövet szerint (akit részletesen tájékoztattak az összejövetel tartal
máról) a kongresszust azért tartották egy ilyen peremvidéki településen, hogy csökkentsék 
a támadás veszélyét -  nyilván a nacionalista szervezetek részéről. (Politisches Archiv des 
Auswártigen Amtes (a továbbiakban: PA AA), abt. Iib, Nationalitátenfrage, Fremdvölker 
in Jugoslawien, Politik 6 Jugoslawien, Bd, 2; Josef Volkmar Senz, Politische Aktivitaten der 
Donauschwaben in Jugoslawien zwischen den beiden Weltkriegen, Deutsche Forschungen in 
Ungarn, IX, 1-4, 1944-1985, 302.)

49 Matthias Annabring, Volksgeschichte der Donauschwaben in Jugoslawien, Stuttgart 
1955, 31; Plautz, i. m., 48. figyelemre érdemes a tömör rendőrségi jelentés a párt helyi szer
vezetének megalakításáról (amelyet tévesen nevez Deutsch-Schwábisches (sic!) Parteinek) 
1922. február 26-án Zsombolyán; nem annyira az érdekes információk végett, hanem annak 
bizonyítékaként, hogy a rendőrség milyen felületesen végezte munkáját. (AJ, 14,104/401.)

50 Plautz, i. m., 48-50.
51 AJ, 14,127/462; Plautz, i. m., 50-52; Gligorijević, Parlament, 138.
52 Gligor Popi, Rumuni u jugoslovenskom Banatu izmedu dva svestka rata (1918-1941), 

Növi Sad 1976, 54-55.; Uo. Formiranje, razvoj i delovanje Rumunske stranke (1923-1929)y 
Istraživanja, 3,1974, 323-326.

53 Istorijski arhiv Pančeva (a továbbiakban: IAP), 12/1245; Popi, Rumuni, 56-57; Uo., 
Formiranje, 329-332.

54 AJ, 14,123/438; 148/514; Popi, Rum uniy  54-55; Uo., Form iranjey  323-326.
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Parasztpárttal való együttműködést szorgalmazták, de akadtak olyanok is, akik az 
önálló indulást szorgalmazták.

A Magyar Párt 1923 elején megállapodást kötött a Népi Radikális Párttal való kö
zös fellépésről, de a végén ebből semmi sem lett, mert az NRP-ben olyan irányzatok 
kerekedtek felül, amelyek az MP kárára szűkítették volna le a megállapodást. Ezzel 
kapcsolatban a pártban sem volt egyetértés, mivel megjelent a belügyminisztérium 
azon rendelete, amely megtiltotta a kisebbségek felvételét a választói névjegyzékekbe. 
A párt vezetősége ezért úgy döntött, hogy tartózkodik a választásoktól.55 A Román 
Párt is kapcsolatba lépett a Népi Radikális Párttal, de kereste az együttműködést a 
Demokrata Párttal is, ám erre nem került sor, mivel három képviselői helyet kért.56 
Végül a párt egyedül indult a választásokon. Ugyanígy járt el a Német Párt is.57

A Szlovák Néppárt 1923 elején együttműködést ajánlott fel a radikálisoknak, de 
azok csak két képviselőjelölt-helyettesi pozíciót kínáltak fel neki, így a megállapo
dásból nem lett semmi. Ezért a párt kapcsolatba lépett Stojan Protić frakciójával, 
magára haragítva ezzel a Népi Radikális Pártot és a Demokrata Pártot is, amelyek a 
szemükre vetették, hogy nem a szlovákoknak kell dönteniük az alkotmányról, sőt 
államellenesnek minősítették a szlovákok pártját.58

A Džemijet 1920 és 1923 között a déli országrész számos településén, főleg a város
okban, a helyi hatalom megválasztása után59 szövetségre lépett a Népi Radikális Párttal. 
Ezt követően a Népképviselőházban is, ahol 1921 áprilisában fölmerült az agrárkérdés oly 
módon történő rendezése, ami megfelelne a földbirtokosok érdekeinek.60 A Džemijet har
madik kongresszusa 1922 áprilisában a Népi Radikális Párttal való szorosabb együttmű
ködés mellett foglalt állást, főleg az agrárkérdés megoldása érdekében, a választások előtti 
együttműködési megállapodás végül azonban nem születhetett meg.61 A párt negyedik 
kongresszusa 1923. január 20-án választási felhívást tett közzé, amelyben első helyen sze
repelt a művelődési-oktatási élet fejlesztése, majd az agrárkérdés, a dohánytermelés feltét
eleinek a kérdése, a politikai szabadságjogok, a muszlimok egyenjogúságának kérdése, az 
önkényeskedéseknek és a közigazgatási szervek ellenséges magatartásának a megszünte
tése.62 Ebben az időben a Népi Radikális Párttal való együttműködéssel nem voltak teljes 
mértékben elégedettek- A Džemijet követeléseinek figyelmen kívül hagyása miatt egyesek 
a Népi Radikális Párt kormánybeli partnerét, a Demokrata Pártot vádolták63 A kongresz- 
szuson olyan határozat született, hogy a párt egyedül indul a választásokon, kivéve azokat 
a választási körzeteket, ahol a muzulmánok kisebbségben voltak, s ahol megengedték a 
más pártokkal, elsősorban a Népi Radikális Párttal való kompromisszumok megkötését.64

55 Mesaroš, Položaj, 160; Sajti, i. m., 48-49.
56 Popi, Formiranje, 334; Ua., Formiranje, 323-326.
57 Plautz, i. m., 53; Gligorijević, Parlament, 138.
58 Gligorijević, Političkay 146.
59 Krivokapić-Jović, i. m. 168-170.
60 Hrabak, Dzemijet, 130.
61 Bogumil Hrabak, Jugoslovenska muslimanska organizacija prema muslimanima 

Sandžaka, Kosmeta i Makedonije 1919-1929. godine (a továbbiakban: JMO) Novopazarski 
zbornik, 19,1995,166.

62 Hrabak, /MO, 168; ua., Dzemijet, 127.
63 Uo., Dzemijet, 122.
64 Gligorijević, Parlament, 138; Hrabak, Dzemijety 122-123. Ügy határoztak, hogy a 

Népképviselőházban támogatják a Népi Radikális Pártot, és a vakufokkal (mohamedán ke
gyes alapítvány, egyházi birtok), illetve a mohamedán bíróságokkal (seria) foglalkoznak.
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a kisebbségi pártokat, vagy semlegesíteni őket, illetve megakadályozni, hogy ön
állóan induljanak. A DP ennek során az ORJUNA nevű nacionalista erőszakszer
vezetre támaszkodott, amelynek képviselői támadták és megzavarták a kisebbségi 
pártok gyűléseit, szétverték a kisebbségi lapok helyiségeit. 65 Délen a SRNAO is 
tevékeny volt, de nem annyira brutális módon, mint a rivális szervezet.66 A kisebb
ségi pártokat is megfigyelte a rendőrség, különösen a magyar és a román pártot 
gyanúsította irredentizmussal.67

Ilyen körülmények között a magyar választók voksaikat az NRP és a DP listáira 
adták, részben pedig a Szocialista Pártra.68 A szlovákok jó része távol maradt az ur
náktól, vagy a DP-re szavazott.69 A román pártnak csupán a titkára, Jianu számára 
sikerült mandátumot szereznie.70 Egyes településeken (Uzdin, Deliblát, Mramorak, 
Seleuš) a románok tömegesen voksoltak a Demokrata Pártra.71 A kisebbségi szer
vezetek közül csupán a Német Párt járt jól, amely nyolc mandátumot72 szerzett, 
illetve a Džemijet, amelynek 14 képviselője jutott be a parlamentbe!73

A választásokat követően a Román Párt bizonytalan kimenetelű együttműködésre 
lépett a Népi Radikális Párttal, képviselője, Jianu pedig a radikálisok képviselőcsoport
jában foglalt helyet. A Román Párt követelte a románok részarányos jelenlétét a román 
többségű települések önkormányzatában, valamint megművelhető földet kért a ro
mán nemzetiségű szegények számára. Davidović demokratáinak hatalomra kerülése 
után, 1924. augusztus 5-én a Román Párt felbontotta az NRP-vei kötött megállapodá
sát, amelyből egyébként sem volt túl sok haszna.74 Az 1923-as választásokat követően a 
megerősödött Džemijet a korábban kötött megállapodás75 ellenére elkezdett távolodni 
a Népi Radikális Párttól: gyengült a befolyása a török Ćenan Zijának és követőinek, 
akik a radikálisokkal való együttműködést szorgalmazták, erősödött viszont az albán 
áramlat, amelyet a rejtett irredenta Ferhat Draga bég vezetett.76 Ekkor kezdődött el a 
jobbára a nemzeti irányultságú pártban a szakadás, ami már előrevetítette az össze

65 Gligorijević, Parlament, 140; uo., Organizacija jugoslovenskih nacionalista, Istorija 20. 
véka, 5, 1963, 336; Mladen Đorđević, Organizacija jugoslovenskih nacionalista (ORJUNA) 
(kéziratos diplomamunka), Beograd 1998, 38.; Wute, Lobmeyr, i. m., 23-24.

66 Hrabak, Džemijet, 172.
67 AJ, 14,118/430; Gligorijević, Parlament, 371; Popi, Formiranje, 336; Uo., Rumuni, 59.
68 Mesaroš, Položaj, 161; Sajti, i. m. 50.
69 Gligorijević, Politička, 146; uo., Parlament, 142.
70 Popi, Formiranje, 336; uo. Rumuni, 60.
71 Popi, Formiranje, 336; uo. Rumuni, 59.
72 Plautz, i. m., 53-55. Szlavóniában és Szerémségben, azokon a településeken, ahol a 

Német Párt nem állított listát, a népi németek (Volksdeutscherek) a HRSS-re (Horvát Köz- 
társasági Parasztpárt) szavaztak, a városokban pedig a Horvát Közösségre. Keller német 
nagykövet szerint Bácskában két szocialista jelölt a német voksoknak köszönhetően szerzett 
mandátumot. (Branimir Altgayer, Elaborat o njemačkoj narodnoj skupini, I. rész, 1947, 48. 
(Kézirat a Katonai Levéltárban (Vojni Arhiv, a továbbiakban: VA, Nemačka arhiva, k. 40-D, 
f. 3, d. 1); PA AA, Abt. Iib, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6, Bd. 2.)

73 Hrabak,/MO, 168.
74 Popi, Rumuni, 61.
75 Hrabak, Džemijet, 175, 181. Az együttműködést azonban kikényszerítették, mert a 

Džemijet szinte minden mandátumát elvitatták.
76 Hrabak, Dzemijet, 170. Ferhat Draga (1873-1945.) a legnépszerűbb albán politikus volt a há

borúk közötti Jugoszláviában. Rövid életrajzát (melynek hibája, hogy főképpen veje, Fáik Račak vissza
emlékezésein alapul) lásd: Biografisches Lexikon zűr Geschichte Südosteuropas, I. München, 1974., 426.
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omlást. Közben az albánok egyre inkább átvették az irányítást.77 Megkezdődött a DP 
kampánya is a Džemijet ellen.78 1924 augusztusáig a Džemijet képviselői továbbra is a 
a radikálisok klubjában ültek, együtt szavaztak az NRP-vel, de szinte sosem szólaltak 
fel a parlamenti vitákban.79 Követeléseik az agrárreform körül forogtak, a kártalanítás 
és a muszlimoknak a helyi hatalomban való részvétele körül, valamint az anyanyel
vű iskoláztatás és a mohamedán bíróságok (saria) körül.80 Ugyancsak megjelentek a 
nemzeti (albán) követelések is.81 Jóllehet ezekből csak kevés teljesült, s az időnkénti 
bírálatok ellenére is -  főképp amikor valamilyen vérontást nem lehetett kritika nélkül 
hagyni82 -  hűségesek maradtak a kormányhoz. Az ellenzéki bírálatok, amelyek szerint 
a Džemijet „anacionális” török és társadalmilag konzervatív, részben magyarázzák a 
Džemijet képviselőinek ezt a magatartását.83 1923 augusztusában viharos pártértekez
leten taglalták az NRP iránti viszony kérdését. Megállapodtak a viták rendezésének és 
a döntések meghozatalának módjában, de már felsejlett a szakadás lehetősége is, s ez 
az alapvető kérdések kapcsán a következő évben tovább fokozódott.84

A Népi Radikális Párttal folytatott tárgyalásokon 1923. december 8. és 9. között 
ismételten elhangzottak a Džemijet legfontosabb követelései. Az NRP mindennel 
egyetértett, kivéve az agrárkérdés rendezését, arra hivatkozva, hogy az alaposabb 
vizsgálatot igényel. Elhalasztották az oktatás kérdésének megoldását is. Végül 
megállapodás született annak az összegnek a növeléséről, amely a hűbérurak já
radékának kifizetésére szolgált. A NRP ezzel ideiglenesen megakadályozta, hogy a 
Džemijet ellenzékbe vonuljon.85

A népi radikálisoktól való eltávolodás azonban 1924 elejére egyre szembetű
nőbb lett.86 A Džemijet 1924 augusztusában támogatta az új kormányt, követelte 
a hatósági szervek erőszakos magatartásának a megszüntetését, és új tanítók ki
nevezését is szükségesnek tartotta.87 Mi több, a Džemijet egyre nyíltabban ápolta 
kapcsolatait Radiétyal, a párt közgyűlése pedig decemberben jóváhagyta az ellen
zéki tömbbel való együttműködést.88 Határozat született az 1925. február 8-ára ki
írt választásokkal kapcsolatban is: a más pártokkal való választási együttműködést 
a helyi körülményektől tették függővé.89 Decemberben aztán kapcsolat jött létre a 
Demokrata Párttal és a független radikálisokkal, mire a belügyminisztérium vil
lámgyorsan betiltotta a párt Hak című lapját.90

77 A képviselőcsoportban az albánok, a párt szkopjei központjában pedig a törö
kök voltak többségben. A képviselőcsoport nem léphetett a központ jóváhagyása nélkül. 
(Gligorijević, Parlament, 157.)

78 Hrabak, Dzemijet, 176-183.
79 Hrabak, /AÍO, 168-169; Dzemijet, 187.
80 Gligorijević, Parlament, 157; Hrabak,/AÍO, 170-171; Dzemijet, 187.
81 Hrabak, Dzemijet, 188.
82 Ilyen volt például Kosovska Mitrovica városában a helyi választásokon történt vé

rengzés, amelynek 14 albán nemzetiségű áldozata volt. Az elkövetők a SRNAO tagjai voltak. 
(Hrabak, Dzemijet, 190-193; Gligorijević, Parlament, 158.)

83 Gligorijević, Parlament, 157.
84 Hrabak, Dzemijet, 199.
85 Uo. 203-209.
86 Uo. 213.
87 Hrabak, Dzemijet, 229.
88 Politika, 1924. XII. 11. Hrabak,/AÍO, 169-173.
89 Hrabak,/AÍO, 173.
90 Hrabak,/AÍO, 174.
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parlamentben a kormányt, miközben bíztak abban, hogy követeléseiket arra tá
maszkodva mégis meg tudják valósítani. Ugyanúgy, mint a Džemijet, a Német 
Párt is részben azért kötődött a kormányhoz, mert az ellenzéki pártok nem léptek 
velük koalícióra. Amikor a párt nyíltan az ellenzék mellé állt, a német kisebbsé
get megbüntették: 1924. április 24-én feloszlatták a Kulturbund nevű népi német 
(Volksdeutscher) központi művelődési egyesületet.91

A Magyar Pártnak nem volt képviselője, vezetői úgy döntöttek, hogy felhagynak 
a passzivitással, jóllehet a párt tevékenysége továbbra sem lett túl intenzív. Főképp 
az iskoláztatással és a művelődési egyesületek munkájával kapcsolatos követelé
seit hangoztatta. Kellemetlen volt a pártra nézve (és ártott tekintélyének) néhány 
vezetőjének a letartóztatása azzal a váddal, hogy kapcsolatban állnak az Ébredő 
Magyarok Egyesülete nevű vezető magyar irredenta szervezettel.92 A gyanúsítás 
alaptalannak bizonyult, mégis jellemző példája a kornak, melyben a párt műkö
dött. A Magyar Párt továbbra is megpróbált együttműködni a Népi Radikális Párt
tal, az ellenzéki politikai szervezetek és pártok viszont nem mutattak érdeklődést 
a magyarok iránt, mi több, a HRSS (Horvát Republikánus Parasztpárt) egyenesen 
ellenfelének tekintette.93 A Népi Radikális Pártot sem érdekelték túlságosan azok a 
panaszok, amelyekkel a Magyar Párt érvelt. A radikálisok nyilvánvalóan tisztában 
voltak az MP erejével, illetve gyengeségeivel, hiszen nem sikerült neki a teljes ma
gyar polgárságot sem mozgósítania, illetve tömörítenie. Noha folyamatosan igye
kezett együttműködést kialakítani az NRP-vel, nemcsak visszajelzést nem kapott, 
hanem 1924 májusában megélte azt is, hogy az irredentákkal való állítólagos kap
csolatai miatt betiltsák. Az ellenzékre gyakorolt nyomásról volt itt szó, a kormány 
pedig azt gyanította, hogy a HRSS szeretné megnyerni magának a magyarokat.94

91 Az ezzel kapcsolatos hivatalos magyarázat úgy szólt, hogy az intézkedéssel az ausztri
ai Karintiában élő szlovén nemzeti kisebbség rossz helyzete miatt álltak bosszút. Davidović 
kormánya október 25-én visszavonta a döntést, de az egyesület vagyonának nagyobb ré
szét nem adták vissza, a helyi csoportok pedig csak nehezen tudtak megújulni. (Plautz, 
i. m., 35-36; Annabring, i. m. 35-36, 41.; Josef Volkmar Senz, Politische Aktivitaten der 
Donauschwaben in Jugoslawien zwischen den beiden Weltkriegen, Deutsche Forschungen in 
Ungarn, IX, 1-4,1944-1985, 311.) Ily módon az NRP megmutatta, mi vár azokra a nemzeti 
kisebbségekre, amelyek nem működnek együtt. Habár a Kulturbund néhány helyi szerve
zete titokban folytatta a munkát (AJ, 14, 118/430.), a Kulturbund betiltása a németek egy 
részéből csalódást és passzivitást váltott ki, másokat pedig elkeserített és az ellenzéki HRSS 
(Horvát Republikánus Parasztpárt) karjaiba taszított. (PA AA, Abt. Iib, Nationalitátenfrage, 
Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6, Bd. 2.)

92 Az ÉME valójában az Ébredő Magyarok Egyesülete, bár a korabeli jugoszláv doku
mentumok általában Ébredő Magyarokként (Probudeni Madari) emlegetik, amely egyfajta 
gyűjtőneve a különféle irredenta szervezeteknek, illetve magának a magyar irredenta moz
galomnak az elnevezése. A Magyar Párt sohasem tudott szabadulni attól a gyanútól, hogy 
csupán az ÉME kihelyezett tagozata, illetve részlege.

93 Mesaroš, Položaj, 162. A választásokat követően megerősödött a népi radikálisok
kal való együttműködést szorgalmazók tábora, mivel megbizonyosodtak arról, hogy a Ma
gyar Párt egyedül nem képes mandátumot szerezni a Népképviselőházban. (Sajti, i. m. 53.) 
Szilowszky Tibor magyar külügyminiszter ellenezte a szerb pártokhoz való közeledést. (Uo. 
55.)

94 Mesaroš, Položaj, 165. Érdekes, hogy a pártot az egykori Magyar Belügyminisztérium 
1875. és 1894. évi titkos rendeleteire hivatkozva tiltották be! (Sajti, i. m. 51.) A párt azonban 
titokban továbbra is folytatta tevékenységét. (AJ, 14,120/432.)
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Ahogy a Kulturbund betiltását, úgy ezt is visszavonta a Davidovié-kormány.95 A 
párt munkájában a megújulás sem hozott változást -  a többi kisebbségi párthoz ha
sonlóan a magyar is valamely jugoszláv pártra, Protić önálló radikálisaira támasz
kodva próbálta elérni céljait.96 A hatalommal és az ellenzéki pártokkal kialakult 
problémákon kívül a Magyar Pártnak szembe kellett néznie a magyar polgárság 
konzervatív részének ellenállásával is, különösen Újvidéken és Szabadkán, Bara
nyában és a Muravidéken pedig soha nem sikerült alapszervezeteket létrehoznia.97 
Ezenkívül az egyes helyi szervezetekben szakadás történt, a választásokra készülve 
pedig a mérsékelt platform a három különböző irányzat hívei közül csak nagyon 
keveseket elégített ki.98

A két választás közötti időszakban a Szlovák Nemzeti Párt is igyekezett együtt
működni a radikálisokkal, de az 1923. október 11-én megfogalmazott követeléseik 
a radikálisok számára túl nagyratörőnek tűntek.99 Az NRP álláspontja nem válto
zott a következő választások előtt sem. 1924 decemberének elején kisebb engedmé
nyeket javasolt, a Szlovák Nemzeti Párt azonban nem fogadta el őket.100 A szlovák 
észrevételek alapján megszületett a kompromisszum, és sor került az együttműkö
désre: az NRP vállalta, hogy támogatja a szlovák egyházi követeléseket, biztosítja 
a részarányos jelenlétet a helyi hatalomban, két képviselőjelölt-helyettesi helyet 
garantál, szlovák osztályokat nyit ott, ahol van elegendő diák, tanítókat biztosít, 
és lehetővé teszi bizonyos számú szlovák hivatalnok elhelyezését a szlovák közsé
gekben, valamint egyenjogú elbírálást alkalmaz az agrárreform során.101 A radiká
lisok látszólag előzékenynek bizonyultak -  ugyanis mindig nagylelkűek voltak az 
ígérgetésekben, különösen választások előtt.

A radikálisok együttműködése a Román Párttal az 1923. évi választások után nem 
volt hosszú életű. 1923 augusztusában sor került az álláspontok összehangolására, 
különösen az agrárkérdésben. Az iskolai-egyházi kérdésekben pedig olyan határozat 
született, hogy ezeket a kérdéseket a kölcsönösség, illetve reciprocitás elve alapján ren
dezik.102 A Román Párt igyekezett fenntartani az együttműködést, de az NRP az év dec
emberében irredentizmussal vádolta meg103 -  hogy a nyomásgyakorlás e módjával is 
gyengítse. 1924 májusában az RP mégis úgy döntött, hogy megpróbálja fenntartani az 
együttműködést. A belgrádi megbeszéléseken a Román Párt beleegyezett abba, hogy a 
következő választásokon közös listákat állítsanak. Ellenszolgáltatásként az elvett földek 
visszaadását és a nép bizalmát élvező hivatalnokok munkába állítását követelte. Ezt a 
megállapodást a Román Párt a Pasic-Pribicevic-kormány bukását követően felbontot
ta.104 Az új kormánnyal szemben az RP még ambiciózusabb követelésekkel állt elő, de 
ezek a Davidović-kabinet bukása után meghiúsultak, tárgytalanná váltak.

95 Mesaroš, Položaj, 167.
96 Mesaroš, Položaj, 168.
97 Enikő A. Sajti, Case Studies: Yugoslavia, Bárdi, Ferdinec, Sarka (eds.) Minority 

Hungarian Communities, 214.
98 AJ, 14, 123/438; 105/406; 135/478; 118/430; Mesaroš, Položaj, 172.
99 Gligorijević, Politička, 147-148.
100 Gligorijević, Politička, 148.
101 Gligorijević, Politička, 149.
102 Popi, Formiranje, 237.
103 A rendőrhatalom, amely felügyelt munkájára, úgy vélte, hogy legfőbb célja Bánát 

nyugati részének az elcsatolása. (AJ, 14, 105/406; 118/430.)
104 Popi, Formiranje, 337-338.
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A Román Párt úgy döntött, hogy a következő választásokra a népi radikáli

sokkal együtt indul, jelölteket pedig a verseci és alibunári járásban, illetve Észak- 
Torontálban állított. Ez olyan megoldásnak látszott, amely leginkább összhangban 
állt a román nemzeti érdekekkel.105 Az NRP-n belüli bizonyos ellentétek tisztázását 
követően 1924. december 26-án aláírták a legfőbb román követeléseket tartalmazó 
megállapodást. Annak ellenére mindkét fél részéről voltak kifogások, a kormány 
bizonyos engedményeket tett (néhány településen felülvizsgálták az agrárreform
mal kapcsolatos intézkedéseket, útlevelet kaptak a román egyetemi hallgatók, né
hány faluban megváltoztatták a községi képviseleteket), de közös agitációra is sor 
került, gyakran hivatkozva az Osztrák-Magyar Monarchiában vívott közös harcra. 
Mindeközben az RP némely román környezetben tartott a DP befolyásától.106

Az 1925. évi választások a kormány addigi legnagyobb terrorja közepette zajlottak 
le -s ez a terror nemcsak a nemzeti kisebbségek tagjai, hanem minden ellenzéki erő 
ellen irányult.107 A SRNAO és a csetnikek terrorja108 Vajdaságban volt mégis a legkifeje- 
zettebb, ahol a hatóságokkal egyetértésben, azok hallgatólagos beleegyezésével támad
ták a Német Pártot, a demokratákat, a földművesek szövetségét, szétkergetve az össze
jöveteleiket.109 A fizikai erőszakon kívül a nyomásgyakorlásnak szubtilisebb módszerei 
is voltak; mint például a kisebbségi osztályok bezárásával való fenyegetés.110

Az 1925. február 8-ai választások kimenetele eltérő volt a különféle kisebb
ségek, illetve pártjaik számára. A politikai porondon a legjelentősebb változást a 
Džemijetnek, mint szervezett politikai erőnek az eltűnése jelentette, mivel csu
pán 14 998 szavazatot kapott, és így egyetlen képviselői helyet sem szerzett.111 A 
Džemijet szervezetként gyakorlatilag már a Hak betiltását követően ellehetetlenült, 
így csupán feltételesen tudott részt venni a választási kampányban. A pártból hi
ányzott a harciasság, és a bégeknek a Népi Radikális Párttal kötött kompromisszu
mai kompromittálták a választók előtt.112 Az ellenzékbe vonulás túlságosan későn 
történt, de a hatalom nyomása is megtette a magáét. A Demokrata Párttal és a 
Független NRP-vei a közös listák állításáról szóló határozatot nehezen valósították

105 Ua. 341; Ugyanaz, Rumuni, 66.
106 Popi, Formiranje, 342-344; Rumuni, 67.
107 Bogumil Hrabak, Radikalska nasilja u Vojvodini u vezi s izborima 8.februara 1925, 

Zbornik Matice srpske za istoriju, 24, 1981; Ugyanő, Dzemijet, 236; SBNS, Vanredni saziv 
za 1925. godinu, knj. II, Beograd 1925, 52. A terrorral együtt erősödött a kisebbségi pártok 
rendőri felügyelete is. (AJ, 14,118/430.)

108 A csetnikek és a SRNAO soraiba magyarokat és németeket is felvettek, akik politika
ilag „szerb radikálisok”-nak vallották magukat! (Hrabak, Radikalska nasilja, 175; Branislav 
Gligorijević, Srpska nacionalna omladina (SRNAO). Prilog izučavanju nacionalističkih i 
terorističkih organizacija u staroj Jugoslaviji, Istorijski glasnik, 2-3, 1964, 12.) Nyilvánvaló, 
hogy a politikai opportunizmusnak nem voltak határai.

109 Gligorijević, Parlament, 191; Uo. Srpska nacionalistička omladina, 27. A SRNAO a 
választási harcon kívül is terrorizálta a nemzeti kisebbségeket. (AJ, 14, 118/430; PA A A, 
Abt. Iib, Deutschtum in Jugoslawien, Politik, 25 Jugoslawien, Bd. 1; Gligorijević, Srpska 
nacionalistička omladina, 6,19, 20.)

110 Vük Vinaver, Jugoslavia i Madarska 1918-1933, Beograd, 1971, 283.
111 Gligorijević, Parlament, 189. Ferhat Draga bég prognózisa úgy szólt, hogy a Džemijet

16 képviselői helyet szerez! (Hrabak, JMO, 174.)
112 Az egyetlen követelés, amiért a Džemijet vezetői elszántan síkraszálltak, a saját birto

kaikra vonatkozott. A vallási és oktatási kérdésekkel kapcsolatos fellépésük csupán jelképes 
volt. (Hrabak, Sreten Vukosavljević, 22.)
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meg, de a vezetőségben bekövetkezett szakadás is hozzájárult a vereséghez.113 Más
felől a radikálisok a húszas évek első felében fokozatosan kiépítették hálózatukat 
Dél-Szerbiában, ahol a különböző társadalmi rétegekhez tartozó nagyszámú mu
zulmánt kooptáltak a községi hatalomba,114 így a Džemijetre mint támogatóra már 
nem volt akkora szükségük. Mi több, amikor megerősödött és az ellenzék felé kez
dett kacsingatni, el kellett tűnnie.115 A nemzeti és szociális sokszínűség túlságosan 
súlyos és romboló tényezővé vált.116 Választóit főképpen az NRP szerezte meg.117 
Sikertelenül szerepelt a Magyar Párt is -  a rá gyakorolt nyomás és a vezetőségben 
bekövetkezett szakadás miatt egyesek a DP-vel, mások az NRP-vei indultak volna, 
a harmadik csoport pedig az önálló választási fellépést szorgalmazta.118 A magyar 
választók többsége a jugoszláv pártokra voksolt -  elsősorban a Demokrata Pártra 
(amelynek két magyar jelöltje volt, és az egyiket meg is választották), részben pe
dig az NRP-re.119 A Román Párt Zianu-listája nem kapott elegendő szavazatot, így 
mandátumot sem szerzett. Az alibunári járásban sok román ugyanakkor a Demok
rata Pártra szavazott, a szegények pedig a republikánusokra. Abban a körzetben 
a román jelölt több szavazatot kapott a szerbektől, mint a románoktól!120 Ami a 
szlovákokat illeti, az NRP listáján az újvidéki körzetben a szlovák Popovickit kép
viselővé választották.121 A Német Párt több szavazatot kapott, mint az előző válasz
tásokon, a választási rendszer változásai miatt csupán öt mandátumot szerzett.122

A választások utáni időszakban a Német Párt előbb a Földművesek Szövetsé
gével alakított képviselőcsoportot,123 de nem sokáig tudott ellenzékben maradni.124 
Szükségét érezve egy nagy hatalmi párt támogatásának 1926 októberében burkol
tan együttműködést ajánlott a Népi Radikális Pártnak, s ez -  tekintettel arra, hogy 
a Horvát Parasztpárttal (HSS) gyengült az együttműködése -  el is fogadta a felké
rést, és mint mindig, most is megígérte a kisebbségi panaszok orvoslását.125 Ez az 
együttműködés a következő képviselőházi választásokig, 1927-ig tartott.126 A Né
met Párt 1927 áprilisában memorandumot intézett a Vukiéevié-kormányhoz, kö
vetelve az elvett német egyesületi vagyon visszaszármaztatását, az agrárreform által

113 Gligorijević, Parlamenty 189-190; Političke, privredne i socijalne prilike, 215; Vladan 
Jovanović, Turci u Juznoj Srbiji 1918-1929, Srpska slobodarska misao, III, 10, 2001,139.

114 Krivokapić-Jović, i. m. 165-173.
115 A pártot formálisan sosem tiltották be, de vezetői többé nem szólaltak meg. (Hrabak, 

Dzemijet, 274-275.)
116 Uo. 277,284-286. Hrabak értékelése szerint a Džemijetben 1924 közepéig a nemzeti 

jellegű feladatok háttérbe szorítottak minden más kérdést, elsősorban az agrárral kapcsola
tosakat, amelyek addig domináltak. (Uo. 287, 291-297.)

117 Gligorijević, Parlam enty 190. Az NRP listáin 8 törököt és albánt választottak meg. 
(AJ, 305, 8/17.) A NRP egy ideig azzal a gondolattal is eljátszadozott, hogy hozzá lojális mu
zulmán szervezeteket alakít Zija és hívei bevonásával. (Hrabak, Dzemijety 234, 238.)

118 Gligorijević, Parlament, 191.
119 Mesaroš, Polozajy 173.
120 Popi, Rumuniy 67-68; uo. Formiranjey 345-346.
121 Gligorij ević, Politička, 150.
122 Plautz, i. m. 55;
123 PA AA, Abt Ilb, Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawieny Politik 6 Jugoslawien, Bd. 3.
124 A pártot, ahogy a többi kisebbségi pártot is, rendőri megfigyelés alatt tartották. (AJ, 

14,109/413.)
125 Annabring, i. m. 38; Gligorijević, Parlam enty  217-218.
126 Gligorijević, Parlament, 239.
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okozott károk helyreállítását, a helyhatósági választások megtartását, a németség 
részarányos képviseletét a hivatalnoki apparátusban -  10-12 népképviselőt kérve, 
de követelte az egyenjogúságot a szociális és gazdasági életben is.127

Az 1925. február 8-ai választásokon való sikertelen szereplés a passzivitásba taszí
totta a Magyar Pártot egészen 1926 közepéig.128 Ami a román pártot illeti, a választási 
kudarc után bekövetkezett a széthullása, addigi képviselője, Žianu pedig Romániába 
költözött. Az NRP kihasználta ezt a fejetlenséget, ismételten nyomást gyakorolt a Ro
mán Pártra, hogy integrálódjon a Népi Radikális Pártba. Az RP vezetősége ezért úgy 
döntött, hogy ellenzékbe vonul, és az 1927. évi körzeti választásokon a Demokrata Párt
tal és a Szocialista Párttal szövetségben lépett fel.129 A parlamenti választások vonat
kozásában a Román Párt 1927-ben az önálló megmérettetést választotta, síkraszállt a 
vallás és az oktatás szabadságáért, valamint a szabad nyelvhasználatért.130

A radikálisokkal nem volt szerencséjük a szlovákoknak sem: az NRP nem tar
totta be a választások előtti ígéreteit. Ez 1925-1926-ban a passzivitáshoz vezetett. 
A radikálisokkal együttműködő Szlovák Nemzeti Párt egyre inkább vesztette a 
befolyását, így semmit sem ért el. A szlovákok többsége ezért az ellenzék mellé 
állt. A Narodna jednota című lap köré tömörülő fiatal aktivisták a párt megrefor
málását szorgalmazták. A pártban zajló forrongás kifejezése volt az 1927. április 
3-ai, Bácspetrőcön tartott kongresszus. Ezen döntöttek a párt újjászervezéséről, és 
elfogadták új alapszabályát is. 1927. július 17-éig, a következő kongresszusig, új
jászervezéssel és tagtoborzással telt el az idő. Addig csupán Bácskában fejeződött 
be teljesen az újjászervezés, részben pedig Szerémségben és Bánátban. A kongresz- 
szuson olyan határozat született, hogy a következő választásokon a Népi Radikális 
Párttal együtt és az 1924. évi követelésekkel indulnak. A radikálisok csupán egyet
len képviselőjelölt-helyettesi pozíciót kínáltak fel az újvidéki körzetben.131

A Magyar Párt 1926 második felében visszatért a politikai életbe, kifejezve a Vaj
dasági Magyar Művelődési Szövetség létrehozása iránt támasztott igényét, közzétéve 
ugyanakkor azoknak az elbocsátott vasutasoknak a panaszát, akik még nem kaptak 
nyugdíjat. Ez a párt sem maradhatott azonban konfrontációban a hatalommal, így az 
év végén együttműködést kínált a radikálisoknak a körzeti választásokon, s ők ezt el 
is fogadták. Engedmények helyett a Magyar Párt további vasutasok elbocsátását élte 
meg, azzal az indoklással, hogy nem ismerik eléggé az „államnyelv”-et. A csalódások 
ellenére a Magyar Párt mégis olyan döntést hozott, hogy a következő helyhatósági 
választásokon a radikálisokkal közös listát állít. Annak ellenére, hogy a magyarok 
többsége nem a Magyar Pártra szavazott, először arattak sikert.132 Az 1927. évi körzeti 
(területi) választásokon a Magyar Párt és a Német Párt a radikálisokkal együtt indult, 
aminek eredménye a németek esetében a Kulturbund munkájának újbóli engedélye
zése, továbbá az anyanyelvű hitoktatás és 5-6 német nyelvű általános iskolai tanóra 
volt. A németek ezeken a választásokon 19 képviselői helyet szereztek.133

127 Plautz, i. m. 63-64.
128 Mesaroš, Polozajy 174.
129 Popi, Form iranjey  347; uo. Rum uniy  67.
130 Popi, Formiranje, 349.
131 Gligorijević, Parlament, 150-151.
132 Vinaver, Jugoslavia i Madarska 1918-1933, 320; Mesaroš, Polozajy 174-180; Sajti, 

Hungarians, 69.
133 PA AA, Abt. Ilb, Nationalitatenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6, 

Jugoslawien, Bd. 3; Sajti, Hungarians, 69.
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Az 1927. szeptember 11-ei választásokon a népi radikálisokkal való együttmű
ködés miatt a hatalom nem gyakorolt nyomást a Szlovák Néppártra és a Német 
Pártra. A Szlovák Néppárt ennek ellenére sem szerzett mandátumot134, a Német 
Párt viszont hat képviselői helyhez jutott.135 A magyarok két helyet szereztek a radi
kálisokkal, egyet pedig a demokratákkal. Nagyobb jugoszláv párt támogatása nél
kül indulva a depolitizált és csalódott román lakosság nagyobb része távol maradt 
az urnáktól, de a párton belüli, közvetlenül a választások előtt kulminálódott viták 
és veszekedések is hozzájárultak ahhoz, hogy a Román Párt egyetlen mandátumot 
sem kapott.136 A felsorolt kisebbségi jelölteken kívül 1927-ben a jugoszláv pártok 
listáin a kisebbségek még néhány képviselője bejutott a parlamentbe. Ez a gyakor
lat, hogy a szavazatok megszerzése érdekében a nagy jugoszláv pártok listáikon 
kisebbségi jelölteket is indítanak, kezdettől fogva élt. A január 6-ai diktatúra beve
zetését követő időszakban tulajdonképpen ez volt az egyetlen lehetőségük a kisebb
ségek képviselőinek arra, hogy bekerüljenek a Népképviselőházba.

A diktatúra bevezetése előtti időkben a kisebbségi pártok és képviselőik folya
matosan megpróbáltak hatni az állam kisebbségpolitikájára. Ezek a kísérletek néha 
a szószékről elhangzó beszédek formájában, gyakrabban pedig személyes kapcso
latok révén történtek,137 küldöttségek menesztésében, memorandumok benyújtá
sában stb. nyilvánultak meg, a panaszok és követelések pedig azonosak voltak a 
korábbi években már látottakkal. A Magyar Párt, amely nem gyakorolt hatást a 
Vajdaságon kívüli138 területekre, külön és kitartóan panaszolta a diákok vezeték
nevének elemzését a kisebbségi tagozatokra való iratkozáskor, de egyéb időszerű 
oktatási kérdéseket is fölvetett.139 Ehhez hasonlóan járt el a Szlovák Nemzeti Párt 
is, de a kormány csak akkor mutatott megértést iránta, amikor -  1927 végén -  ezek 
a követelések mérséklődtek. A csehek és szlovákok számára 1928. január 28-a bi
zonyos eredményeket hozott az iskoláztatás terén, ami az SZNP legnagyobb sike
rének számít. Ezeket az engedményeket azonban csupán az oktatási minisztérium 
rendelete szabályozta, és addig kellett hatályban maradniuk, amíg „az általános 
iskolákról szóló törvény nem rendelkezik másképp”.140

A Német Pártnak sikerült elérnie, hogy az 1928/29-es pénzügyi törvénybe ne 
kerüljön be az a rendelkezés, amely az országhatártól számított 50 kilométeres 
körzetben korlátozta volna az ingatlanok tulajdonjogának átruházását. Képviselő
ik ugyancsak elérték, hogy az eredeti helyesírás szabályai szerint anyakönyvezzék 
a neveket.141 Szavazóik számára, akik a gazdaság felé fordultak, az előbbinek volt 
igazán nagy jelentősége. A Német Párt fontos lépései közé tartozott az általános

134 Gligorijević ezt a szétesőben levő Népi Radikális Pártra való támaszkodással magya
rázza. (Gligorijević, Politička, 151.)

135 Annabring, i. m. 38; Plautz, i. m. 55; Gligorijević, Parlament, 294.
136 Popi, Formiranje, 351-354; uo. Rumuni, 69-72.
137 Sajti, Hungarians, 75, 78. Budapest mivel anyagilag támogatta a Magyar Párt kép

viselőit, nagyobb fellépést követelt tőlük a parlamentben, illetve azt, hogy az első adandó 
alkalommal lépjenek ki a Népi Radikális Párt képviselőcsoportjából. (Uo. 76, 78, 80.)

138 Mesaroš, Polozajy 181; A Horvát Parasztpárt (HSS) 1928-ban nem titkolta, hogy sze
retné megnyerni magának a magyarokat, vagy legalább azt elérni, hogy ne szavazzanak a 
népi radikálisokra. Budapest ugyanakkor ellenezte a Magyar Pártnak a horvát ellenzékkel 
kialakítandó kapcsolatait. (Sajti, Hungarians, 65-66.)

139 Mesaroš, Položaj, 183-185.
140 Gligorijević, Politička, 154.
141 Plautz, i. m. 64-65.
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iskolai oktatásról szóló törvénytervezet kidolgozása, ezt 1928 végén nyújtották be, 
de a diktatúra bevezetése miatt már nem kerülhetett napirendre a parlamentben.142

A parlamenti választásokon elszenvedett vereség után a Román Párt viszonylag 
jó eredményeket ért el 1927. november 6-án a községi választásokon. Ennek az 
évnek a végén Versecen tanácskozást szervezett, amelyen szó volt a román nyelvű 
oktatásról, a politikai konszolidáció szükségességéről és minden román bekapcso
lásáról az RP munkájába, továbbá a párt Torontál északi részén való terjeszkedésé
ről, ahol addig elhanyagolták a pártfejlesztést. 1928. március 20-án tartották meg 
Nagybecskereken a Román Párt észak-bánáti szervezetének alakuló ülését. Helyi 
csoportok szervezésével indultak, a munkát azonban megzavarták a veszekedések. 
A Román Párt 1928 végén kezdeményezte a vele azonos gondokkal küszködő nem
zeti kisebbséggel való együttműködést. A németek és a magyarok ezt elvben elfo
gadták és támogatták, néhány jugoszláv párt lapja viszont élesen elítélte.143

A parlamenti választásokon kívül a kisebbségi pártok indultak a községi és körzeti 
választásokon is, alkalmat látva arra, hogy alacsonyabb szinteken harcolják ki a kö
vetelésüket. Az együttműködés ezekben a kérdésekben könnyebben létrejött, mivel a 
pártok közötti alkudozás nem az államberendezés lényegét érintő dolgokról folyt, ame
lyek sorsdöntő hatást gyakoroltak volna a kisebbségek helyzetére. A legsikeresebbek
nek természetesen a radikálisok bizonyultak, akik az 1920. évi községi választásoktól 
kezdve fokozatosan építették a szövetséget az ország déli részén élő muzulmánokkal. 
Községi szintről indulva ez az együttműködés a parlamentig emelkedett, illetve fejlő
dött, miközben nagyszámú muzulmán jelölt szerepelt a közös, illetve radikális párti 
választólistákon.144 A déli vidékek muzulmánjaival kialakított szövetség helyi szinten 
alapját képezte a radikálisok tevékenységének, de a muzulmán elit egyre kevésbé volt 
immáron ottomán, inkább nemzetivé vált, ami nehezítette az együttműködést.145 A 
radikálisok törekedtek arra, hogy az ország északi részén is kialakítsák az elitek szövet
ségét a nemzeti kisebbségek vezetőivel. Amíg a kisebbségek legfőbb követeléseit általá
ban elvetették, helyi szinten sor került a pártközi együttműködésre, sőt a kisebbségek 
integrálására is az NRP struktúráiba. Mindez elsősorban a Vajdaság északi részén, a 
Demokrata Pártnak is sikerült.146 A kisebbségek lakta településekre való betörés során 
a radikálisok gyakran ott voltak erősek, ahol erős volt a Német Párt is, ahol pedig nem 
éltek németek, ott a DP és a Földművesek Szövetsége foglalta el a terepet. Az alibunári 
járásban az NRP a Román Párttól függött.147 A kisebbségiek integrálásának sikerét 
bizonyítja a Népi Radikális Párt pancsovai helyi szervezetének vezetősége, amelyben 
1926 derekán (a szerbek mellett) képviseltették magukat a szlovákok, németek, ma
gyarok és románok is. A húszas évek közepén a Népi Radikális Párt egyre nagyobb ha
tást gyakorolt a magyarokra és a németekre, amit kifejezett ezeknek a kisebbségeknek 
a jelenléte, illetve jelöltszáma a különféle választási szinteken.148 Egyes településeken

142 J. H., Kampfansage an die Minderheiten: Der Volks- und der Mittelschulgesetzenwurf, 
Nation und Staat, II, 3,1928, 183-185; Germania, 30. XI 1928; Plautz, i. m. 77.

143 Popi, Formiranje, 354-358. Uo. Rumuni, 73-76.
144 Krivokapić-Jović, i. m. 168-184.
145 Uo. 445.
146 Uo. 310-311.
147 Uo. 316.
148 AJ, 14,118/430; 120/433; 66, 56/138; Krivokapić-Jović, i. m. 324-336, 340, 344-346. 

Az együttműködésre különösen nyitottak voltak a kisebb létszámú és gyengébb bánáti ma
gyarok. (AJ, 14, 77/288.)



186 Zorán Janjetović

(Ruma, Ópáva) viszont létezett a horvátok és a németek szövetsége az NRP köré tö
mörülő szerbekkel szemben.149 Szlavóniában viszonylag sok híve volt a Horvát Köztár
sasági Parasztpártnak (HRSS),150 mégis azzal vádolta a németeket, hogy közel állnak a 
„nagyszerb” pártokhoz.151

A többi párt is ugyanilyen módon próbálta megnyerni magának és integrálni 
a kisebbségek tagjait. Helytől és időtől függően ez sikerült is nekik -  általában ak
kor, amikor a kisebbségi pártok és szavazók csalódtak a Népi Radikális Pártban. A 
Džemijet így az 1920-as helyhatósági választásokon együttműködött az NRP-vel.152 
A kerületi (körzeti) választásokon 1927-ben a Román Párt is együttműködött a 
Demokrata Párttal és a Szocialista Párttal. így sikerült megválaszttatni jelöltjüket, 
dr. Savó Butoarcát, de a DP listáján még egy román nemzetiségi személy is mandá
tumot szerzett.153 Ezeken a választásokon a Magyar Párt is jól járt a Népi Radikális 
Párttal való együttműködésének köszönhetően.154 A Demokrata Pártnak 1923 ele
jén sikerült magához édesgetnie bizonyos számú magyar értelmiségit és polgárt.155 
A magyarok nagyobb része később is a jugoszláv pártokra szavazott, elsősorban a 
Demokrata Pártra, részben pedig a népi radikálisokra, nem a Magyar Párt jelöltjei
re.156 Az 1927-es körzeti választásokon a Magyar Párt a népi radikálisok támogatá
sával 14 mandátumot szerzett. Ezenkívül egyes településeken kisebb engedménye
ket is kaptak az oktatás terén.157 Apróbb engedményeket értek el ugyanabban az év
ben az első vajdasági községi választások alkalmával is.158 A községi választásokon 
ugyancsak sikerrel szerepelt a Német Párt, 111 településen 511 tanácsnoki (hely- 
hatósági képviselő-testületi tag) helyet szerzett (főképp Vajdaságban), 53 községben 
pedig többséget.159 A községi választások általában a kisebbségiek kárára elkövetett 
szórványos visszaélések ellenére is160 rendben zajlottak, az új községi közigazgatás fel
állása ennek ellenére rendkívül lassan haladt; akadt példa arra is, hogy a megválasztott

149 Krivokapić-Jović, i. m. 353.
150 Suzana Leček, „Freies Heim” -  Hrvatska republikanska seljačka stranka i Folksdojčeri, 

VDG Jahrbuch/Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, 2002, 202, 214-217; Ugyan
az, Folksdojčeri i Hrvatska (republikanska) seljačka stranka 1918-1941, VDG Jahrbuch/ 
Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice, X, 2003,153.

151 Suppan, Jugoslawien, 722. Boszniában ennek ellenére a német parasztok többsége 
általában a HRSS-re szavazott. (HWBGAD, I, 500.)

152 Hrabak, DžemijeU 92.
153 Popi, Rumuni, 68; uo. Formiranjey 347.
154 Sajti, HungarianSy  77.
155 Mesaroš, Polozajy 157.
156 Uo. 172.
157 Uo. 176.
158 Uo. 180. A kormány azzal a kifogással halogatta sokáig a községi választások kiírását 

a Bácskában, Bánátban és Baranyában, hogy a hatalom a nemzeti kisebbségek kezébe kerül. 
A valódi ok viszont az volt, hogy az NRP így akarta ellenőrzése alatt tartani a helyi hatósá
got. (Bogumil Hrabak, Borba demokrata za samosvojnost Vojvodine (1919-1928). Zbornik 
Historijskog instituta Slavonije i Baranje, XIX, I, 1982, 53.) Nikola Pašić állítólag többször 
is azt mondta Stjepan Radićnak, hogy Vajdaságban nem írhatják ki a községi (helyhatósá
gi) választásokat, mert akkor több községben is német és magyar lenne az elnök. (SBNS 
Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IV. Beograd 1928, 221.) Horvátország terü
letén rendszeresen megtartották a községi választásokat. (AJ, 14, 221/788.)

159 Plautz, i. m. 64; Dobrivoj Nikolić, Srbi u Banatu u prošlosti i sadasnjostiy Növi Sad 
1941,191.

160 PA AA, Abt. bll, Nationalitátenfrage, Fremdvölker, Politik 6 Jugoslawien, Bd. 4.
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vezetőségeket különféle kifogásokkal leváltották.161 A községi választásokat követően 
továbbra is óriási többségben szlávok maradtak a községi jegyzők.162

A nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok tehát nemcsak a kisebbségi pártok 
tagjaiként vettek részt a politikai életben. A kisebbségi pártok létrehozása egyéb
ként csupán az adott kisebbség értelmiségi (és részben gazdasági) elitje egy részé
nek a kísérlete volt arra, hogy artikulálják mindazt, amit elsődleges nemzeti érdek
nek véltek. A nemzeti kisebbségekhez tartozók politikailag tevékeny, de pragmati- 
kusabb része a politizálás lehetőségét (és az azzal járó előnyöket) a jugoszláv pár
tokban kereste.163 Számukra gyakran -  főképp helyi szinten -  a párthovatartozás 
fontosabb volt a nemzeti hovatartozásnál.164 A kisebbségiek nagy része is ugyan
ezekre a jugoszláv pártokra szavazott.165 Ennek legfőbb oka abban a vélekedésben 
keresendő, hogy rajtuk keresztül hatékonyabban érvényesíteni lehetett bizonyos 
kisebbségi érdekeket.166 Különösen azokon a vidékeken volt ez érvényes, ahol nem 
működtek kisebbségi pártok, de ez volt a helyzet a szórványban is. Szlovéniában a 
németek java része így az SLS-re szavazott, vagy együttműködött ezzel a párttal,167 
a kisebbségiek többsége pedig Horvátországban és Boszniában is a HRSS-szel ro
konszenvezett.168 A jugoszláv pártok viszont a választások előtti kampányharcban 
arra törekedtek, hogy megnyerjék a kisebbségi pártokat és szavazókat, gyakran 
nagy ígéretekkel, az adott kisebbség nyelvén elmondott kortesbeszéddel, mi több, 
pártlapokat is adtak ki az adott nyelven.169 Ugyanakkor viszont képmutatóan azzal 
vádolták meg egymást, hogy kapcsolatban állnak a nemzeti kisebbségekhez tartozó

161 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IV, 239-244.
162 László Rehak, Manjine u Jugoslaviji. Pravno politička studija (doktorska teza u rukopisu), 

Novi Sad, Beograd 1965,243.; Goran Nikolić, Društvena obeležja nemačke nacionalne manjine u 
Vojvodini u periodu 1918-1929. godine (magistarski rad u rukopisu), Novi Sad 1992,191.

163 Az ország északi részén élő németek soraiból a jugoszláv pártokba elsősorban a tehe
tősebb népi németek (Volksdeutscherek) léptek be, a Német Párt szavazói pedig főképpen a 
szegényebb rétegekhez tartozók voltak. (Altgayer, i. m. 48; Arhiv Srpske akademije nauka i 
umetnosti (a továbbiakban: ASANU), 14530-XIV 2.) A Népi Radikális Pártba igen tömege
sen léptek be a Dél-Szerbiában élő muzulmánok. (Hrabak, Dzemijet, 91.)

164 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IX, Beograd, 1928, 404. A
jugoszláv pártokban politizáló kisebbségiek közül egyesek helyi szinten pótolhatatlanok
nak bizonyultak -  pl. Joži Majer, aki Újvidéken az NRP oszlopos tagjának számított. (Kos
ta Milutinović, Vojvodina i stvaranje Jugoslavije, Koreferat na II kongresu jugoslovenskih 
istoričara u Zagrebu 24. novembra 1958, 212.)

165 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1927/28, knj. IX, 253.
166 Egyes esetekben ez a vélekedés egyáltalán nem volt megalapozatlan: Đorđe Krstić

panaszkodott, hogy a déli vidékeken a szerb népképviselők az albánokkal együtt akadályoz
zák az agrárreform végrehajtását és a betelepítéseket, azaz Dél-Szerbia kolonizálását. (Đorđe 
Krstić, Kolonizacija u Juznoj Srbiju Sarajevo 1928, 50-52.).

167 PA AA, Abt. Iib, Nationalitátenfrage, Fremvölker in Jugoslawien, Politik 6 Jugoslawien, Bd 3.
168 Dušan Drljača, Marija Dombrovska o Poljacima u Bosni, Zbornik Matice srpske za 

slavistiku, 10,1976,147.; ua. Kolonizacija i zivot Poljaka u jugoslovenskim zemljama od kraja 
XIX do polovine XX véka, Beograd 1985, 59. Ruma községben a többségi német lakosság a 
húszas évek közepéig túlnyomórészt a HRSS-t támogatta, attól kezdve pedig a Német Pár
tot. (Krivokapić-Jović, i. m. 353.) Vinkovci városában az NRP német segítséggel mindig 
győzött, de idővel egyre több német kezdett rokonszenvezni a horvát pártokkal. (Uo. 355.)

169 Popi, Formiranje, 350; Mernie, i. m. 16; Leček, i. m. Ismail Erén, Turska stampa u 
Jugoslaviji (1866-1966), Prilozi za orijentalnu filologiju, XIV-XV, 1964-1965, 369; Altgayer, 
i. m. 50. A nemzeti kisebbségek nyelvén megjelenő pártlapok kiadásának gyakorlata a har
mincas években is folytatódott. (AJ, 37, 73/457.)
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polgárokkal, akiket soraikban szeretnének látni, és akiknek a szavazatáért verse
nyeztek a választási kampányban.170 Természetesen mindig volt kiadós nyomás- 
gyakorlás171 és szabálytalanság, esetenként pedig még vérontás is.172 Az áldozatok 
azonban nemcsak a nemzeti kisebbségek soraiból kerültek ki -  megszokott jellem
zője, kísérőjelensége volt ez a választásoknak.

Egyes kisebbségi pártok (elsősorban a román és a magyar) sohasem tudtak 
megszabadulni az irredentizmus vádjától, ez bizonyos esetekben igaznak is bizo
nyult.173 Ami a választásokon leadott voksokat illeti, a kisebbségiek inkább a ju
goszláv, nem pedig a kisebbségi pártokra szavaztak,174 de ez -  mivel a nyilvános 
szavazást gyakran különböző nyomásgyakorlás kísérte -  semmiképpen sem annyi
ra a politikai vélemény és hangulat kifejezésére, mint inkább a politikai helyzetre 
utal. Biztosan állítható azonban, hogy a kisebbségi pártok többségének vezetői (a 
német kivételével) saját nemzettársaik szemében is kompromittálódtak az egymás 
közötti veszekedésekkel és vitákkal, a haszonleséssel,175 vagy azzal, hogy elvtelen 
paktumokat kötöttek a hatalmi körökkel. Egyiknek-másiknak túlságosan szűk szo
ciális bázis állt rendelkezésére, hogy nemzettársait, főképpen a legszegényebbeket, 
tömöríteni tudja. Ez különösen a Magyar Pártra volt érvényes.176

A január 6-ai diktatúra bevezetését követően a kisebbségi pártokat is betiltot
ták.177 Amikor két és fél évvel később ismét megindult a politikai élet, megtiltották 
a nemzeti alapon történő pártalapítást.178 A diktatúra bevezetése előtt tevékeny 
pártok vagy azok részei folytatták a tevékenységet. Kisebb mértékben érvényes volt 
ez a kisebbségek szervezeteire is. A politikai munka olyan csoportokban folyt, ame
lyek tagjai -  általában a volt pártok vezetői -  nem rendelkeztek pártigazolvánnyal. 
A diktatúra bevezetése előtt politizáló személyek bekapcsolódásával a rezsim által 
létrehozott hatalmi pártok munkájába egyes kisebbségi politikusok is szerephez

170 SBNS Kraljevine SHS, Redovan saziv za 1921/22 godinu, knj. V, Beograd 1922, 108, 
110; uo. az 1928/29-re, Beograd 1928, 459; ua. az 1926/27-re, knj. II, Beograd 1927, 419; 
Hrabak, Autonomizam, 101.

171 Külön nyomásgyakorlási forma volt például a kisebbségi képviselőjelöltek „állam
nyelv-ismereti” vizsgája -  de kizárólag az ellenzéki pártok jelöltjei esetében! (SBNS KJ. II 
redovan saziv za 1936/37, knj. II, 710.)

172 A különben is rendkívül erőszakos 1925. évi választások után például véres összetű
zések robbantak ki a szerbek és németek között Párdányban (ma: Meda). (PA AA, Abt. II, 
Nationalitátenfrage, Fremdvölker in Jugoslawien, Politik 6 Bd. 3.)

173 Mesaroš, Položaj, 252; Popi, Rumuni, 73.
174 Hrabak, Dzemijet, 106; Sajti, Hungarians, 50; Mesaroš, Položaj, 161; Ali Hadri, Koso

vo i Metohija u Kraljevini Jugoslaviji, Istorijski glasnik, 1-2,1967,67.; J. E Zene úgy véli, hogy 
a népi németeknek (Volksdeutschereknek) alig a fele szavazott a Német Pártra, de ha figye
lembe vesszük a szlovénokat is, akik erre a pártra voksoltak, úgy tűnik, hogy ez a becslés is 
el van túlozva. (Vö. J. V. Senz, Politische, 315.)

175 Az ilyen gyanú nem kímélte dr. Stefan Kraftot sem, akit gazdasági malverzációkkal 
vádoltak, amelyeket állítólag elsősorban a szegény sorsú németek kárára követett el. 
(ASANU, 14530-XIV 2.)

176 Sajti, Hungarians, 183-184.
177 Az új hatalom vezetői a diktatúra bevezetését követően hangoztatták, hogy tiszte

letben fogják tartani a nemzeti kisebbségek jogait, a politikai jogokról azonban már csak 
burkoltan beszéltek. (Berliner Tagblatt, 17 .1 1929.)

178 A nemzeti kisebbségek tagjai többször is panaszt tettek emiatt, de nem jártak siker
rel. (SBNS KJ, Redovan saziv za 1932/33, knj. Ill, Beograd, 1933, 88.)
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jutottak. Ezzel azonban még inkább csökkent a kisebbségiek részvétele a politikai 
életben, akárcsak a befolyásuk is.

Az tevékenység megújulásának jeleit elsőként a volt Német Párt vezetői mu
tatták fel. 1930 augusztusában ellátogattak a Dunai Bánságba, és a bánnak szemé
lyesen előadták követeléseiket a Kulturbund munkájának felújítására vonatkozó
an (1929 januárjától ismét korlátozták a művelődési szervezet tevékenységét),179 
azonkívül az oktatáspolitikában észlelt szabálytalanságok elhárítását is szorgalmaz
ták.180 Ez a látogatás a külpolitikai szempontok tekintetében eredményes volt, így a 
Kulturbund munkáját a következő év áprilisától engedélyezték, miután a működési 
szabályzatot augusztus 28-án módosították.181 Ugyanakkor a bán és a többi hatal
mi szerv nem kívánta fogadni a volt magyar politikusokból álló küldöttségeket.182 
A hatalom alkalmas, új személyeken keresztül szeretett volna hatást gyakorolni a 
magyarokra. Ezt az embert dr. Szántó Gábor szabadkai orvos személyében találta 
meg, aki korábban a Magyar Párt, majd a Népi Radikális Párt tagja volt.183 Szántó 
úgy vélte, hogy a magyarság lojalitását olyan népgyűlések sorával bizonyítja majd a 
hatalom előtt, amelyeken határozatokat hoznának a király és a haza iránti hűségről, 
a polgári kötelezettségek teljesítésének készségéről és arról, hogy békében, össz
hangban kell élni a többi néppel. Míg a hatalom bizalmatlan volt a magyarok iránt, 
ez utóbbiak abban bíztak, hogy az ilyen népgyűlések javíthatnak a helyzetükön. 
Az elképzelést támogatta a Jugoszláv Egység Mozgalom (Pokret jugoslovenskog 
jedinstva), amelyet Szabadkán alapított Fedor Nikié. Szántó számos népgyűlést, 
tömegrendezvényt szervezett, és megpróbálta a magyarlakta falvakban létrehozni 
ennek a mozgalomnak a helyi bizottságait, de a magyarok érdektelensége miatt 
az akció sikertelennek bizonyult. Szántó fellépése ellenére a magyarság általános 
helyzete romlott. A művelődési egyesületek munkáját akadályozták, a tanítókat át
helyezték és elbocsátották, a munka nélkül maradt vasutasoktól pedig megvonták a 
nyugdíjat.184 A kormány nagyobb része tehát bizalmatlan volt a magyarokkal szem
ben,185 ugynakkor tisztában voltak azzal, hogy a lojalitási népgyűléseket a hatalom 
segítségével szervezték.186 A magyar értelmiség jó részét ugyancsak hidegen hagyta 
Szántó akciója, sokuk ellenezte is azt.187 Rosszabbodott a többi kisebbség helyzete

179 Plautz, i. m. 39.
180 Šandor Mesaroš, Mađari u Vojvodini 1929-1941, Novi Sad 1989,45.
181 Plautz, i. m. 39.
182 Sajti E. állítása, amely szerint a hatalom új embereket keresett (new political faces), 

csupán feltételesen fogadható el -  olyanokat kerestek, akik korábban nem exponálták ma
gukat. (Vö. Sajti, Hungarians, 93; uő. Changes in the Situation of the Hungarian Minority in 
Yugoslavia During the Period od Royal Dictatorship, Chronica, 1, 2001,131.)

183 Sajti, Hungarians, 94; uő. Changes, 131. A jugoszláviai politikai színtéren való megje
lenése pillanatától kezdve a magyarországi uralkodó körök és a Magyar Párt korábbi vezetőit 
árulónak tartották; megvetették, a jugoszláv kormány részéről a magyar kisebbségre rátuk
mált embernek vélték őket. (Pester Lloyd, 1931. XI. 22.; Sajti, Hungarians, 95; Uő. Changes, 
133-134.) A Magyar Párt volt vezetői közül csupán Nagy Ödön (pénzügyi okokból?) támo
gatta Szántót. (Sajti, Changes, 133.)

184 Mesaroš, Mađari, 45-49.
185 Uő. 65-69.
186 Ezeknek elsősorban az volt a szerepük, hogy a jugoszláv diplomácia a világ előtt bi

zonyíthassa: az országban élő magyarok elégedettek, ezért lojálisak, következésképpen senki 
sem követelhette a magyarok által lakott területek leválasztását Jugoszláviáról. (Uo. 67, 72.)

187 AJ, 38, 7/29.
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is, a németek kivételével, akik engedményekhez jutottak a művelődési élet szerve
zése és az iskoláztatás terén, de ennek okai külpolitikai természetűek voltak.188

Ami a románokat illeti, náluk a főszerep továbbra is a volt Román Párt korábbi 
vezetőinek jutott.189 Mint a többi kisebbség esetében is: az ilyen-olyan politikai tevé
kenység hordozói ugyanis az egykori pártok vezetői voltak. A déli vidékeken éppúgy, 
mint az ország északi részén, a hatalmi szervek a kisebbségek soraiból azokat az em
bereket részesítették előnyben, akik 1929-ig is együttműködtek az országos (jugoszláv) 
pártokkal.190 Az albán vezetők jó része nyilvánosan lojalitást mímelt, titokban viszont 
szeparatista eszméket hirdetett. A nyilvános politikai életbe való nyílt bekapcsolódásra 
itt csupán a harmincas évek közepén kerül sor, de a hatalom erre az időre már vég
érvényesen rájött, hogy az addigi állampolitika általában csak elkeseredést okozott az 
albánoknak, a stratégiai célok nem valósultak meg. (A törökök létszáma a kivándorlás 
miatt egyre csökkent.) Az albán (és török) elit integrálása csupán külsőleg tűnt sikeres
nek. Ügy látszik, hogy ez az integráció az új körülmények között lassan kezdődött el, 
így a diktatúra bevezetését követő első választásokon csupán egy muzulmán került be 
Dél-Szerbiából a Népképviselőházba (Narodna skupština).191 A politikai mozgolódás 
az albánok körében mégis jobbára csak a harmincas évek derekán kezdődött, amikor 
képviselőik száma a Parlamentben és a Szenátusban is valamivel nagyobb volt, de befo
lyásuk ezáltal sem növekedett.

Az ország északi részein Szántó tevékenységének logikus következménye és 
folytatása az volt, hogy bejutott a parlamentbe, s nem hagyott fel a rendszer dicsé
retével. Időnként szégyenlősen szóvá tett néhány panaszt is, de ezzel nem növelte 
sem a népszerűségét sem a jugoszláviai magyarok körében (akiknek részvétele a 
választásokon alatta maradt az országos átlagnak), de a magyarországi politikai kö
rökben sem.192 A németek az 1931. évi választások előtt megállapodtak a kormány
nyal abban, hogy hat választókörzetben indítanak jelöltet,193 de csak Stefan Kraftot 
választották meg,194 mivel más helyeken szerb jelöltek is szerepeltek a kormánylis
tán.195 A szlovákok nem voltak annyian, hogy saját jelöltet állítsanak, így tanácsadó

188 Plautz, i. m. 79.
189 Popi, Rumuniy 77.
190 Hadri, i. m. 67; Petrit Imami, Srbi i Albanci kroz vekovey Beograd 2002 (Második 

kiadás), 270-272.
191 Statistika izbora narodnih poslanika za prvu jugoslovensku Narodnu skupštinu 

održanih 8. novembra 1931. godine, Beograd 1935, 289-294.
192 Mesaroš, Mađari, 79-80.
193 Deutsches Volksblatt, 21. X. 1931. A jugoszláv hatóságokat nem kedvelő, de jól tájé

kozott Pester Lloyd megírta, hogy a jugoszláv kormány megzsarolta a népi németek vezetőit 
egy nagybecskereki székhelyű német tanítóképző magániskola megnyitásának engedélye
zésével, rákényszerítve ezáltal őket arra, hogy a kormány listáján induljanak, bizonyítva 
így a világ előtt, hogy a népi németek (Volksdeutscherek) támogatják a rendszert. (Pester 
Lloyd, 1931. XI. 14.) Közvetett módon megerősíti ezt von Janssonnak az 1931. szeptember 
23-án a belgrádi német nagykövetségről írt jelentése. (PA AA, Abt. II, Nationalitatenfrage, 
Fremdvölker, Politik 6, Jugoslawien, Bd. 5.)

194 Kraft később belépett a JRSD/JNS-be, de itt teljesen passzívvá vált (ASANU, 14530-XIV 2.)
195 Annabring, i. m. 62; Die deutsche Wahlbeteiligung. Die Eröffnung der deutschen 

Lehrbildungsanstalty Nation und Staat, V, 2, 1931, 123.; Die Wahlen, Nation und Staat, V, 
1931,187-189. Az újvidéki Deutsches Volksblatt a népi németek (Volksdeutscherek) jelölt
jeinek, dr. Hans Mosernak és dr. Georg Grasslnak a sikertelenségéért a hódsági és a palánkai 
választási körzetek német szavazóit okolta. (Deutsches Volksblatt, 11. XI 1931.)
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testületük azt ajánlotta a választóknak, hogy a jugoszláv jelöltek valamelyikére vok
soljanak elvégre a szlovák program is jugoszláv.196

A kormány képviselői az 1931. november 18-ai választásokat követően, de
cember közepén megalakították a Jugoszláv Radikális Paraszt Demokrata Pártot 
(Jugoslovenska radikalno-seljačka demokratija), amelyhez később Szántó is csat
lakozott. Szántó megpróbálta együttműködésre bírni a Magyar Párt korábbi ve
zetőit, de azok passzívak maradtak, mivel politikai opportunistát láttak benne.197 
Az új párt a kisebbségi kérdést kulturális szemszögből vizsgálta, ezért felhívta a 
kisebbségeket, hogy legyenek lojálisak, és tevékenyen vegyenek részt az állami és 
közigazgatási, illetve a hatósági szervek munkájában. Cserébe joguk lesz használni 
anyanyelvűket és megőrizni nemzeti identitásukat.198

A Megújítási Mozgalommal párhuzamosan, amely a harmincas évek elejétől 
kezdve a nemzeti szocialista eszméket hirdette a népi németek (Volksdeutscherek) 
körében, 1933 augusztusától a vajdasági németség körében is megkezdte működé
sét az Ifjúnémet Mozgalom is, amelynek vezetője egy fiatal nagybecskereki orvos, 
dr. Nikolaus Hasslinger volt.199

A megújítok ellen éppúgy felléptek, mint a korábbi kisebbségi vezetők ellen. 
A Megújítási Mozgalommal ellentétben, amely túlsúlyra törekedett a kisebbségi 
szervezetekben, a fiatalok szervezete jóval rugalmasabbnak bizonyult. Proklamált 
céljai közé tartozott a Jugoszlávia iránti lojalitás, a kapcsolatok ápolása az „ állam- 
nemzet”-tel, Jugoszlávia és Németország jó viszonya, de a nemzetiség megőrzése, 
a kisebbségi iskolák megnyitása, a szociális és vallási különbségek leküzdése is a 
népi németség körében.200 A jugoszláv hatóságok és a sajtó támogatta a mozgalmat 
a nemzetiszocialista eszmék terjedésének ellensúlyozása miatt. A mozgalom ké
sőbb integrálódott a rezsim pártjaiba: előbb a Jugoszláv Néppártba (Jugoslovenska 
narodna stranka), majd pedig a Jugoszláv Radikális Közösségbe (Jugoslovenska 
radikalna zajednica). A mozgalomnak több hívet sikerült toboroznia, mint Szán
tónak, teljesen egyértelmű volt, hogy a kormánytól függő rezsimhű szervezetről 
volt szó.201 Emiatt nem tudta magához vonzani a német tömegeket, még kevésbé 
a fiatal német értelmiséget, egyébként sem túl nagy szerepe pedig 1935-től tovább 
gyengült, amíg teljesen meg nem szűnt a Megújítóknak a Kulturbundban aratott 
győzelme után, 1938/39-ben.202

196 Jugoslovenski dnevnik, 3. XI 1931.
197 Mesaroš, MađarU 98.
198 Tagesposty 16. XII. 1931; Mesaroš, Mađari, 85. A JNS programja nem említi a nem

zeti kisebbségeket, csupán a dokumentum végén, ahol a következők állnak: „A kisebbségi 
kérdésben a JNS hű marad az igazságosság és egyenjogúság elvéhez Jugoszlávia minden jó 
polgára vonatkozásában, és tiszteletben tart minden nemzetközi szerződést e kérdés kap
csán.” (AJ, 74,11/22.)

199 Altgayer szerint a mozgalom valódi kezdeményezője és pártfogója Daka Popović 
ismert politikus volt, szervezője pedig Alexander Rupp járási elöljáró. (Altgayer, i. m. 53.)

200 A teljes programot lásd: Novosti, 28. IX 1933.
201 Hasslinger lapja, a Deutsche Presse támogatást (szubvenciót) kapott a kormánytól, Mirko 

Latas, a szociálpolitikai és népegészségügyi miniszter kabinetfőnöke pedig úgy nyilatkozott róla, 
hogy „ez a mi Samouprava (Önigazgatás) című lapunk német nyelven”. (AJ, 37,45/296.)

202 Dušan Biber, Nacizem in Nemei v Jugoslaviji 1933-1941, Ljubljana 1966, 63-67. 
Hasslinger még 1938 közepén fogadást kért Stojadinović miniszterelnöktől és az udvar- 
nagytól, hogy megbeszéljék a további akciókkal kapcsolatos teendőket. (AJ, 74,196/280; 37, 
22/176.) Ez is egyértelműen bizonyítja kötődését az uralkodókörökhöz. Mindkét ellenzéki



192 Zorán Janjetović

Természetesen más kisebbségek tagjai is csatlakoztak rezsimhű pártokhoz 
(JRSD, amelyet 1933-ban Jugoszláv Nemzeti Pártra „kereszteltek”, hogy 1935- 
től Jugoszláv Radikális Közösségként szerepeljen), a kormány szervezte, de 
erről kevés adat áll rendelkezésre, különösen az ország déli részével kapcso
latban. Világos, hogy ezekben a pártokban a kisebbségiek elsősorban a látszat 
kedvéért voltak. Horvátországban domináns maradt a HSS (Horvát Paraszt
párt), Szlovéniában pedig részben az SLS.203 Ami a községi vezetőségekben a 
nemzeti megoszlást illeti, a diktatúra idején még inkább rosszabbodott a ki
sebbségiek arányszáma, a magyarlakta falvakban nőtt az ellenállás a hatalmi 
szervek önkényeskedésével szemben.204

A kisebbségek tagjainak az ország politikai életében való újbóli, erőteljesebb 
részvételére Sándor király (Aleksandar) meggyilkolása és a nyílt diktatúra megszű
nése után kerül sor.205 A Magyar Párt vezetői az 1935. évi választások előtt támo
gatták a kormányt, melynek egyetlen magyar jelöltjeként csupán Szántó szerepelt a 
listán, s a magyarok többsége őrá voksolt.206 Az Egyesült Ellenzéknek (Ujedinjena 
opozicija -  UO) volt egy magyar jelöltje és egy képviselőjelölt-helyettese, a Zbornak 
pedig kettő.207

A Román Párt újjászerveződött Központi Bizottság néven, főképpen a ro
mánságot tömörítette, így Butoarcát képviselőnek választották. Ami a némete
ket illeti, ők is a kormánnyal való együttes fellépés mellett döntöttek, és sikerült 
két mandátumot szerezniük.208 Ehhez hasonló integrálódásra a kisebbségek 
(különösen az albánok) egyes képviselői részéről délen is sor került. A válasz
tásokon öt képviselői helyet szereztek, többet, mint a többi kisebbség.209 Az 
albán politikusok hagyományosan tevékenyebbek voltak a terepen a tömegek

mozgalom, a Megújítási és az Ifjúnémet létrejötte is annak az elégedetlenségnek a kifeje
ződése volt, ami elsősorban a fiatal Volksdeutscherek körében volt tapasztalható azokkal 
a nemzeti és szociális távlatokkal kapcsolatban, amelyeken a népi németek akkori vezetői 
nem tudtak javítani. A düh legfőbb célpontja pedig Kraft volt, számos tisztsége és diktátori 
természete miatt. (ASANU, 14530; 14530-XIV 2.)

203 A kočevjei enklávéban a németek 1929-től rendre a hatalmi pártra szavaztak, arra 
számítva, hogy a legkönnyebben így tudják megvalósítani követeléseiket. (HWBGAD, III, 
77.)

204 Mesaroš, Mađari, 103.
205 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije, I. Kraljevina Jugoslavia, 1918-1941, Beograd 

(1989), 211.
206 Mesaroš, Mađari, 115-116, 121. A Központi Sajtóiroda (Centralni pres-biro) tudó

sítója szerint a magyar tömegek nem lelkesedtek túlságosan azért, hogy a nevükben egy 
kikeresztelkedett zsidó szólal fel. (38, 7/27.) Más beszámolók szerint a magyar tömegek a 
kormányt támogatták, csupán az értelmiség képviselt ellenzéki magatartást. (Uo.)

207 Mesaroš, Madari, 118-119. A választási kampány során a HSS jelentős erőfeszíté
seket tett a magyar szegénység megnyerésére, a hatalom álláspontja szerint „szeparatista 
jelszavakkal”. (AJ, 38, 7/27.)

208 Annabring, i. m., 63; Die Stellung des Kabinet Jevtićs. Das Wahlergebnis. Die deutsche 
Volksgruppe in den Wahlen, Nation und Staat, VIII, 9,1935, 604.

209 Statistika izbora narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Kraljevine Jugoslavije 
izvršenih 5. maja 1935. godine, Beograd 1938, 258-261. Nem helytálló Haídf Bajramin azon 
állítása, hogy 1934-től minden albán ellenzékben volt. (Hakif Bajrami, L'opression et la 
resistance des Albanais á Kosove, Studia albanica, 2, 1981, 86.) Nagyon valószínű azonban, 
hogy nagy többségük elégedetlenkedett. Ez viszont mégsem manifesztálódott nyílt és átgon
dolt, tudatos ellenzéki politikai állásfoglalásként.
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körében kifejtett munkában (ami nem mindig szolgálta a hatalmi párt érdekeit, 
amelyhez formálisan tartoztak).

Milan Stojadinović választások utáni kormánya szakított a nyílt diktatúrával, 
többek között megkísérelve azoknak a pártoknak a „begyűjtését” is, amelyek de 
facto még mindig léteztek: JMO, SLS és a radikálisok részei. Ezekből az igencsak 
heterogén elemekből hozták létre a Jugoszláv Radikális Közösséget (Jugoslovenska 
radikalna zajednica, JRZ). Megalapításában a kisebbségekhez tartozók közül is 
részt vettek néhányan,210 néhány kisebbségi vezető pedig később csatlakozott hoz
zá.211 Több kisebbség által lakott településen megszervezték a JRZ helyi csoportjait, 
ezeknek a tagjai kizárólag a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok voltak.212 A 
párt egésze nem mentesült a belpolitikai, de a nemzeti súrlódásoktól sem.213

A korábbi kisebbségi pártok vezetői és a népképviselők elsősorban az oktatás 
kérdéseivel kapcsolatos panaszokat hangoztatták és többször sikerült bizonyos 
engedményeket kiharcolniuk.214 Eközben szembetűnő volt, hogy az ország északi 
részén a korábbi pártok vezetői úgy léptek fel, mintha szervezeteik még mindig lé
teznének és a hatóságok is hallgatólagosan a kisebbségek képviselőinek tekintették 
őket. A kormány képviselői meghallgatták a panaszokat és -  mint a korábbi évek
ben -  olyan ígéreteket tettek, amelyeket a legjobb esetben is csak részben teljesítet
tek.215 Egyes kisebbségi képviselők, elsősorban a magyarok, tevékenyek voltak az

210 Szántó ott volt az alapítók között. (Mesaroš, Madari, 124.)
211 Kraftot később kooptálták a főbizottságba. (Annabring, i. m. 64; Bewegte innere 

Entwicklung. Neue aufienpolitische Gesichtspunkte. Die deutsche Volksgruppe und die 
Regierungspartei, Nation und Staat, IX, 7, 1936; Belgrád im Mittelpunkt internationaler 
Besprechungen. Konstituierung der Regierungspartei, Nation und Staat, IX, 9. 1936.)

212 Altgayer, i. m. 54.
213 Egy 1935-ben keltezett jelentés szerint például a pancsovai szerbek elkeseredtek, 

amiért a JRZ megszervezését a pancsovai járásban a német dr. Alexander Prellerre bízták, 
aki nemcsak hogy német, hanem korábban a Demokrata Párt tagja is volt. (AJ, 37, 13/88.) 
Ennek ellenére tisztségében maradt, és sikerrel látta el pártfeladatait 1938-ig, amikor -  úgy 
tűnik, általános elégedetlenségre -  önhatalmúlag leváltotta őt Stanković mezőgazdasági 
miniszter unokaöccse. (AJ, 37, 12/80.) Versecen 1938-ban elkeseredett harc folyt két szerb 
politikus, Velimir Jug és Joca M. Georgijević között, amihez a helyi németek is aszisztáltak. 
Georgijević ekkor azzal vádolta Jugot, hogy lehetővé teszi a náci propaganda terjedését 
a Volksdeutscherek körében. (AJ, 37, 54/351.) Egy német nyelvű röplapon Georgijević a 
szerbekkel való összefogásra szólította fel a népi németeket a náci „népközösség” ellenében. 
(Ugyanott.) A Vršacer Gebirgsbote 1938. május 18-án úgy értékelte, hogy a németek többsége 
Jugot támogatja, a szerbek többsége pedig Georgijevićet. 1938 szeptemberében egy névtelen 
levélíró panaszkodott a román Trajan Krišanra, a JRZ dél-bánáti járási bizottságának 
titkárára, hogy tolvaj, szerencsejátékos, iszákos és nőfaló, s ilyenként nem vezetheti a szerb 
parasztokat, s hogy az értelmiségiek miatta elhagyják a pártot. (AJ, 37, 62/378.) Szkopjéban 
a JRZ (Jugoszláv Radikális Közösség) muzulmánokra és betelepített keresztényekre szakadt, 
mégpedig a helyi keresztények ellenében. (AJ, 37, 45/296.) A nemzeti súrlódásoktól nem 
volt teljesen mentes a HSS (Horvát Parasztpárt) sem. (Hrvatski državni arhiv -  Horvát 
Állami Levéltár - , a továbbiakban: HDA, grupa VI c, inv. Br. 677.)

214 Mesaroš, Madari, 132-135. Hogy befolyásuk mennyire csekély volt, azt az is bizo
nyítja, hogy Szántónak könyörögnie kellett Stojadinović miniszterelnöknél, fogadja őt „bi
zonyos kapitális dolgokkal kapcsolatos megbeszélésre”. (AJ, 37, 57/362.)

215 Mesaroš, Madari, 147-148, 158. Váradi, Deák és Strelitzky 1937. április 18-án a 
Milan Stojadinoviétyal folytatott beszélgetésen kérték a Magyar Párt újbóli megalapítá
sának engedélyezését, de a kormányfő ezt elutasította. Könnyítéseket ígért viszont az ok
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Egyesült Ellenzékben, s onnan kritizálták a kormányt a magyarok helyzete miatt.216 
Horvátországban a csehek egy része ugyanígy szilárdan kitartott a HSS mellett, az 
ehhez a kisebbséghez tartozó ipari munkásság nagy része viszont a szocialistákkal 
rokonszenvezett.217 A HSS ugyancsak szerette volna a maga oldalán tudni a néme
teket, de fel szerette volna őket használni Belgrád ellen is, ám a nemzetileg öntu
datos népi németek (Volksdeutscherek) ellenálltak, mivel úgy vélték, hogy szerve
zeteik a hatalmi körökre támaszkodva eredményesebbek.218 Vajdaságban azonban 
az 1936. évi községi választásokon sikeresnek bizonyult a JRZ-nek a magyarokkal 
és a németekkel való szövetsége.219 Szlovéniában a németek opportunista többsé
ge az SLS-re szavazott, a német ajkú ipari munkások egy része pedig a Szocialista 
Pártra.220

Délen némileg más volt a helyzet. A harmincas évek közepétől keményebbé 
vált az albánokkal szembeni politika: az országból való kiköltöztetésüket próbálták 
elérni. Ezzel megnehezült az albán elit integrálódása is, mert nem hagyhatták cser
ben népüket, s nem veszíthették el befolyásukat sem. Más szóval: két széken kellett 
ülniük -  egyfelől ragaszkodni a hatalomhoz, másfelől pedig ellene dolgozni.221 Az 
albán társadalom zártsága miatt a kulisszák mögötti ténykedésüket nehéz rekonst
ruálni, mert ezek a tevékenységek a nyilvánosság teljes kizárásával, olyan szemé
lyes kapcsolatokon keresztül zajlottak, amelyekről a hatalomnak vagy volt, vagy 
nem volt tudomása. Ezenkívül a JRZ (Jugoszláv Radikális Közösség) mindenütt 
igencsak mesterséges, ennélfogva pedig nem eléggé tevékeny „tákolmány” volt222,

tatásban és a művelődésben, ha a magyarok támogatják őket a parlamenti választásokon. 
(Sajti, Hungarians, 97; uő. Changes, 134.) Biber, Nacizem, 190; Unklare Lage der Regierung 
Stojadinović. Abordnung der deurschen Volksgruppe beim Ministerprasidenten, Nation und 
Staat, IX, 5, 1936, 5. 236-327. A kisebbségi követelések teljesítése rendkívül lassan haladt, 
a hatalom képviselőinek gyakran nem volt idejük a kisebbségekre. (AJ, 37, 52/328; 48/311.)

216 Mesaroš, Mađari, 152.
217 Hanzl, Matušek, Oret, i. m. 48.
218 A Kulturbund Archívuma, Eszék (Osijek), (a továbbiakban: AKB), I 1.1.1.; I 2.1.1.; I 

2.1.2. A németek 1938 közepétől tömegesen kezdtek távozni a Horvát Parasztpártból (HSS)
-  a Reich erősödésének (Anschluss), a szlavóniai németek művelődési és jótékonysági szer
vezete (Kultur- und Wohlfartsvereinigung der Deutschen in Slawonien) tevékenységének, 
valamint a hazai és külföldi propagandának a hatására. Jó részük azonban mégis hű maradt 
a HSS-hez. (AJ, 66 (pov.), 99/283.)

219 AJ, E 398, f, 1; 37, 22/178; VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3; Mesaroš, Madari, 146. Az 
1936. évi községi választásokon tapasztalt erőszak kapcsán benyújtott panaszában dr. Kosta 
Popović népképviselő azt állította, hogy a békeszerető németek többsége a zombori járásban 
az erőszak miatt tartózkodott a voksolástól, a magyarok viszont a JRZ-re szavaztak. Ellen
szolgáltatásul engedményeket vártak a művelődési egyesületek munkája tekintetében, és kö
vetelték, hogy szüntessék meg névelemzést a gyerekek iskolai beiratkozásakor. (Ljubodrag 
Dimić, Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941, III. Politikai i stvaralaštvo, 
Beograd 1997, 86.; SBNS Kraljevine Jugoslavije, I redovni saziv za 1935/36 godinu, II redovni 
saziv za 1936/37, knj. I, Beograd, 1937, 354.)

220 Arnold Suppan, Zűr Lage der Deutschen in Slowenien zwischen 1918-1938: Arnold 
Suppan, Helmut Rumpler (Hrsg.) Geschichte der Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien 
1848-1941, Wien, München, 1988, 232. Az 1936. évi községi választásokon a kočevjeiek 
mégis indultak, és általában győztek is, az ellenzékkel együtt. (Dušan Biber, Kočevski Nemei 
med obema vojnama, Zgodovinski časopis, XVII, 1963, 35-36.)

221 Hadri, i. m. 68.
222 Mesaroš, Madari, 152.
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a déli országrészekben valójában csak papíron létezett.223 Napirenden szerepeltek 
az intrikák, veszekedések, vádaskodások -  nemzeti alapon éppúgy, mint az azonos 
nemzetiségű, formálisan ugyanahhoz a párthoz tartozó riválisok között.224

Ilyen körülmények közepette döntött úgy Stojadinović miniszterelnök, hogy 
1938 decemberére kiírja a választásokat. Az Újvidéken, november 13-án megtar
tott nagy népgyűlésen egyenjogúságot ígért a magyaroknak és a németeknek, az 
oktatási miniszter, Dimitrije Magarašević pedig anyanyelvű oktatást helyezett ki
látásba.225 Milan Stojadinović pedig Rajić bántól, a Dunai Bánság vezetőjétől azt 
követelte, hogy a hatóság figyeljen oda, miként szavaznak a nemzeti kisebbségek 
tagjai és a zsidók.226

A Magyar Párt képviselőivel folytatott tárgyalások a választások előtt nem 
jártak eredménnyel. A magyarok három képviselői mandátumot követeltek, a 
kormány egyet kínált, így aztán az MP a passzivitás mellett döntött, de nem 
alakított ki egységes álláspontot. Néhány (volt) párttag ugyanis a Jugoszláv 
Radikális Közösséget (JRZ) támogatta. Szántó, aki a kormány körében is ve
szített tekintélyéből,227, Fodor Gellértnek, a Topolyai Községi Bizottság elnö
kévé jelölése mellett lobbizott, magának pedig szenátori helyet követelt.228 A 
kormány a választások előtt szokás szerint engedményeket és ígéreteket tett, a 
(volt) Magyar Párt pedig nem akadályozta a magyarokat abban, hogy az urnák 
elé járuljanak.229 A VoMi (Volksdeutsche Mittelstelle -  a Népi Németek Központi 
Szervezete) október végén rákényszerítette az egymással szemben álló népi német 
vezetőket a kibékülésre, s elrendelte, hogy a Reich érdekében a németeknek 
a JRZ-re kell szavaznia.230 November 13-án a népi németek képviselői végül 
tárgyaltak Stojadinovidtyal. Négy képviselői és két helyettesi mandátumot kö
veteltek, végül két képviselő-jelölti helyre és két helyettesire kaptak ígéretet, 
továbbá bizonyos engedményekre az oktatásban.231 A Magyar Párt képviselő
ivel már korábban közölték, hogy a magyarok és a németek számára egy-egy 
képviselői helyet láttak elő,232 s így is lett. Szemmel látható, hogy a JRZ a tag

223 így például a szkopjei helyi szervezet össze sem ült 1935 novembere és 1936 novem
bere között. (AJ, 37, 15/96.) A későbbi években sem javult a helyzet: az emberek általában 
érdekből léptek be a JRZ-be, és nem voltak tevékenyek. Egy 1938-ban kelt jelentésből kide
rül, hogy Dél-Szerbiában tartották a legkevesebb pártértekezletet. (AJ, 37, 9/55.)

224 AJ, 37, 51/317.
225 Biber, Nacizem, 190-191; Mesaroš, MađarU 167. A választások előtt a Központi Saj

tóiroda tudósítója úgy vélte, hogy „bizonyos terv és mércék alapján” megoldható a kisebbsé
gi kérdés, mivel a kisebbségiek tevékenyebbek lettek, és elvárják, hogy kívánságaikat teljesít
sék. Ennek megoldásával pedig Belgrádhoz lehetne kötni őket. (AJ, 38, 7/27.)

226 AJ, 37, 4/27.
227 Egy 1938-ban kelt dokumentum szerint őt már csak a zsidók támogatják (mivel 

maga is kikeresztelkedett zsidó). VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3. Stojadinović a választások előtt 
készen állt arra, hogy felhagyjon Szántó támogatásával, amennyiben nem kerül sor a Deák 
által vezetett Belgrád-párti frakció és a Nagy Iván vezette Zágráb-pártiak közötti összefogás
ra. (Sajti, Changes, 136.)

228 AJ, 37,13/88; Mesaroš, Mađaru 169.
229 Dimić, Kulturna politika, III, 89; Mesaroš, Mađari, 172.
230 Biber, Nacizem, 188-189.
231 Dimić, Kulturna politika, III, 47; D ie  Lage der deutschen Volksgruppe, Nation und 

Staat, XII, 2,1938,165. oldal; Biber, Nacizem, 190.
232 Mesaroš, Madari, 168.
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ságában található tömeges kisebbségi jelenlét ellenére (mi több, járási szinten 
a vezetők között is voltak kisebbségiek233) -  csupán néhány nem szláv jelöltet 
akart állítani -  a multietnikai jelleg bizonyítékául, akik vonzották a kisebbsé
giek voksait.234 Kiderült ez abból is, hogy maga a JRZ hívta meg Butoarcát, a 
románok képviselőjét, vállalja a jelöltséget a kormány listáján,235 megígérve, 
hogy méltányolják a románok követeléseit. A Román Központi Bizottság, 
amely valójában a Román Pártot helyettesítette, egyetértett a kormánylista 
támogatásával, de számos panaszt is előterjesztett az oktatás, az Astra Mű
velődési Egyesület munkája és az ingatlanforgalmazási rendelet kapcsán.236 
Butoarcá volt a románok jelöltje, de megbukott a román lakosság egy részé
nek csalódottsága, valamint néhány román politikai ellenfelének, de a JRZ 
néhány tagjának az ellenpropagandája miatt is.237

Délen legkülönbözőbb kombinációk készültek, az uralkodó párt listajelöltjei 
ott gyakrabban versengtek egymással, mint északon.238 A JRZ helyzete az albán 
közösségekben súlyosabb volt az albán kisebbség iránti szigorúbb politika és a Tö
rökországba való kitelepítésükről szóló konvenció miatt,239 amelyet 1938 nyarán 
kötöttek meg, és ez nagy aggodalmat keltett az albán lakosság körében, ezzel agitá- 
lásra késztette az albán politikusokat is.240 A választásokon lövöldözés is volt, több 
tucat halottal.241

233 AJ, 37, 13/87.
234 Így a Dunai Bánságban a JRZ jelöltlistáján 7 kisebbségi és 78 jugoszláv volt, a Vardari 

Bánságban 7 muzulmán és 85 „szerb”. (AJ, 37,47/305; 48/311.)
235 Néhány politikai ellenlábasának állítása szerint ő „bomlasztotta a JRZ-t” (AJ, 37, 

13/38.)
236 A románoknak ugyanaz volt a bajuk, mint a többi kisebbségnek -  az egység, az 

összefogás hiánya. A választások közötti időszak az ő politikai életükben főképpen az 
egymás közötti torzsalkodásokkal, az időnkénti békekötésekkel telt el. (Popi, Rumuni, 
78-84.)

237 Popi, Rumuni, 85. A románok, akik ellene voltak a JRZ-nek az alibunári járásban 
olyan „tüzesen” vettek részt a választási kampányban, hogy a harc hevében felgyújtották 
politikai ellenfeleik házát. (AJ, 37,4/30.)

238 AJ, 37, 5/34; 53/334. A Belügyminisztérium Államvédelmi Osztályának közlönye az
zal vádolta az albán jelölteket, hogy a választások előtti agitáció során meg nem engedett, 
illetve tiltott jelszavakat használtak. (VA, pop. 17, k. 76, f. 2, d. 28.)

239 Up. Hakif Bajrami, Konventa jugoslavo-turke e vitit 1938 pér shpérnguljen e 
shqipetaréve, Gijurmine albaologjike, Seria s shkencave historike, XII, 198; Avdija Avdić, 
Jugoslovensko-turski pregovori o iseljavanju muslimanskog stanovništva u periodu izmedu 
dva svetska rata, Novopazarski zbornik, 10, 1991; VA, pop. 17, k. 92, f. 1, d. 6.

240 Ferhat Draga béget két év raboskodás után (ennyit töltött le a megítélt százból) szaba
don engedték (Vladan Jovanović, Jugoslovenska država i Juzna Srbija 1918-1929. Makedonija, 
Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS, Beograd 2002,108.) A bég a háttérből az 1936-os 
községi választásokon a JRZ ellen agitált. (AJ, 37,22/167.) 1938-ban ő irányította a Törökország
ba való kitelepülés elleni propagandát. (AJ, 37,22/175.) 1938 augusztusának közepén egy memo
randumban M. Spaho minisztertől követelte az agrárreform (földreform) leállítását, kulturális 
jogokat akart az albánok számára, és követelte a muzulmánok (mohamedánok) Törökországba 
telepítéséről szóló konvenció felfüggesztését, illetve elvetését. Az albánok által megválasztott töb
bi képviselő ugyancsak az albánok kitelepítése ellen agitált. (AJ, 37,22/175.)

241 A vučitrni járásban például, ahol összetűzéssé fajult a dolog Sherif Voca, a JRZ je
löltjének hívei, illetve a csendőrök és a csetnikek között, akik a JRZ másik jelöltjét, Mišo 
Sretenovićot támogatták. (AJ, 37, 25/196; 53/344; 63 (pov.), 1939, F. 1, 1-150.)
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A választások -  már ami a kisebbségiek képviseletét illeti -  úgy alakultak, 

ahogy a JRZ vezetői remélték. Fodor Gellért simán nyert.242 A németek először csak 
egy képviselői helyet szereztek,243 aztán a német nagykövet nyomására átengedtek 
nekik még egy mandátumot.244 Apát inban a népi németek -  a hatalom nyomására 
és parancsra, akaratuk ellenére -  a voksok többségét a kikeresztelkedett zsidó Oton 
Gavrilovićra (korábban Fischer!)245 adták. Ezt a direktívát tiszteletben tartották 
a kočevjeiek is, akik két évvel korábban, a községi választásokon az ellenzékkel 
együtt indultak.246 Szlavóniában, ahol az asszimiláció erősebb volt, a németek több
sége hagyományosan rokonszenvezett a HSS-szel, a legtöbben -  a parancs ellenére
-  a Horvát Parasztpártra szavaztak, és csupán kisebb részük adta voksát a JRZ- 
re.247 Délen folytatódott a kisebbségek szelektív képviseletének politikája, s a kor
mánylistáról Dél-Szerbiában hat muzulmánt választottak meg.248 Ez azt bizonyítja, 
hogy az uralkodókörök mégis valamivel nagyobb figyelmet szenteltek a déli vidé
kek kisebbségeinek -  vélhetően úgy értékelve, hogy kompaktságuk miatt nagyobb 
problémákat okozhatnak, akárcsak húszas évek elején.249 Milan Stojadinović listá
ja mintegy 400 000 szavazatot kapott a kisebbségiektől (az SLS híveinek mintegy
170 000 és a JMO híveinek 135 000 voksával szemben).250 Amíg ennek a két párt
nak a tagjai viszonzásul miniszteri bársonyszékeket kaptak, hatalomhoz jutottak 
„saját” vidékeiken, nagy befolyást gyakorolhattak az állampolitikára, és sok más 
kedvezményben is részesültek, a nemzeti kisebbségeknek meg kellett elégedniük 
néhány képviselői mandátummal. Ritka tiltakozásuk a parlamentben pusztába ki

242 Mesaroš, Madari, 172. Mégis úgy látszik, hogy sok topolyai magyar nem támogatta: túl 
fiatalnak és komolytalannak tartották, jóllehet Rajié bán támogatását élvezte. (AJ, 37,4/30.)

243 A megállapodásnak ez a megszegése a kormány részéről végképp elkeserítette a 
Volksdeutschereket, azaz népi németeket. (AJ, 37, 52/328.)

244 PA A A, VI A Bd. 18, 640/39.
245 Biber, Nacizem, 192. Dr. Simo Rocić korábbi népképviselő szerint mind a helyi németek, 

mind a szerbek antiszemita nézeteket vallottak, és annyira felháborodtak azon, hogy a hatalom 
nyakukba varrta Gavrilovićot, hogy Rocié vérontástól tartott. (AJ, 37,4/30.) A választások nap
ján már csaknem fizikai összetűzéssé fajult a dolog, s a választások után Apatinban két napon át 
tüntettek Gavrilović ellenfelének, a JRZ listáján indult Ludwig Kexnek a hívei. A demonstrálok 
közül többeket letartóztattak, és a rendőrségen súlyosan bántalmaztak (AJ, 37,4/30; 57/328.)

246 Biber, Kočevski Nemei, 36.
247 Geiger, Nijemci u Đakovu, 131. A nemzeti öntudatukat megőrző és félig már asszimi

lálódott népi németek közötti ellentétekről lásd: Leček, Folksdojčeri, 158-159.
248 Biografski leksikon. Narodno predstavništvo. Senat. Narodna skupština, Beograd

1939, passim. A kormány pontosan tudta, mely albán képviselőket szeretné a parlamentben 
látni. így fordulhatott elő, hogy Stevan Despotovićnak, a gnjilanéi Kerületi Bíróság elnöké
nek Ilijas Agušević megválasztása ellen benyújtott panaszát -  mint politikait -  elvetették. 
(SBNS, Vanredni saziv za 1939. godinu, knj. I, Beograd 1938 (sic!), 24.)

249 Egyes képviselőkről (Ilijas Agušević) hamarosan azt lehetett hallani, hogy a JRZ ér
dekei ellen tevékenykednek -  ami összhangban áll az albán politikusoknak azzal a hagyomá
nyos taktikájával, hogy egyszerre két széken ülnek. (VA, pop. 17, k. 92, f. 1, d. 4.)

250 Ljubodrag Dimić, Istorija srpske državnosti, III. Srbija u Jugoslaviji, Növi Sad (2001), 
181. Von Heeren német nagykövet értékelése szerint a kormány nem szerzett túl nagy több
séget (54,09%), de azt is a nemzeti kisebbségek szavazatainak köszönhette. A kisebbségek 
számát 330 000-re becsülte. Ügy értékelte, hogy a népi németek (Volksdeutscherek) kb. 120
000 szavazatot adtak le a kormány listájára. (Biber, Nacizem, 193.)
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áltott szó volt. A kisebbségek néhány szenátori helye ugyancsak látszat intézkedés
nek számított, ami csekély hasznot hozott a nemzeti kisebbségeknek.251

A második világháborúig a vezető szerb és horvát körök egyezkedtek egymás
sal, majd a megállapodásokat végrehajtották.252 Ilyen körülmények közepette a ki
sebbségi kérdés egyre inkább annak függvényében került terítékre, hogy milyen 
a viszony Jugoszlávia és az adott kisebbség anyaországa között. Mindenekelőtt a 
három „nagy” kisebbségre -  a németekre, a magyarokra és az albánokra -  vonatko
zott ez. Németország az Anschluss után Jugoszlávia közvetlen szomszédja lett, de a 
német érdekekkel már korábban is számoltak Belgrádban.253 Amíg a kormány a ko
rábbi időszakban fel-fellépett a náci kilengések ellen, a jugoszláv hatóság 1939-től 
toleránsabb lett, a kilengéseket pedig -  a Reichből érkező utasításoknak megfele
lően -  egyre inkább a „német népcsoport” vezetősége ellenőrizte, s ugyanez csök
kentette a Volksdeutscherek manifesztációinak számát.254 A kormány igen elnéző 
politikát folytatott a művelődési egyesületek munkájának és az új iskolai osztályok, 
illetve tagozatok megnyitásának engedélyezése ügyében, továbbá nem avatkozott 
be a Volksdeutscherek „belső” ügyeibe. 1940 őszén a sajtó egy része azt sejtette, 
hogy a Volksdeutscherek a túlnyomórészt németek által lakott községekben egy

251 Váradi Imre így 1939 februárjának elején szenátor lett, s ezt örömmel fogadták 
a magyarok. (Mesaroš, Mađari, 174; Sajti, Hungarians, 101.) Ebből pedig az derült ki, 
hogy a rezsim végérvényesen ejtette Szántót. 1940 márciusában szenátorrá nevezték ki 
dr. Filip Pop püspököt, a német evangélikus egyház vezetőjét és Georg Grasslt, aki a 
harmincas évek első felében már betöltötte ezt a tisztséget. (Plautz, i. m. 67.) 1935-ben 
csak három kisebbségi szenátor volt: Sefedin Mahmudbegović bég, Džafer Sulejmanović 
és Georg Grassl. (Č. M. Mitrinović, Biografski leksikon. Narodno predstavništvo, s. 1., 
s. a. (1935). Mahmudbegoviéról egyesek azt állították, hogy a szeparatista propaganda 
irányítója. (VA, pop. 17, k. 95b, f. 4, d. 3.) A peći szerbek viszont úgy vélték, hogy ő 
a legmegfelelőbb a szenátori tisztségre. (AJ, 37, 61/377.) Sulejmanoviéról egyesek azt 
állították, hogy zsarnokoskodott, férfitestvérei pedig magas tisztségeket töltöttek be Al
bániában, illetve később csatlakozott a Demokrata Párthoz, amely anyagilag támogatta. 
Ezért titokban annak szenátoraként dolgozott. Azzal is megvádolták, hogy a baloldali
akkal és a montenegrói föderalistákkal a JRZ bomlasztásán ügyködött, holott formáli
san ahhoz tartozott. (AJ, 37, 15/100.) 1939-ben szintén csak három kisebbségi szenátor 
volt: G. Grassl, Váradi Imre és Muhamed Zlatko. (Biografski leksikon.) Az alibunári 
járás románjainak -  akik többségükben a JRZ szervezetéhez tartoztak -  azon követelése, 
hogy nekik is jár egy szenátor N. Meda bankigazgató és községi elnök személyében, nem 
talált meghallgatásra. (AJ, 37, 13/88.) A kormány szemmel láthatóan arra törekedett, 
hogy a nemzeti kisebbségek soraiból mérsékelt és kooperatív képviselőket nevezzen ki, 
de úgy tűnik, nem mindig sikerült neki hozzá valóban lojálisakat választani. Kacsának 
bizonyultak azok a híresztelések, hogy Ferhat Draga béget is szenátorrá nevezik ki.

252 Dimić, Istorija, 182-197.
253 J. F. Zene azt írja, hogy Németország azért harcolta ki a Volksdeutscherek jogait, 

hogy uralkodhasson felettük és az ország fölött, amelyben ezek a népi németek éltek. (J. V. 
Senz, Politische, 329.)

254 Biber, Nacizem, 199-200; Zorán Janjetović, Die Konflikte zwischen Serben und 
Donauschwaben, Südost-Forschungen, 58, 1999, 152. A német népcsoport vezetősége 1940 
derekán arra kérte a Volksdeutschereket, hogy tartózkodjanak a kilengésektől, mert a letar
tóztatottak érdekében nagyon nehéz volt közbenjárni. (Deutsches Volksblatt, 7. VI 1940.) 
Jankó, a Kulturbund vezetője 1940. július 1-jén ideiglenesen fel is függesztette az új tagok 
fölvételét. (VA, pop. 17, k. 527, f. 3, d. 45.)
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fajta autonómiát kapnak.255 A Német Birodalom sikerein felbuzdulva a szlavóniai 
Volksdeutscherek egy része, amely sokáig ragaszkodott a HSS-hez (Horvát Pa
rasztpárt), távolodni kezdett tőle, majd belépett a Kulturbundba, amely viszont a 
jugoszláviai németség politikai-kulturális, gazdasági-szociális ernyőszervezetévé 
lett. Az 1940-es községi választások alkalmával ez összetűzést váltott ki azokkal a 
németekkel, akik hűek maradtak a HSS-hez.256

A magyarok helyzete is fokozatosan javult a Jugoszlávia és Magyarország kö
zötti viszony enyhülése miatt, amit Németország -  különösen 1940-ben -  erősen 
szorgalmazott. Többé már nem a választások előtti alkudozással kicsikart enged
ményekről, vagyis belpolitikáról volt szó, hanem külső tényezők közrejátszásáról.257 
Természetesen továbbra is voltak panaszok, akár a korábbi években,258 de ezeket 
ekkor már nem belpolitikai, hanem külpolitikai szempontok figyelembevételével 
kezelték. Eközben a jugoszláv kormány törekedett arra, hogy a magyar kisebbséget 
talonban tartsa a Budapesttel folyó alkudozások során.259 A magyar vezetők egy ré
sze (Váradi, Deák) megpróbálta a JRZ mellé állítani a magyarságot, egy kisebb cso
port viszont a helyzet javulásának lassúsága miatt Nagy Iván vezetésével260 kapcso
latba lépett a Horvát Parasztpárttal (HSS), s egyre inkább jobbra, az irredentizmus 
felé tolódott.261 A hatalom igyekezett megakadályozni a két csoport kibékülését, 
továbbra is lehetetlenné téve a Magyar Párt megújítását (ahogy a többi kisebbségi 
pártét is). A két világháború közötti időszak végéig a jugoszláviai magyar politi

255 II piccolo, 11. XI 1940; Magyarország, 1940. X. 14; Dimić, Kulturna politika, III, 49; 
Annabring, i. m. 71-72. A német ifjúság külön követelte a német jegyzők hivatalba állítá
sát. (AJ, 38, 7/27.) 1940 decemberében a Deutsches Volksblatt kezdeményezte, hogy az új 
városi tanácsokban a Volksdeutschereknek legyen egy vagy két képviselőjük. (Deutsches 
Volksblatt, 4. XII. 1940.) Ami a közigazgatás terén követelt engedményeket illeti, dr. Berge 
német tudósító szerint Maček alelnök ellenzett bármiféle engedményt. (AJ, 38,122/267.)

256 Geiger, Nijemci u Đakovu, 129. Horvátországban a megváltozott feltételek ellenére 
a németek a községi választásokon csupán hat községben tudták megszerezni a hatalmat, a 
vegyes lakosságú településeken megállapodásokat kötöttek a helyi hatalom megosztásáról. 
(Deutsches Volksblatt, 28. V. 1940; Der Angriff\ 25. IV. 1940.) Altgayer, akinek nem erőssége 
a pontosság, tévesen állította, hogy öt községben szerezték meg a hatalmat. (Altgayer, i. m. 
(bővítés), 14.) Csupán öt községet említ egy jelentésében az I. katonai körzet parancsnoka is
1940. június 7-én. (VA, pop. 17, k. 527, f. 3, d. 45.)

257 Sajti, Hungarians, 121; Mesaroš, Madari, 193,199-205,211,223-226; Napló, 1941. II. 1. Köz
vetlenül az 1938. évi választások után a magyar kormány tárgyalásokba bocsátkozott a jugoszláv kor
mánnyal a magyar képviselőhelyek számáról. (Sajti, Hungarians, 103-106; uő. Changes, 140.)

258 SBNS, Vanredan saziv za 1939, knj. I, 695-698; Deutsches Volksblatt, 21. III. 1940; 
Pester Lloyd, 1940. VI. 17; Magyarország, 1940. VI. 11; Jutarnji lista, 19. III 1940.

259 Sajti, Hungarians, 108; uő. Changes, 142.
260 Zágrábi ügyvéd. A fiatal radikális magyarokat vezette, akik inkább a horvát ellen

zékkel, mint Belgráddal működtek volna együtt. Budapest a harmincas évek végén szerette 
volna egyesíteni a Belgrád-párti és a Zágráb-párti csoportokat, majd pedig a kormány ellen 
fordítani őket. (Sajti, Hungarians, 99; uő. Changes, 135-136.)

261 AJ, 66 (pov. azaz biz.) 71/184; VA, pop. 17, k  32, f. 1, d  16 és 28; k  21, f. 3, d  14; Mesaroš, 
Madariy 205,210,217; Aleksandar Kasas, Ojednoj predstavci jugoslovenskih Madara iz 1940. godiney 
Istraživanja, XIV, 1992,183. A HSS nem sokkal a szerb-horvát megállapodás után ígérgetni kezdte 
a Horvátországi Bánságban élő magyarok helyzetének javítását, nagy horderejű engedményeket he
lyezett kilátásba. (Sajti, HungarianSy 114-115; uő. Changesy 147.)
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kai elit kívánsága maradt csupán.262 Más, kisebb közösségek az Európában zajló 
sorsdöntő változások közepette nem hallattak magukról. Cvetković miniszterel
nök 1940 októberében homályos ígéretet tett az ország olyan átrendezésére (át
alakítására, megreformálására), ami által a kisebbségekkel szembeni mulasztások 
is pótolhatók.263 Ennek alapján a sajtó egy része azt várta, hogy a kabinet gyorsan 
rendeletet ad majd ki a nemzeti kisebbségek helyzetének szabályozására, annak 
a konvenciónak a mintájára, amelyet Németország kötött a Volksdeutscherekkel 
(népi németekkel) kapcsolatban Magyarországgal és Romániával.264 Ebből persze 
semmi sem lett.

Néhány epizód kivételével marginális volt a nemzeti kisebbségek részvétele a 
politikai életben az SZHSZ/Jugoszláv Királyságban. A legerősebb jugoszláv pár
tok arra törekedtek, hogy a kisebbségieket saját szavazóbázisukként tömörítsék, s 
viszonzásul vajmi keveset nyújtottak. A szószegés szinte szabály volt, az ígéretek 
betartása pedig kivétel. A képviseleti testületekbe és a közigazgatásba bejutott ki
sebbségiek száma soha még csak meg sem közelítette a választótestületben jegyzett 
arányukat. Alacsonyabb szinteken, a körzeti és községi testületekben -  amíg létez

262 AJ, 38,7/27; VA, pop, 17, k. 21, f. 3, d. 5; Sajti, Hungarians, 99-100; Dr. Vlatko Maček, 
a kormány alelnöke és a HSS elnöke a Magyar Nemzet című lap 1939. december 24-ei szá
mában így nyilatkozott: nincs akadálya annak, hogy Horvátországban magyar párt alakul
jon. Megismételte ezt 1940. január 16-án is. (AJ, 38, 240/387.) Erre sohasem került sor, ami 
bizonyítja, hogy csupán politikai marketingről volt szó. 1940 márciusában, a Magyar Párt 
volt vezetőinek zentai tanácskozásán határozat született arról, hogy elfogadják a JRZ poli
tikáját. (Mir, 7. III 1940; Pester Lloyd, 1940. március 5.; Magyarország, 1940. március 5.) 
Mintegy 15 nappal később Újvidéken megerősítették a belgrádi orientáció elfogadását, és el
ítélték a zágrábi eksztrém híveit. (Reggeli Üjság, 1940. március 15; Napló, 1940. március 15.)

263 Neues Wiener Tagblatt, 8. X. 1940.
264 Dnevnik, Utro, Zarja 10. X. 1940. Az Erdély felosztásáról szóló második bécsi döntés 

alkalmával Németország 1940. augusztus 30-án rákényszerítette Magyarországot és Romániát, 
hogy aláírják „A népcsoportról szóló megállapodás’-t. (Ez valójában csak Magyarország szá
mára volt lényeges, mert a németek Romániában már igen széles körű jogokat élveztek.) Ezáltal 
a népi németek (Volksdeutscherek) a következő jogokat kapták: nemzeti identitásuk megőrzé
sének és a nemzetiszocialista világnézet kinyilatkoztatásának a jogát. Szervezetalapítási jogot, 
vagyis minden foglalkozást szabadon űzhettek Jogosultak lettek a központi hatalomban és a 
hivatalnoki karban való arányos részvételre. Biztosították a tanítói utánpótlástnevelő és oktató 
iskolák jogát. Ugyanakkor jogot kaptak a szabad nyelvhasználatra a magánéletben és a gazdasági 
ügyvitelben, a nyilvános összejöveteleken, valamint a magyarokkal azonos feltételekkel megkap
ták a sajtó szabadságának jogát is. Magyarország kötelezettséget vállalat az asszimilációs intézke
dések mellőzésére, különösen a vezetéknevek megváltoztatása vonatkozásában; engedélyezték a 
szabad művelődési kapcsolatokat Németországgal, az erdélyi szászoknak pedig az optálás jogát. 
Mindeközben a német kisebbség szervezete, a Volksbund illetékes volt arra, hogy személyes nyi
latkozat alapján eldöntse, ki a német és ki nem. A magyar kormánynak sikerült elérnie, hogy a 
megállapodásba ne kerüljön bele az a kitétel, amely a nemzetcsoportot jogi személyként deklarál
ta. Később ezt a megállapodást mindkét fél saját érdekeinek megfelelően magyarázta, miközben 
a Volksdeutscherek azt állították (alaptalanul), hogy kollektíve elismerték őket jogi személyként. 
(Tilkovszky Lóránt, Zeitgeschichte der Deutschen in Ungarn seit 1919 mit einer Vorgeschichte, 
Budapest, 1991,115-120.; uő. Ungarn und die deutsche yyVolksgruppenpolitik” 1938-1945y Buda
pest, 1981,93-96.; Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropay II, Bonn, 
1956,23E-25E, 73E-74E; Norbert Spannenberger, Der Volksbund der Deutschen in Ungarn 1938- 
1944 unter Horthy und Hitler, München, 2002, 214-222.; Matthias Annabring, Volksgeschichte 
der Deutschen in Ungarn, Stuttgart, 1954, 105-110.; uő. Volksgeschichte der Donauschwaben in 
Rumanien, Neuhausen/F bei Stuttgart, 1956,57.)
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tek -  valamivel jobb volt a helyzet, de általában itt is aránytalanul kevesebb volt a 
kisebbségi képviselő. A kisebbségiek általában csak a Népképviselőházban tehették 
szóvá (gyakran ellenséges környezetben) nyilvánosság előtt panaszaikat,265 de rit
kán adódott olyan helyzet, amikor a parlamentben konkrétan is tehettek valamit 
nemzettársaikért. A hivatalnoki karban való részvételük -  mind állami, mind köz
ségi szinten -  sokkal rosszabb volt, mint a képviseleti szervekben (szkupstinák).266 
Egyedül a községi vezetők körében való részarányuk volt nagyobb267 -  elsősorban 
a déli országrészben.268 A községi közigazgatásban való részvétellel kapcsolatban 
azonban mégis nagyok a regionális és időbeli eltérések.269 A kisebbségek területi 
szétszórtsága és/vagy alacsony létszámuk miatt, de a nemzeti kisebbségek szem
pontjából hátrányosan kialakított választási rendszer következtében sem érték el 
soha azt a politikai súlyt és jelentőséget, amivel rendelkezhettek volna. Együttmű
ködésre a kisebbségi pártok és szavazóik között gyakorlatilag egyáltalán nem került 
sor, ha leszámítunk néhány közös gyűlést és összejövetelt. Az albánok és a törökök 
közös párttal indultak, de az etnikai türelmetlenség, az érdekellentétek, valamint az 
eltérő politikai álláspontok együttesen hozzájárultak a közös szervezet felbomlásá
hoz. A csehek és szlovákok túlságosan is szétszórtan éltek, és kevesen voltak ahhoz, 
hogy együttesen léphessenek föl. Másrészt ők nem a többi nemzeti kisebbséghez

265 Előfordult, hogy a cenzúra ezt a lehetőséget is korlátozta, lerövidítve a képviselők be
szédeit a gyorsírói jegyzetek közzététele alkalmával, illetve a sajtóban. (Vö. Das Hin und Her der 
jugoslawischen Minderheitenpolitik. Die Ernennung dr. Grassls zum Senator, Nation und Staat, 
V, 6, 1932, 413.; Die Butgetreden der deutschen Parlamentsvertreter. Unerhörte Verdachtigungen 
der deutschen Minderheit. Die Zensur, Nation und Staat, V, 7,1932,497.; Die Lage der deutschen 
Volksgruppe, Nation und Staat, VII, 7, 1934, 450.) A cenzúra néha szigorúbb volt a kisebbségi 
lapokkal, mint a jugoszlávokkal szemben, amelyek megjelentethettek olyan dolgokat is, ami
lyeneket a kisebbségi lapok nem. A kisebbségi nyelveken megjelenő újságokban még az Avala 
hivatalos hírügynökség közleményeit is cenzúrázták. (Die innenpolitische Lage. Di Novelle zum 
Wahl- und Versammlungsgesetz. Die Frage der deutschen Bürgerschulen. Die Unterdrückung der 
Minderheitenpresse, Nation und Staat, V, 3,1932,179.)

266 SBNS Kraljevine Jugoslavije, Redovan saziv za 1932/33. godinu, knj. IV, Beograd 
1933, 332. oldal. Kutatásunk során csupán egyetlen nem jugoszláv járási elöljáró említésére 
bukkantunk -  a német Alexander Ruppra. (SBNS KJ, I redovni saziv za 1935/36, II redovni 
saziv za 1937/37. godinu, knj. I, Beograd, 1937, 375.)

267 A községekről szóló törvény, amely megkövetelte a hivatalos nyelven történő ügyin
tézést, a felsőbb szerveknek kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy helyi szinten beavatkoz
zanak és korlátozzák a kisebbségiek részvételét a munkában. (SBNS KJ, Redovan saziv za 
1932/33, knj. III, 89-90.)

268 AJ, 37, 56/360; 46/299;55/358. Semmiképpen sem állja meg a helyét Hakif Bajraminak 
azon állítása, hogy az albánok nem képviseltették magukat a helyi hatalomban. (Bajrami, L 
opression, 75.) Igaz ugyan, hogy részvételük nem volt mindig megfelelő arányú, különösen a na
gyobb városokban, de távol áll az igazságtól, hogy nem vettek benne részt. 1937-ben a hadsereg 
vezérkara kosovói hadosztály-parancsnokságának területi megbízottja szerint 77 jugoszláv köz
ségi elnököt választottak meg, továbbá 1249 jugoszláv tanácsnokot (helyi önkormányzati képvi
selőt), valamint 50 albán nemzetiségű községi elnököt és 1825 albán tanácsnokot. (VA, pop. 17, 
k  94, f. 3, d. 2.) Másrészt több teljesen zavaros múltú albán az egyes településeken a korrumpált 
szerb hivatalnokok segítségéveljutott községi tisztséghez. (VA, pop. 17, k. 95 A, f. 8, d. 1; k. 95b, f. 
4, d. 4;f. 7, d. 54.) A vezérkari megbízott valószínűleg túlzott, amikor a fent idézett jelentésben azt 
írta, hogy minden albán tanácsnok egyben albán ügynök is.

269 Helyi szinten a pártkulcsnak köszönhetően minden lehetséges volt. Az is, hogy a győztes 
szerb községi elnököt leváltsák a német hatalomra juttatása végett. (SBNS KJ, I Redovan saziv za 
1935/36, II redovan saziv za 1936/37 godinu, knj. I, Beograd, 1937,352.)
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hasonló kisebbségként élték meg önmagukat, így fel sem merült bennük a más 
kisebbségekkel való közös front kialakításának az ötlete. Ezenkívül a szlovákokat a 
németektől az egyházi vita is elválasztotta, a magyaroktól viszont a Magyarország
gal kapcsolatos rossz emlékeik. A magyarokra és részben a románokra is túlságo
san rávetült az irredentizmus árnyéka, így a többi kisebbség számára nem voltak 
kívánatos partnerek. Arról már nem is beszélve, hogy pártjaik hagyományosan 
szenvedtek a belső összefogás hiányától, a románok pedig amúgy sem képviseltek 
számottevő erőt sem létszámuk, sem gazdasági erejük, sem befolyásuk alapján. A 
németek nem kívántak együttműködni a magyarokkal,270 mert még emlékeztek a 
magyarosításra, továbbá a magyar kisebbség gyanúsítása miatt,271 aminek a magyar 
kisebbség állandóan ki volt téve, a Magyarországról érkező irredenta propaganda 
miatt, amely az ilyen együttműködést saját céljaira használta volna fel.272 Nehezítet
te a helyzetet a magyar vezetők közötti széthúzás273 is, de az a tény is, hogy Horthy 
Magyarországa rosszul bánt a németekkel.274

Másfelől pillanatnyi politikai érdekek miatt a Magyar Párt sem volt mindig haj
landó az együttműködésre,275 amit néha azzal indokolt, hogy Belgrád a németeket 
favorizálja.276 A felsoroltakkal együtt a kisebbségi együttműködést fékezték a hatal
mas regionális különbségek, amelyek egyébként az egész délszláv (jugoszláv) térség 
integrálódását is akadályozták. Mi lehetett volna a közös a maribori német polgár, 
a burger és a nyugat-macedóniai albán pásztor esetében?! A legfőbb ok, amiért 
sohasem került sor az igazi kisebbségi együttműködésre, mégis abban a tényben 
keresendő, hogy abban hittek a kisebbségi politikusok, hogy többet nyerhetnek a

270 Egy ilyen kísérlet 1938-ban csődöt mondott. (VA, pop, 17, k. 21, f. 2, d. 3.)
271 Hans-Paul Höpfner, Deutsche Südosteuropapolitik in der Weimarer Republik, Frank

furt/M, Bonn 1983, 342.
272 Stefan Kraft 1931-ben azért vetette el a magyarokkal való együttműködést, mert 

abból a Volksdeutschereknek káruk lett volna. (Pester Lloyd, 22. XI. 1931.) 1939-re sem vál
tozott meg a helyzet: a németek nem akartak kompromittálódni a magyarokkal való együtt
működés miatt, hiszen a magyarokat folyamatosan azzal gyanúsította a hatalom, hogy nem 
lojálisak. (AJ, 37, 58/371.)

273 Ulrich von Hassel belgrádi német nagykövet 1931-ben azt írta, hogy a magyarok
nál hiányzik a szilárd szervezettség és a világos, egyértelmű vezetés -  ami egyik előfeltétele 
volt a Volksdeutscherekkel való együttműködésnek. Ezenkívül -  véleménye szerint -  a ma
gyarok nem látják a különbséget saját helyzetük és a németség helyzete között, és szakíta
niuk kellett volna azzal a felfogással, hogy a népi németeket (Volksdeutschereket) „elsza
kadt magyarokénak tekintsék. (PA AA, Abt. II, Nationalitatenfrage, Fremdvölker, Politik 6 
Jugoslawien, Bd. 5.) Ezek az értékelések érvényesek voltak a két háború közötti időszak nagy 
részére. 1925-ben Georg Grassl felhányta a magyaroknak, hogy nincs egységes vezetőségük, 
hogy ki akarják használni a Volksdeutschereket, és hogy hátba támadták a Német Pártot, 
csatlakozva „Pašić és Pribićević terrorista tömbjéhez”. (PA AA, Abt. II Nationalitatenfrage, 
Fremdvölker, Politik 6, Jugoslawien, Bd. 5.) 1937. Egy népi német (Volksdeutscher) tisztség- 
viselő következetlenség és ellenzékieskedés miatt marasztalta el a magyar vezetőket. (Ma
gyarság, 1937. II. 23.)

274 Lóránt Tilkovszky, Die Frage der politischen Zusammenarbeit der deutschen und 
ungarischen Minderheiten in Donaubecken, in den Staaten der Kleinen Entante, a: Gerhard 
Seewan (szerk.), Minderheitenfrage in Südosteuropa. Beitrage der internationalen Konferenz: 
The Minority Question in Historical Perspective 1900-1990, Inter University Center, Dubrov
nik 8-14 April 1991, München, 1992,403.

275 Vinaver, fugoslavija i Madarska, 1918-1933, 382, 384.
276 Sajti, Hungarians, 182.
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hatalmi pártokkal való együttműködéssel, mint a közös kisebbségi front kínkeser
ves kiépítésével, szórványos együttműködési kezdeményezések és próbálkozások, 
de ezek csak marginális jelentőséggel bírtak.277 A viszonylag kis létszámú, szór
ványban élő és széthúzó, a hatalom nyomásának állandóan kitett nemzeti kisebbsé
gek a világháborúk közötti Jugoszláviában nem tudtak lényegesen kihatni általános 
helyzetük javítására. Ha néha ez sikerült is, akkor annak általában külpolitikai okai 
voltak, és azt nem maguk a kisebbségek harcolták ki.

In his paper the author analyses the minority policy o f the new Yugoslav 
state established after the Peace Treaty ending the First World War.

He presents in detail the evolving political organisations and activities o f 
Slovaks, Albanians, Hungarians, Germans and Romanians from  the early 
1920s on.

In his paper, Zoran Janjetović especially focuses on the cause and effect re
lationships during the Kingdom o f Serbs, Croats and Slovenes providing at the 
same time a true picture o f the period after the introduction o f the personal 
dictatorship in 1929. In this latter case, he examines the gradual swing o f the 
Germans to the right, while presenting in detail the political scope and status 
o f the Hungarian minority as well

In relation to the South Slavic political elites approach to minority issues, 
the author stresses that, in the examined period , all the while the strongest 
Slavic parties were making efforts to pool the minorities in their constituen
cies, however, they had little to offer them in return.

\ __________________________________________ )

277 VA, pop. 17, k. 21, f. 2, d. 3; AJ, 14, 110/414; Vinaver, Jugoslavia i Madarska 1918- 
1933, 384; Popi, Rumuni, 69, 75; Mesaroš, Položaj, 247; G. Nikolić, i. m. 190.
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PEJIN ATTILA

A bácskai zsidóság Trianon után
Vázlat

Örvendetesnek tartom, hogy ma már több(féle) trianoni narratíva létezik: tör
ténészek, publicisták számtalan olyan momentumot tárnak fel, amelyek korábban 
szándékosan vagy szándéktalanul elsikkadtak, elkerülték a figyelmünket. Ilyen 
narratíva a délvidéki, ezen belül pedig a bácskai zsidóság története a két világhábo
rú közötti időszakban.

A trianoni narratívák részleteikben gyakran ellentmondanak egymásnak (sőt, 
helyenként kizárólagosak!), s ezzel lehetőséget adnak arra, hogy mindenki hajto
gassa a maga igazát, a társadalmi kibeszélést célzó törekvések emiatt mindig süke
tek párbeszédébe torkollnak. Azt hiszem, nem mondok újat, ha azt állítom, hogy 
ez többnyire nem a történészek bűne.

Ezért vagyok különösen hálás a szervezőknek, hogy a Magyar Párt jubileuma 
alkalmából rendezett emlékkonferencián beszélhetek a bácskai zsidóságról, hi
szen ez a lehetőség annak a törekvésnek a szolgálatába állítható, hogy a különféle 
narratívákat közelítsük egymáshoz, rámutassunk azokra az összefüggésekre, ame
lyek ezek között fennállnak, s ha nem is a mi dolgunk, hogy itt és most kísérletet 
tegyünk valamilyen szintézis vázolására, az egyre több ilyen konferencia esetleg 
meggyőz majd bennünket arról, hogy talán eljött -  vagy legalábbis közel van -  a 
pillanat egy ilyen szintézis megírására.

* * *

Hogy Trianon kérdése még mindig mennyire a politikum hatása alatt van, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy amikor Trianont kiáltanak, álta
lában elfelejtik, hogy a békediktátum nemcsak a magyar nemzettestet szabdalta 
szét, hanem a magyarsággal az Árpád-házi királyok uralkodása óta együtt élő -  a
19. század elejétől pedig sorsközösséget megélő -  zsidóságot is. Az utódállamokba 
kerültek számára ez kétszeresen tragikus volt: egyrészt félbeszakadtak a magyaror
szági zsidóság körében elkezdődött folyamatok, amelyek közül a legfontosabb min
denképpen a társadalomba való integrálódás volt. Másrészt a zsidóságnak továbbra 
sem volt anyaországa (éppen csak körvonalazódott), amely legalább erkölcsi, eset
leg némi politikai támogatást is nyújthatott volna.1

1921-ben az SZHS Királyság területén 64 746 zsidót írtak össze; kétharmaduk 
a Monarchia területéről származott.2 Kiindulásképp vizsgáljuk meg, „mit hoztak

1 Tulajdonképpen volt egy ténylegesen létező anyaországuk: Magyarország, s az ala
kulóban levő Palesztina (a későbbi Izrael), amely a szétszóratás óta minden zsidó számá
ra, bárhol élt is, egyfajta viszonyítási pontnak számított, minimumnak, amely segítségével 
megtarthatta valódi önazonosságát. Joggal mondhatjuk tehát, hogy a Magyarországon kívül 
rekedt zsidóság kettős diaszpórába kényszerült.

2 Számuk jóval elmaradt a többi kisebbség (505 790 német, 467 658 magyar, 439 637 al
bán, 234 068 román, 115 532 cseh és szlovák, 105 322 török) mögött. Lásd Nebojša Popović: 
Jevreji u Srbiji 1918-1941. Beograd, 1997. 144.
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magukkal” a zsidók a Monarchiából a délszláv államba, illetve mi várta ugyanitt 
őket zsidó és nem zsidó részről.

Először is polgárjogi-vallási szempontból egyenjogú polgárokként élték meg az 
impériumváltást. Az 1868: XLIV. te., amely a nemzetiségi kérdést volt hivatott ke
zelni, korántsem tette ezt mindenkit kielégítő módon, pedig hát a nemzeti kisebb
ségekhez viszonyítva a magyarság éppen hogy csak többségben volt, s ha a zsidóság 
nemcsak vallási közösségként, hanem nemzeti kisebbségként is megjelölte volna 
önmagát, akkor ez a többségi viszony megrendült volna. Mivel nem történt meg, 
a magyarság biztonságban érezhette magát, de érezhető volt, hogy a kérdés függő
ben maradt, végleges válasz nélkül, máskülönben nem vált volna „ zsidókérdés”-sé. 
A zsidóság helyzete másokéhoz képest mindenképpen különlegesnek számított: a 
zsidóknak nem volt anyaországuk, mint pl. a németeknek vagy a szerbeknek, de 
még a szlovákokhoz sem voltak hasonlíthatók a zsidók, akiknek a nemzetté válá
si folyamata lényegében a történelmi Magyarország határain belül játszódott le, s 
akiknek kezdettől fogva nem volt önálló államuk.

Tovább árnyalta a képet s bonyolította a helyzetet az 1868-ban megtartott 
zsidó kongresszus, amelynek során -  a kitűzött cél ellenére, ti. hogy egysé
gesen kezelhessék a magyarországi zsidóságot -  megtörtént a magyarországi 
zsidóságon belüli -  korábban beindult folyamatokat lezáró -  formális és végle
ges szakadás (kongesszusi-neológ, status quo ante, illetve ortodox hitközségek 
szerveződtek).3 Számolni kellett a peremvidékeken kompakt tömegekben, vi
szonylag szegény sorban élő haszid közösségekkel, amelyeket kezdetben senki 
sem vett komolyan, de lassú beszivárgásuk (majd az első világháborús galíciai 
menekültáradat) a nagyobb központokba idővel itt-ott valóságos pánikhangu
latot keltett, különösen a konformista-opportunista neológ zsidóság körében, 
amely legegyértelműbben definiálta magát izraelita vallású magyarként.4 Leg
végül -  válaszként a politikai antiszemitizmus megjelenésére és térhódítására
-  mintegy ennek antitéziseként (habár végső céljában bibliai elkötelezettségtől, 
elhivatottságtól hajtva) jelentkezik a cionizmus is.

A háború még tartott, amikor megejtették a Huszadik század folyóirat körkér
dését5, amelynek során kiemelkedő zsidó és nem zsidó közéleti személyeket szólí
tottak meg, illetve kérdezték meg: szerintük van-e Magyarországon zsidókérdés, s 
ha igen, miben látják a lényegét, okait, megoldási lehetőségeit. Mind a kérdés fel
tevői, mind pedig a válaszadók többsége (ki nyíltan, ki burkoltan) a magyarországi 
zsidóságot nem egységes, kompakt közösségként látták, hanem éles válaszvonalat 
húztak a már többé-kevésbé integrálódott, de még nem asszimilálódott zsidók és 
a folyamatba bekapcsolódni nem kívánók (itt nyilván a haszidokra gondoltak) kö

3 Mint ilyen a kongresszusi vagy neológ zsidóság a zsinagógái istentiszteletet a keresz
tény liturgia külsőségeihez próbálta igazítani, újonnan épülő zsinagógáit keresztény templo
mokhoz hasonlóvá tenni, öltözködésben is a környezethez idomulni.

4 A haszid mozgalom tulajdonképpen a középkorban megmerevedett rabbinizmus el
leni lázadásként is felfogható, érdekes módon azonban (az okokra itt most nem térnénk ki) 
idővel a másik szélsőségbe -  az ultraortodoxiába -  evoluált mind a külsőségek tekintetében, 
mind pedig felfogásában, a rebbe-kultusz (egy-egy tekintélyes rabbi köré való tömörülés) 
pedig több száz kisebb-nagyobb igen zárt közösséget hozott létre, ami az önizoláció miatt 
ellenszenvet váltott ki nemcsak keresztény, hanem neológ, sőt ortodox körökben is. Ezek a 
közösségek a monarchia elmaradottabb, fejletlen vidékein éltek, a többség többnyire igen 
szerény körülmények között, sőt szegénységben.

5 Huszadik Század, XVIII. évf. (1917). 1-2. sz.
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zött. Ezért a problémát eleve nem tudták állampolgári kérdésként megfogalmazni, 
vagyis oly módon, hogy a magyarországi zsidók mindenekelőtt magyar állampol
gárok, akik a gazdasági-társadalmi hierarchiában különféle helyeket foglalnak el, 
ezért a velük kapcsolatos problémák elsősorban gazdasági-szociális, s csak másod
sorban kulturális-nyelvi, etnikai-vallási jellegűek, mint ahogy a napi politika lát
ni és láttatni kívánta. A körkérdés tehát inkább pótcselekvés, mintsem tényleges 
problémamegoldó instrumentum volt, legalábbis elméleti síkon. A kapott válaszok 
legfőbb tanulsága mindenesetre ez: az ún. „zsidókérdés” a 20. század második év
tizedének végén még mindig aktuális. S ekkor persze még rémálmaiban sem sej
tette senki, hogy a háború végkifejlete milyen újabb szakadást -  ezúttal területi 
szakadást -  idéz majd elő a magyar zsidóság körében, vele pedig új kérdéseket tesz 
fel, újabb problémák elé állítja nemcsak az utódállamok, hanem az „anyaország” 
zsidóságát is.

A konferencia fő témáját tekintve talán nem mellékes itt most -  legalább záró
jelben -  hangsúlyozni, hogy a délvidéki zsidóság többsége (de különösen a bácskai) 
mindenkor a szabadelvű pártot, majd utódját, a munkapártot támogatta, ami talán 
nem volt érdektelen a két háború közötti magyar-zsidó viszonyok tekintetében.

Az északi területek zsidósága -  beleértve a horvátországit is -  szűkebb kulturá
lis tekintetben az askenázi zsidósághoz volt sorolható, de láthattuk, mennyire sok
színű, heterogén közösségről volt szó; most viszont tovább bonyolódott a helyzet, 
hiszen az új államalakulatban -  Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában s rész
ben Szerbiában -  szép számban éltek szefárd zsidók, akik a zsidó közösség több 
mint egynegyedét alkották. Nyelvi szempontból még tarkább volt a helyzet, habár a 
zsidóság jelentős része (pl. Horvátországban is) beszélt valamilyen délszláv nyelvet, 
ami egyrészt megkönnyítette az új államba való integrálódást, másrészt az egymás
sal való kommunikálást. S itt érhető tetten a bácskai zsidóság különlegessége. 1931 - 
ben példának okáért a vajdasági zsidóság 43%-a vallotta magát magyar anyanyel
vűnek, 29%-a német, s csupán 13%-a szerb anyanyelvűnek.6 Talán mondani sem 
kell, hogy a magyar anyanyelvűek többsége Bácskában élt, elsősorban Szabadkán és 
a Tisza-vidéken; kivételnek az újvidékiek számítottak, akik már korábban a szerb, 
esetleg a német felé hajlottak. Nemcsak nyelvükben, hanem kultúrájukban is ma
gyar tudatúak voltak, részt vettek magyar egyesületek munkájában, a műkedvelő 
színjátszásban, magyar nyelvű újságokat adtak ki (a szélsőséges szerb sajtó ezeket 
judeo-magyar sajtóként emlegette), írtak és járattak, figyelemmel kísérték a ma
gyarországi zsidóság életét (de az összmagyar eseményeket is). S az 1929. évi január 
6-i diktatúráig (amely esemény sok tekintetben politikai átrendeződésekkel járt, s 
nem elsősorban a zsidóság körében) több helyütt is jelentős szerepet játszottak a 
Magyar Párt működésében.7

Az új államnak a zsidókkal szembeni viszonyulása -  több más kérdéshez ha
sonlóan -  az etnikai alapú erőviszonyok tükrében vizsgálható, ahol a szerb politi
kai elit meghatározó szerepet játszott. A kisszámú szerbiai zsidósággal kapcsolatos, 
politikailag kedvező tapasztalatok alapján nem tekinthetjük a szerb történetírás 
túlzásának azt a kijelentést, hogy ez döntően meghatározta a jugoszláviai zsidóság 
egészéhez való viszonyulást; ehhez hasonló volt a helyzet a szefárd zsidókkal is, s 
az északi országrészeken élők lojalitását a magyar kultúrába való beágyazódásuk

6 Popović 176.
7 Csuka János könyvében itt-ott elvétve történik említés zsidók és magyarok kapcsola

tairól. (A délvidéki magyarság története 1918-1941. Budapest, 1995)
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mértéke, nem pedig zsidó származásuk miatt kérdőjelezték meg. Ilyen módon ítél
te meg a helyzetet 1922 elején a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság belügyminiszte
re, miután mérlegelte Bács megye főispánjának a megye területén élő zsidóságról 
szóló jelentését, s a következő megállapításokat tette: nagyszámban vannak zsidók, 
akik a háború alatt és után megfordultak Bácskában, illetve megtelepedtek ott; 
sokan közülük külföldről érkeztek...; többségüknek nincs letelepedési engedélye; 
zömük kevésbé produktív foglalkozást űz (kereskedelem); Zenta város nagyszámú 
letelepedési engedélyt adott ki számukra, ami feltétlenül árt e helység nacionalizá- 
lása tekintetében, hiszen amúgy is anacionális elemekkel van teli.8 Az „anacionális 
elem” ti. a nem szerb; eltérően a szerbiai zsidóktól, akiket „mózeshitű szerbek”- 
nek s lojális honpolgároknak tartottak, a magyar zsidókat ugyanilyen szemszögből 
ítélték meg, tehát -  logikusan -  „mózeshitű magyarokéként kezelték őket, s mint 
ilyeneket gyanakodva szemlélték. Persze, az új hatalom is tisztában volt azzal, hogy 
ez puszta leegyszerűsítés, s habár a zsidóság közjogilag vallási közösségnek számí
tott, politikailag kisebbségként kezelte, ezért hozzálátott, hogy az itteni zsidóságot 
leválassza a magyar „nemzettest”-ről, a magyarság számát csökkentendő. Ezt a célt 
szolgálta évekig a „néwegyelemzés”-nek csúfolt intézkedés, melynek értelmében 
nem magyar vezetéknevűek nem iratkozhattak magyar tagozatokra, s ez nagy
számú zsidót érintett (persze nem kevés magyart is). Hogy a cionista szervezetek 
munkája elé nem gördítettek akadály, sőt támogatták a mozgalmat, az ugyancsak 
az ilyen törekvéseket szolgálta.

A nyelvi akadályok miatt a bácskai zsidóság csak lassanként találta meg a -  szó 
szerinti -  közös nyelvet az ország más részein élőkkel, ugyanakkor -  mint mondtuk
-  nem szakította meg teljesen a kapcsolatot a magyarországi zsidósággal sem. Ez 
a húszas években a sehova-se-tartozás -  mi több: otthontalanság -  érzetét keltette 
benne, ami nagymértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fiatalabbak a cionizmus 
felé forduljanak. A cionizmus 1918 előtt még csak csírájában létezett Magyaror
szágon, s később sem vált tömegessé. Jugoszláviában viszont más volt a helyzet. 
A hatalom amellett, hogy a vallás gyakorlásában példátlan engedményeket adott 
a zsidóságnak, eltűrte, sőt helyenként támogatta a cionizmust. Az a tény, hogy a 
január 6-i diktatúrát követően -  egy rövid tiltó időszak után -  újra engedélyezték 
a cionista szervezetek működését, bizonyítja: a cionizmusban nem láttak szerb- 
vagy jugoszlávellenességet, hanem azt, hogy az esetleg segít pl. a magyar tudatú 
zsidók számának csökkentésében. A cionista mozgalom népszerűvé vált a bácskai 
fiatalság körében is (s nem csupán Újvidéken, ahogyan állítani szokták), nemcsak 
a már említett otthontalanság-érzés miatt, hanem mert végre megtalálták az ösz- 
szekötő kapcsot az ország más területein élőkkel, askenázi és szefárd zsidó fiata
lokkal egyaránt. Segítségével ők immár biztonsággal megálltak azon a talajon, amit 
szüleik Trianon következtében elvesztettek, és soha nem találták meg újra igazán: 
a gazdasági, társadalmi-családi kapcsolatrendszert. Pest híján a bácskai ifjúság zág
rábi egyetemi karokon tanult tovább, mert itt inkább otthon érezte magát, mint 
Belgrádban, amely kezdetben különben sem volt egyetemi városnak mondható. S 
mivel Zágrábban volt a Cionista Szövetség székhelye is (itt jelent meg annak saj
tóorgánuma, a Židov), idővel tevékenyebb szerepet is vállaltak a szervezetben, s 
ők voltak azok, akik közvetlenül vagy közvetetten hozzájáultak a helyi szervezetek 
megalakulásához is. Mint ahogyan itt fogalmazódott meg a fő „sodor“ kritikája 
is, amelynek következtében egyre többen csatlakoztak a Zsabotinszkij-féle revizi-
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onista szárnyhoz, amely önálló szervezetet hozott létre, s a harmincas években a 
Zágrábban tanuló vajdasági zsidó egyetemisták többsége már a Betárba tagosodott 
be. Legerősebb központjuk Újvidék volt, „hazájuk" Bácska (azon kívül nem is igen 
akadtak követők), itt jelent meg egy ideig az Ever Hajarden, illetve a Malhut Jisrael.

Persze mélyebbre szántó, szerteágazóbb kutatások szükségesek ahhoz, hogy 
biztonsággal állíthassuk: a bácskai zsidóság (itt elsősorban a fiatalabb generációkra 
gondolok) legmegfelelőb válasza a Trianon által feltett kérdésekre éppen a cioniz
mus volt. A mozgalom egyébként is népszerűnek számított a jugoszláviai zsidóság 
körében, talán éppen azért (ezt fentebb már érintettük), mert a sokféle kultúrájú, 
sokféle nyelvet beszélő zsidóság számára fontos homogenizáló erőt kínált. A jugo
szláviai cionisták a legszervezettebbek közé tartoztak Európában (minden tizedik 
zsidó cionista volt), cionizmusuk azonban inább szaloncionizmus, ami tényleges 
kivándorlásban nem mutatkozott meg. (1939-ig csupán 1%-uk alijázott.)

Az a tény azonban, hogy a revizionista (jobboldali) irányzat éppen Bácskában 
tudott sikeresen gyökeret ereszteni, ellentmondásosan arra int, hogy a cionizmus 
mint mozgalom igen, mint politikai erő viszont nem tudott homogenizáló erőként 
hatni a multikulturális jugoszláviai zsidóság összekovácsolásában. Másrészt a bács
kai fiatalok vonzódása a szélsőségesebb eszmék (illetve a cionista eszmék szélsősé
gesebb módon való megvalósítása) iránt arra mutat, hogy előrenézve leginkább ők 
képzelték el jövőjüket egy akkor még csak körvonalazódó „ősújország”-ban.

A harmincas években -  a jugoszlávság ideológiáját a gyakorlatba is átültetve -  a 
hatalom ezt a zsidókra is ki akarta terjeszteni, s újabb, még erősebb offenzívába 
kezdett -  elsősorban a magyar identitású zsidóságot megcélozva -, hogy integrálja 
őket a délszláv államba. 1931-ben -  egy magyar országgyűlési felszólalás kapcsán 
[Pál Sándor], amely szerint a délvidéki zsidóság még mindig a magyar államiság 
és nemzet eszméjének hordozója -  egyes zsidó integracionisták szükségét érezték, 
hogy Vajdaság-szerte rendezvényeket szervezzenek, amelyeken az itteni zsidóság 
lojalitásáról biztosítja az államhatalmat. Március 25-én Klein Adolf báni tanácsos, 
a szabadkai zsidó hitközség elnöke hívta össze a vajdasági zsidóság nagygyűlését 
városában ilyen céllal. A rendezvényt jelenlétével maga Isak Alkalaj jugoszláviai 
főrabbi is támogatta. Az állandó nyomásgyakorlás, a szerb sajtón keresztül inté
zett támadások következtében egyre kevesebben merték már nyíltan felvállalni a 
magyar identitást, pl. sokan kiléptek a Népkörből (esetleg csak titokban maradtak 
tagok).9

A nyomásgyakorlás, a zsidóság fokozatos „cionizálódás”-a és ezzel párhuzamo
san a magyar nyelvű sajtó és szervezetek-intézmények „krisztianizálódás”-a, rész
ben pedig a múltból hozott terhek (pl. ama bizonyos negyvennyolcas-hatvanhetes 
politikai törésvonal, ami miatt a Magyar Pártnak is akadtak szervezési nehézségei), 
előítéletek, félreértések következtében végül is a magyarság és a magyar tudatú 
bácskai zsidóság nem tudott igazi szövetségesként fellépni a kisebbségi megmara
dásért folyó harcban, s Trianon egyre inkább másként fájt a zsidónak és másként 
a magyarnak.

1941-ben Bácskában összesen mintegy 12 500 összeírt zsidó élt; ebből 9613 
(77%) a két nagyobb városban, Újvidéken (3621) és Szabadkán (3549), illetve 
Zomborban (1011) és Zentán (1432).10 A Jugoszláv Királyságban élő zsidóság lé-

9 Csuka 398-401.
10 Kepecs József szerk.: A zsidó népesség száma településenként (1940-1941). Budapest, 

1993.
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lekszáma 1931 és 1941 között 68 400-73 000 volt, nem túl jelentős növekedéssel.11 
Ha összehasonlítjuk az 1921-ből származó adatokkal, területi bontásban feltűnik, 
hogy az északi (elcsatolt) területeken élők arányszáma csökkent a többihez képest; 
ez nem annyira az eltérő születési arányokkal magyarázható, mint inkább a gazda
sági kényszerből beindult migrációval. A különféle közbülső összeírásokból azon
ban kiderül az is, hogy a magukat magyar anyanyelvűnek vallók számbeli csökke
nése sem volt számottevő, a jugoszláv politika tehát nem érte el igazi célját. Az egy
re inkább jobbra történő eltolódás következtében aztán -  nem sokkal Jugoszlávia 
megtámadása előtt -  itt is életbe léptettek zsidótörvényeket, amelyek korlátozták a 
zsidóság részvételi arányát a kereskedelemben, illetve a közép- és felsőfokú tanin
tézményekben. S ha ezek nem is voltak olyan kemények, mint a magyarországiak, 
nem sok illúziót hagytak a jugoszláviai, így a bácskai zsidóság számára sem, ám a 
következő rémálom, amely sokszorosan meghaladta a trianonit, még csak ezután 
következett. De ez már egy másik, másféle történet.

11 Milan Koljanin: Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. Beograd, 
2008. 48-55.
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Bački Jevreji posle Trijanona
Nacrt

Misiim da je dobro, što danas već postoji vise narativa o Trijanonu: istoriča- 
ri, publicisti otkrivaju brojne momente koji su ranije namerno, ili nenamerno bili 
zapostavljeni, pa su promakli pažnji. Medu takve spada istorijat vojvodanskih, a 
unutar njega i bačkih Jevreja u periodu izmedu dva svetska rata.

Narativi o Trijanonu u detaljima su često protivurečni (štaviše, na nekim mesti- 
ma isključivi!), te time daju mogućnost da svako ponavlja svoju istinu, usled čega 
se namera vođenja društvenog dijaloga o pomenutoj temi, uvek završava razgovo- 
rima gluvih telefona. Misiim da neću reći ništa novo ako kažem da u tom pogledu 
krivicu uglavnom ne snose istoričari.

Upravo zbog toga, posebno sam zahvalan organizatorima, sto na konferenci- 
ji upriličenoj povodom jubileja Madarske stranke, mogu govoriti o Jevrejima u 
Bačkoj, jer će ovakva mogućnost svakako biti u službi namera koje imaju za cilj 
medusobno približavanje različitih narativa. To će ujedno omogućiti da ukažemo 
na medusobnu povezanost i, mada nam to nije zadatak, da ovde i sada pokusamo 
da uobličimo neku sintezu. Češće održavanje sličnih konferencija nas eventualno 
može uveriti da je možda došao -  ili je barem blizu -  trenutak da se priredi ovakva 
sinteza.

U kojoj meri je pristup pitanju Trijanona jos uvek pod uticajem politike, ništa 
bolje ne dokazuje od činjenice, da se prilikom izgovora same red Trijanon, uglav
nom zaboravlja na okolnost da je mirovni ugovor rascepao ne samo nacionalno 
telő Madara, već i Jevreja koji su živeli zajedno sa Madarima počev od vladavine 
dinastije Arpadovića, i s kojima su od početka 19. véka bili u stvarnoj sudbinskoj 
povezanosti. To je za ljude koji su dospeli u nove države predstavljalo dvostruku 
tragediju. S jedne strane, prekinuti su određeni procesi započeti medu Jevrejima 
u Madarskoj, od kojih je svakako najvažnija bila njihova društvena integracija. S 
druge pak strane, Jevreji i dalje nisu imali svoju maticnu zemlju (ona se tek počela 
uobličavati), koja bi im mogla pružiti barem moralnu, eventualno nekakvu poli- 
tičku podršku.1

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine, u Kraljevini SHS u to vreme 
je živelo 64.746 Jevreja; dve trećine njih poreklom je bilo iz Monarhije.2 Kao 
polazište za ovu raspravu, valja sagledati ,,sta su doneli“ Jevreji iz Monarhije u

1 Zapravo imali su jednu postojeću maticnu zemlju: Mađarsku i uz to Palestinu (kasniji 
Izrael) u formiranju koja je nakon rasturanja, za sve Jevreje, bilo gde da žive, predstavljala 
izvesni orijentir, neki minimum uz koji su mogli sačuvati svoj identitet. S pravom kažemo, 
dakle, da su Jevreji koji su ostali van granica Madarske, zapravo dospeli u duplu dijasporu.

2 Njihov broj bio je mnogo manji od pripadnika drugih manjina (Nemaca 505.790, Ma
dara 467.658, Albanaca 439.637, Rumuna 234.068, Čeha i Slovaka 115.532, Turaka 105.322). 
Vidi Nebojša Popović: Jevreji u Srbiji 1918-1941. Beograd, 1997,144.
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južnoslovensku državu, odnosno šta ih je očekivalo od strane ovdašnjih Jevreja 
i nejevreja.

Sa aspekta građanskih prava i religije, promenu imperije Jevreji su doživeli kao 
ravnopravni gradani. Zakon XLIV iz 1868. godine, koji je trebalo da reši pitanje 
manjina, to ni izbliza nije činio na zadovoljavajući nacin, iako Madari u odno- 
su na nacionalne manjine jedva da su bili u većini, a da su se Jevreji izjašnjava- 
li ne kao verska zajednica, nego kao nacionalna manjina, u tom slučaju došlo bi 
do poremećaja tog većinskog odnosa. Pošto se to nije desilo, Madari su se osećali 
sigurnim, ali je bilo jasno, da je pitanje ostalo da lebdi bez konačnog odgovora, 
inače ne bi postalo „jevrejsko pitanje". Položaj Jevreja u odnosu na druge svakako 
je bio specifican: nisu imali svoju matičnu zemlju, kao Nemei ili Srbi, a nisu se 
mogli uporedivati ni sa Slovacima, dji je proces stvaranja nacije -  iako nisu imali 
sopstvenu državu -  u suštini ostvaren unutar granica istorijske Madarske. Slovaci 
prostorno samostalnu državu nisu imali od samog početka. Postojeću sliku još vise 
je dopunjavao i jos vise komplikovao kongres Jevreja održan 1868. godine, kada 
je -  umesto zacrtanog cilja, obezbeđivanja jedinstvenog odnosa prema Jevrejima 
u Madarskoj -  kao završni čin ranije započetih procesa -  došlo do formalnog i 
konačnog rascepa medu Jevrejima u Madarskoj (organizovane su kongresne-neo- 
loške, status kvo ante, odnosno ortodoksne verske zajednice).3 Trebalo je računati i 
sa relativno siromašnim hasidskim zajednicama, koje su živele u kompaktnim celi- 
nama na rudnim područjima, a koje u početku niko nije shvatao ozbiljno. Njihovo 
sporo pristizanje, medutim, (i navala izbeglica iz Galicije za vreme Prvog svetskog 
rata) u veće centre, vremenom je tu i tamo izazivalo panično raspoloženje, narodto 
u redovima konformističkih-oportunističkih neoloških Jevreja, koji su se najjed- 
noznačnije izjašnjavali kao Madari judaističke vere.4 I na kraju -  kao odgovor na 
pojavu i širenje političkog antisemitizma -  kao protivteža (mada mu je pokretačka 
snaga bila biblijska opredeljenost) javlja se i cionizam.

Rat je jos trajao, kad je obavljeno anketiranje za časopis Huszadik század5, u ko- 
jem su istaknute jevrejske i nejevrejske javne ličnosti odgovarale na pitanje: postoji
li po njima u Madarskoj jevrejsko pitanje, a ako da, u cernu vide suštinu, razloge 
i mogućnost rešavanja tog probléma. I oni koji su postavljali pitanje, kao i vedna 
upitanih (ko otvoreno, ko uvijeno) Jevreje u Madarskoj nisu videli kao jedinstvenu, 
kompaktnu zajednicu, već su povladli oštru liniju izmedu Jevreja koji su se manje- 
više integrisali, ali ne i asimilirali, i onih, koji nisu želeli da se uključe u taj proces 
(odgledno misled pri tome na hasidé). Usled takve situacije, problem automatski 
nije bilo moguće formulisati kao pitanje državljanstva, dakle da su Jevreji u Madar
skoj prvenstveno madarski državljani na razlidtim nivoima ekonomsko-drustvene

3 Kao takvo, kongresno ili neološko jevrejstvo je bogosluženje u sinagogama pokušavalo 
prilagoditi spoljašnjostima hrišćanske liturgije, novosagrađene sinagoge nalikovale su 
hrišćanskim erkvama, a stanovnici su se i po odevanju prilagodavali svom okruženju.

4 Hasidski pokret se zapravo može smatrati pobunom protiv srednjevekovnog uštoglje- 
nog rabinizma, ali na interesantan nácin (ovom prilikom se ne bih osvrtao na razloge) evo- 
luirao je u drugu krajnost, u ultraortodoksiju u svom pojavnom obliku i u shvatanju, dok je 
rebe-kult (okupljanje oko jednog uglednog rabina) doveo do formiranja vise stotina manjih
ili većih, ali veoma zatvorenih zajednica, sto je zbog samoizolacije izazivalo averziju ne samo 
medu hrišćanskim, već i neološkim, pa i ortodoksnim krugovima. Te zajednice živele su u 
najzaostalijim, nerazvijenim delovima Monarhije, vedna pod veoma skromnim uslovima, 
pa čak i u siromaštvu.

5 Huszadik Század, god. XVIII (1917). br. 1-2.
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hijerarhije, pa su njihovi problemi u prvom redu posmatrani kao ekonomsko-so- 
cijalni, i tek na drugom mestu kao problemi kulturne, jezičke, etničke i religiozne 
prirode, onako, kako je to dnevna politika želela tretirati i predočavati.

Anketa je dakle vise predstavljala aktivnost radi aktivnosti, a najmanje instru
ment za rešavanje probléma, barem na teorijskoj ravni. Najozbiljnija pouka iz 
dobijenih odgovora glasila je da je tzv. „jevrejsko pitanje“, krajem druge decenije
20. véka, jos uvek aktuelno. Naravno, tada se još ni u najstrašnijem snu nije dalo 
naslutiti, do kakvog će -  ovom prilikom teritorijalnog -  rascepa dovesti konačan 
ishod rata u krugu madarskih Jevreja, što će izazvati postavljanje novih pitanja, i 
stavljanje Jevreja pred nőve probleme ne samo u novonastalim državama, već i u 
„matičnoj zemlji".

Imajući u vidu glavnu temu konferencije, možda nije nebitno, makar uzgred- 
no, naglasiti da je vedna Jevreja u Vojvodini (narodto u Bačkoj) uvek podržavala 
Slobodoumnu stranku, a zatim njenog naslednika Stranku rada, sto nije bilo be- 
značajno u pogledu odnosa Madara i Jevreja izmedu dva rata.

Jevreji severnih teritorija -  uključujući i Hrvatsku -  u užem kulturološkom 
smislu spadali su medu Aškenaze, ali smo mogli videti koliko je to bila raznolika, 
heterogena zajednica. Sada se situacija još vise iskomplikovala, jer su u novoformi- 
ranoj državi -  u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji i u Srbiji -  u lepom broju živeli 
Sefardi, koji su dnili više od jedne četvrtine jevrejske zajednice. U jezičkom pogle
du situacija je bila veoma šarena, mada se može red, da je značajan deo Jevreja (npr. 
i u Hrvatskoj) govorio neki južnoslovenski jezik, što im je olakšalo integraciju u 
novu državu, a s druge strane i međusobnu komunikaciju. U nastavku teksta ćemo 
dalje razradivati i sužavati ovu temu, pošto se tu mogu uočiti specifičnosti bačkih 
Jevreja. Na primer, 1931. godine 43% vojvodanskih Jevreja izjasnilo se da im je 
maternji jezik madarski, 29% izjasnio se za nemacki, a svega 13% za srpski maternji 
jezik.6 Možda i ne treba red, da je vedna sa madarskim maternjim jezikom živela 
u Bačkoj, prvenstveno u Subotici i u Potisju; izuzetak su predstavljali Novosadani, 
koji su već ranije naginjali ka srpskom, eventualno nemackom jeziku. Ne samo u 
jeziku, ved i u kulturi imali su madarsku svest, učestvovali su u radu madarskih 
društava, u amaterskim pozorištima, izdavali i pisali novine na madarskom jeziku 
(ekstremistička srpska štampa je öve nazivala judeo-madarskom stampom), bili su 
pretplatnici tih novina, pratili zbivanja u životu Jevreja (ali i sveukupna zbivanja) 
u Madarskoj. Sve do šestojanuarske diktature 1929. (koja je u mnogim aspektima 
donela političko preuredenje i to prvenstveno ne kod Jevreja), u više mesta imali su 
ozbiljniju ulogu u funkcionisanju Madarske stranke.7

Odnos nőve države prema Jevrejima -  slično drugim pitanjima -  može se ana- 
lizirati u svetlu odnosa snaga na etničkoj osnovi, u kojem je srpska politička elita 
imala odlučujuću ulogu. Zbog pozitivnih političkih iskustava u vezi malobrojnih 
Jevreja u Srbiji ne možemo smatrati preterivanjem srpske istoriografije izjavu, pre
ma kojoj je to u osnovi odredilo odnos prema celini jugoslovenskog Jevrejstva. 
Slična je bila situacija i sa Sefardima, a lojalnost onih, koji su živeli u severnim delo- 
vima zemlje osporavana je, ne zbog njihovog jevrejskog porekla, već zbog stepena 
njihove integrisanosti u madarsku kulturu. Tako je ministar unutrašnjih poslova 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ocenjivao situaciju npr. 1922. godine nakon sto

6 Popović 176.
7 U knjizi Janoša Čuke samo se sporadično spominju odnosi Jevreja i Madara. (A dél

vidéki magyarság története 1918-1941. Budimpešta, 1995)



Bački Jevreji posle Trijanona 213
je razmotrio izveštaj velikog župana županije Bač o Jevrejima na teritoriji županije. 
Tom prilikom je zakljudo da postoji veliki broj Jevreja, koji su za vreme i nakon 
rata boravili u Bačkoj, ili su se tamo nastanili, mnogi su došli iz inostranstva...; 
većina néma dozvolu za nastanjenje; većina se bavi manje produktivnim zanatom 
(trgovinom); grad Senta izdao im je veliki broj dozvola za nastanjivanje, što sva
kako škodi nacionalnom identitetu ovog mesta, imajud u vidu, da je ionako puno 
anacionalnih elemenata.8 „Anacionalni elementi" nisu Srbi; za razliku od Jevreja u 
Srbiji, koje su smatrali lojalnim gradanima, „Srbima judaističke vere“, a madarske 
Jevreje su posmatrali sa istog polazišta, dakle -  logično -  smatrali su ih „Madarima 
judaističke vere“, i kao takve posmatrali su ih sa podozrenjem. Naravno, i nova 
vlast je bila svesna da je to puko pojednostavljivanje problematike, i mada su Jevreji 
u administrativnom smislu smatrani verskom zajednicom, politika se prema njima 
odnosila kao prema manjini, pa je započeta aktivnost na odvajanju ovdašnjih Je
vreja od „nacionalnog tela“ Madara, kako bi se smanjio broj Madara. Takvom cilju 
služila je analiza imena prema kojoj deca bez madarskog prezimena nisu mogla 
da se upišu u madarska odeljenja, sto je pogodilo veliki broj Jevreja (naravno i ne 
mali broj Madara). A to, što nisu sprečavali rad cionističkih organizacija, štaviše, 
podržavali su táj pokret, takode je bilo u službi takvih namera.

Zbog jezičkih prepreka, Jevreji u Bačkoj, u doslovnom smislu red, veoma su 
sporo pronalazili zajednički jezik sa stanovnicima drugih delova zemlje, a istovre
meno -  kako smo već rekli -  nisu u potpunosti prekinuli veze ni sa Jevrejima u 
Madarskoj. To je dvadesetih godina u njima izazvalo osećaj nepripadanja nikamo
-  štaviše: beskućništva -  što je u velikoj meri doprinelo tome, da se mladi okrenu 
cionizmu. Cionizam pre 1918. godine u Madarskoj postojao je samo u klicama, 
a ni kasnije nije postao masovni pokret, dók je u Jugoslaviji situacija bila sasvim 
drugadja. Pored toga što su vlasti na planu veroispovesti Jevrejima davale izuzet- 
ne povlastice, dozvoljavale su, a ponegde i podržavale cionizam. Činjenica da je 
nakon šestojanuarske diktature -  posle kratkog perioda zabrane -  ponovo dozvo- 
ljeno funkcionisanje cionističkih organizacija, dokazuje da cionizam nije smatran 
antisrpskim ili antijugoslovenskim pokretom, već da se očekivalo da de eventualno 
pomoći u smanjenju broja Jevreja madarske svesti. Cionistički pokret je postao po- 
pularan u krugu bačke omladine (ne samo u Novom Sadu, kako se obično tvrdi), 
ne samo zbog osećaja beskućništva, već i zbog toga, što su najzad pronašli vezu 
sa Jevrejima u drugim delovima zemlje, bilo da se radi o mladim Aškenazima ili 
Sefardima. Pomoću cionizma već su cvrsto stajali na zemlji, koju su njihovi rodi- 
telji izgubili nakon Trijanona, i koju nikad vise nisu dobili. Svemu tome doprineo 
je ekonomski, društveni i porodični sistem veza. U nemogućnosti da se upute u 
Peštu, mladi iz Bačke studirali su na fakultetima Zagrebačkog univerziteta, pošto 
su se tamo bolje osećali nego u Beogradu, koji se u početku, i inače, nije mogao 
smatrati univerzitetskim gradom. A pošto se u Zagrebu nalazilo sedište Cionistič- 
kog saveza (u tom gradu je izlazio njihov list Zidov), oni su se vremenom više anga- 
žovali u toj organizaciji i bili su ti koji su na direktan ili indirektan nadn doprineli 
formiranju mesnih organizacija.

Tu je formulisana i kritika glavne „struje“, a usled toga se sve ved broj priklju- 
do revizionističkom krilu Žabotinskog /Zsabotinszkij/. On je formirao samostal- 
nu organizaciju, i tridesetih godina vedna vojvodanskih Jevreja, koji su studirali 
u Zagrebu, učlanila se u Betar. Najjači centar im je bio Növi Sad, a u njihovom
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izgrađivanju najozbiljniju ulogu odigrala je Bačka (izvan nje i nisu baš imali naro- 
čiti broj sledbenika). Jedno vreme su ovde izdavali listove Ever Hajarden odnosno 
Malhut Jisrael.

Naravno bilo bi potrebno sprovesti temeljitija, šira istraživanja kako bismo mo
gli sa sigurnošću ustvrditi: Jevreji u Bačkoj (pri tome prvenstveno mislim na mlađe 
generacije), na sva pitanja koja su iskrsavala zbog Trijanona, adekvatne odgovore 
davali su upravo cionizmom. Táj pokret je inače bio popularan medu jugosloven- 
skim Jevrejima, možda upravo iz razloga (kako smo već dotakli to pitanje) sto je 
za Jevreje koji su poticali iz brojnih kultura i govorili različite jezike nudio važnu 
snagu za homogenizaciju. Jugoslovenski cionisti bili su najorganizovaniji u čitavoj 
Evropi (svaki deseti Jevrej bio je cionista), medutim, njihov cionizam više je bio 
salonskog karaktéra, i nije se odražavao na iseljavanje (do 1939. godine svega 1% 
njih je alijenirao).

Cinjenica da se revizionistička (desničarska) struja uspela ukoreniti upravo u 
Bačkoj, ukazuje na protivurečnost, da je cionizam kao pokret mogao da utiče na 
spajanje multikulturalnog jevrejstva u Jugoslaviji, ali kao politička snaga nije imao 
ulogu homogenizacione snage. S druge strane, prihvatanje ekstremističkih ideja 
(odnosno ostvarivanje cionističkih ideja na ekstreman nácin) od strane mladih iz 
Bačke upućuje na to, da su ponajviše oni zamišljali svoju budućnost u nekoj „novoj 
pradržavi" koja se tek uobličavala.

Pretvarajući idejű jugoslovenstva u praksu, tokom tridesetih godina vlast je že- 
lela da je proširi i na Jevreje i započela je još snažniju ofanzivu prvenstveno prema 
Jevrejima s madarskim identitetom, kako bi ih integrisala u jugoslovensku državu. 
Godine 1931. -  prema jednoj diskusiji u madarskom Parlamentu (Šandor Pal /Pál 
Sándor), Jevreji u južnoj Ugarskoj su jos uvek nosioci madarske državnosti i naci- 
onalne ideje -  pojedini Jevreji koji su se zalagali za integraciju, osećali su potrebu 
da širom Vojvodine organizuju skupove, na kojima bi ovdašnji Jevreji potvrdili 
svoju lojalnost prema državi. Adolf Klajn/Klein Adolf/, savetnik bana, i Jevrejska 
opština Subotice 25. marta su sa sličnim ciljem sazvali u gradu veliku skupštinu 
vojvodanskih Jevreja. Skup je svojim prisustvom podržao i Isak Alkalaj, vrhovni 
rabin Jugoslavije. Kao rezultat stalnih pritisaka i napada u srpskoj štampi, sve je 
manji bio broj onih, koji su otvoreno iskazivali svoj madarski identitet. Na primer, 
mnogi su istupili iz „Nepkera“ (ili su ostali članovi samo u tajnosti).9

Pritisci, postepena cionizacija Jevreja, a paralelno s tim sve izraženija hristi- 
janizacija starnpe na madarskom jeziku, kao i njihovih organizacija odnosno in
stitucija, a delom i pitanja nasleđena iz prošlosti (npr. izvesna linija razgraničenja 
izmedu četrdesetosmaša i šezdesetsedmaša, zbog koje je i Madarska stranka imala 
organizacione poteškoće), predrasude i nesporazumi doveli su do toga da Mađari
i Jevreji u Bačkoj s madarskom svešću nisu mogli nastupiti kao pravi saveznici u 
borbi za opstanak manjine, a Trijanon je na sasvim drukčiji nácin nanosio bol Je
vrejima, nego Madarima.

U Bačkoj je 1941. godine živelo ukupno oko 12.500 popisanih Jevreja; od njih 
9.613 (77%) u dva veća grada, u Novom Sadu (3.621) i u Subotici (3.549), odno
sno u Somboru (1.011) i u Senti (1.432).10 U Kraljevini Jugoslaviji izmedu 1931. i
1941. godine živelo je izmedu 68.400 i 73.000 Jevreja, sa ne baš značajnom stopom

9 Csuka 398-401.
10 Kepecs József (urednik): A zsidó népesség száma településenként (1940-1941). 

Budimpešta, 1993



rasta.11 Ako to uporedimo sa podacima iz 1921. godine i to po pojedinim krajevi
ma, ispostaviće se, da je u severnim (otcepljenim) delovima smanjen broj Jevreja 
u odnosu na one u drugim, a to se ne može u potpunosti objasniti razlicitim sto- 
pama nataliteta, nego više migracijom podstaknutom ekonomskom prinudom. íz 
različitih popisa koji su sprovedeni u meduvremenu, vidi se da nije bilo izraženo 
smanjenje ni onih, koji su se izjašnjavali, da im je maternji jezik mađarski -  dakle 
jugoslovenska politika zapravo nije postigla svoj cilj. Sve više izraženo pomeranje u 
desno -  nedugo pred napad na Jugoslaviju -  dovelo je do donošenja tzv. židovskih 
zakona, koji su ograničavali učešće Jevreja u trgovini odnosno u srednjim i viso- 
koškolskim obrazovnim institucijama. Iako ovi zakoni nisu bili toliko rigorozni 
kao oni doneti u Madarskoj, oni ipák nisu ostavljali mnogo iluzija za Jevreje u 
Jugoslaviji, pa ni u Bačkoj, ali noćna mora koja je višestruko nadmasila onu trija- 
nonsku, usledila je tek kasnije. Ali to je jedna druga, drugačija narativa.
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Principally; the paper analyses the status and activity scope o f Jews in 
Bácska/Backa in the period after the peace treaties ending World War I. The 
author provides a review on the process o f the Jews social integration in the 
Monarchy; and then he examines the attitude o f the new state towards the 
Jews. He specifically deals with the issue o f Zionism while stressing, that most 
Jews in Bácska/Backa identified themselves as Hungarians, not only linguisti
cally, but culturally as well. Hence, the new authorities looked at this com
m unity with suspicion all the time during the examined period.

11 Milan Koljanin: Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. Beograd, 
2008. 48-55.
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A vajdasági magyarság a nemzeti túlfűtöttség tengerében
(A délszláv nemzetépítés és a kisebbségi magyarság a délszláv államban 

az 1920-as évek elején)

A magyar párt megalakulása egy, a korszakra nem jellemző, atipikus esemény, 
akárcsak a magyarság szétdarabolttá váló élete is. Amíg más nemzetek a nemzet- 
egyesítés programját valósították meg, addig a magyarság széttagolódott.

A vajdasági magyarság egy kényszerközösség, nem a maga akaratából jött létre, 
rajta kívüli tényezők alakították sorsát azáltal, hogy a délszláv államba parancsol
ták. Erre a helyzetre nem volt felkészülve sem a kisember, sem a politikum szférája. 
Nem is lehetett felkészülve, hiszen senki sem számított arra, mi is történik az I. 
világháborúban, még kevésbé arra, amit majd a világháború utáni békerendszer 
eredményez. A békerendszertől függetlenül is olyan folyamatok zajlottak, amelyek 
nem kedveztek a kisebbségi közösségeknek, a kisebbségi politizálást pedig egyene
sen gátolták.

Az Osztrák-Magyar Monarchia háborús szerepe miatt és Magyarország rende
zetlen problémái miatt a magyarság, elsősorban a kisebbségi magyarság bűnhődött 
meg.

A gyűlöletkultúra

A 19. század második felében a gyűlölködés valóságos gyűlöletkultúrává ha
talmasodott. Szociológusok és sajtótörténészek a nyilvánosság, a politikai nyilvá
nosság kialakulását a médiumok fejlődéséhez kötik. Az információközvetítés esz
közeinek fejlődése pedig a 19. században mutatott ugrásszerű minőségi változást 
(legalábbis Kelet-Európában). Magyarországon az 1830-as években jött el annak 
az ideje, hogy egy könyv országos figyelmet kapjon, a hatalom szempontjából pe
dig nagyjából szintén ekkor érett meg a helyzet arra, hogy sajtóvétségért börtön- 
büntetést lehessen kiróni (Széchenyi Hitel c. műve, valamit Táncsis Mihály esete). 
Kossuth küzdelmeinek jelentős része is a nyilvánosságért folytatott küzdelemként 
értelmezhető. A század második felében már általánossá vált a hírlap- és újságki
adás, és az újságírás is egyre inkább professzionalizálódott.

A nyilvánosság létrejötte azonban nemcsak veszélyforrás volt, hanem lehetőség 
is a mindenkori hatalom kezében. Ezt a hatalmi erőközpontok gyorsan felismer
ték, és beiktatták az eszközeik közé. Ettől kezdve a nyilvánosság egyik elsődleges 
funkciója az volt, hogy a politikai propaganda eszköze legyen. Természetesen nem 
elhanyagolható az a vonulat sem, amely éppen a felvilágosítás és a professziona
lizmus eszközeivel a hatalom manipulációi ellen veszi fel a harcot, ám a hatalmat 
kiszolgáló média mindig erős volt, és az is maradt.

A hatalmi központok tehát a diplomácia, valamint a háború jól kidolgozott év
százados eszközei sorába pillanatok alatt bevonták a politikai propagandát is. A 
nyilvánosságot kihasználva információkat lehetett „megszellőztetni”. A diplomá
cia változatos eszköztárát (informális beszélgetések, titkos levelezések, nyilvános 
találkozások, a tárgyalásokról kiadott közlemények) újabb elemekkel bővíteni, az 
akkori elsődleges médiával, az írott sajtóval. Ezzel kiválóan lehetett alátámasztani 
a diplomáciai tevékenységet. Minthogy azonban a végső eszközt, a háborút is haté
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konyán lehetett a propagandával támogatni, minden nagyhatalmi érdekhez nagy
hatalmi propaganda is társult, mi több, a 19. század végére a kisebb hatalmak, sőt a 
születőben lévő államok is foglalkoztak a hatáskeltés e módszerével.

Az emberi természet egyik sajátsága, hogy gyakran uralkodnak el rajta (egyé
nen és tömege egyaránt) az érzelmek, mely érzelmek közül a gyűlölet az, amellyel a 
propaganda, az írott sajtó a legkönnyebben tud manipulálni. Ekkoriban alakulnak 
ki azok a súlyos sztereotípiák, amelyek még ma is makacsul tartják magukat. Sokan 
azt hihetik, hogy a politikai propagandának és romboló hatásának elsősorban a 
politikusok és a manipulálható átlagember van legjobban kitéve. Ez koránt sincs 
így: az értelmiséget ugyanúgy veszélyezteti! Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes 
kilépnünk a mostani témánk kontextusunkból.

Az első világháborúig vezető út gyűlölettel, gyűlöletpropagandával volt kikö
vezve. Gerő Angrás figyelt fel rá, hogy a Monarchia e korszakában a lejárató és 
gyűlöletkeltő propagandának két jelentős célpontja volt: a zsidó és a nő.1 Az ag
resszív nacionalizmus és zsidógyűlölet pusztító erejéről már van némi fogalmunk, 
hiszen túl vagyunk a holokauszton, most azonban hadd foglalkozzunk a nők elleni 
propagandával. Ha egy pillanatra elvonatkoztatunk a nemzetekben és politikában 
való gondolkodástól, akkor érdemes megidézni Ottó Weininger „szellem”-ét és a 
női nemről meg jellemről szóló művét.2 így elvonatkoztatva láthatjuk, milyen ér
telmetlen, ugyanakkor milyen részletekbe menő, egyszersmind pedig milyen áltu
dományos tudott lenni ez a gyűlölet. Ottó Weininger példás műveltségű és nagy 
tehetségű ember volt, főműve mégis egy ma már teljesen megdőlt és méltán meg
vetett tézisre épül, nevezetesen arra, hogy a női lélek megértésének a kulcsa egy 
leegyszerűsítő biológiai funkcióban keresendő. Mindezt a szerző rendkívül hosz- 
szasan és intelligensen bizonygatja. Ottó Weiningerről, művéről és személyiségéről 
sok minden elmondható, kivéve azt, hogy nem volt értelmiségi. Érdemes továbbá 
a zsidóság ellen irányuló gyűlölet eszméletlenül széles palettájára is odafigyelnünk, 
hogy megállapíthassunk: a gyűlöletkultúrának óriási potenciáljai voltak, és a kor
szak a mostani értelemben véve korántsem tanúsított politikailag korrekt magatar
tást. (Igaz, korunkban sem alkalmazzák mindenhol a politikai korrektség elvét). 
A mi mostani és európai percepciónkat meghatározza az Endlösung brutális és 
ép ésszel szinte felfoghatatlan gonosz terve. Az Endlösung előtt élő embertársaink 
azonban még nem bírtak ezzel a tapasztalattal, egy részük ezért teljes nyugalom
mal és természetességgel nyúlt a gyűlöletkeltés eszközéhez, nem is sejtve, hogy a 
borzalom felé halad.

A zsidók és a nők gyűlölete mellett számos „kis” gyűlöletkultúra is kialakult, a 
szomszéd népek például elképzelhetetlenül sok gyűlöletpotenciált halmoztak fel. 
És hogy ne a térségünkből említsek példát: a korszak dán és svéd publicisztikája 
meg történetírása az egymás elleni háborúskodások tematizálásával is el volt fog
lalva. (A dánok és a svédek évszázadokig küzdöttek a balti térség vezető pozíció
jáért) Az OMM pedig még ennél is ingoványosabb volt. A kisnépek és a magyar 
politikai elit között iszonyú feszültségek húzódtak, miközben egyfajta önmegvetés 
is kialakult (ez a jelenség máshol is, másoknál is: Musilnál, Kafkánál és Spenglernél 
is tetten érhető).

1 Gerő András: Se nő, se zsidó (Előítéletek találkozása a századforduló monarchiájában), 
Üj Mandátum Könyvkiadó, 2009.

2 Oto Vajniger: Pol i karakter. Feniks Libris, Beograd, 2007.
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Mint a korszak egyik jelentős állama, az Osztrák-Magyar Monarchia és ben
ne a magyarság is a politikai propaganda célpontja volt, de ő maga is folytatott 
ellenséges propagandát. Akkoriban a médiában a legtermészetesebb módon nyúl
tak a gyűlöletkeltés eszközéhez. Hogy ezt láthassuk, elég belelapoznunk a korabeli 
(bármely nyelvű) helyi vagy országos sajtótermékekbe. Érdemes pillantást vetnünk 
egy analóg helyzetre. Skandinávia manapság egy irigyelten és példásan békés te
rületnek számít, noha ott is vannak sztereotípiák. Abban a térségben is működött 
egy nagyhatalom, mely később középhatalommá zsugorodott, majd a középhatal
mi státusa is megszűnt. Ennek ellenére lakóit mindmáig fennhéjázónak, hatalmi 
gőgtől pöffeszkedőknek tartják szomszédjai. A svédekről van szó, akikről annak 
ellenére él ez a sztereotípia, hogy sokkal régebb óta nem viseltek háborút egyik 
szomszédjuk ellen sem, mint a közép-európai államok, entitások és népek. Az egy
kor kialakult sztereotípiák tehát makacsul tartják magukat. Ez a magyarságra is 
érvényes, és bizony nem kedvezett sem a kisebbségbe taszított magyarságnak meg 
a kialakuló kisebbségi politikai elitnek sem.

Mindezt csak súlyosbította, hogy az I. világháború előtti Magyarország egy sor 
megoldatlan problémát hagyott hátra, és ezen nemcsak a kisebbségek problémáit 
kell érteni. Az országban a politikai képviselet kérdése elavult volt. A parlament
ben a politikai erőviszonyok nem tükrözték az ország erőviszonyait, és noha min
den képviseleti rendszer torzít, Magyarországon néhány kézenfekvő megoldást is 
mellőztek, emiatt pedig könnyen volt támadható az egész rendszer. Az országnak 
nem volt megoldása a falusi nincstelenek, a kisbirtokosok, a városi szegénység és a 
munkásság súlyos kérdéseire sem. A birtokrendszer is elavul volt, ezzel kapcsoló
dott össze a falusi lakosság földéhsége és ennek a problémának a megoldatlansága. 
Volt tehát miért neheztelni a magyar államra, és ez is a magyar lakosságot mint 
az államiság megjelenítőjét terhelte. A magyar állam egykori nehézségei, az abból 
származó indulatok a világháború után a kisebbségre tevődtek át.

Aleksandar Kasas használta a második világháború utáni időszak vajdasági 
magyarságáról szóló munkájában3 a bűnösség jelzáloga (hipoteka krivice) kifeje
zést. Ha jobban belegondolunk, akkor ez így volt már az első világháború után is. 
Hadd említsük meg, hogy a délszláv államban előszeretettel beszéltek a magyar 
nagybirtokos rétegről, és miközben az eszükbe jutott, hogy névelemzést vezesse
nek be az iskolába iratkozáskor, az meg sem fordult a fejükben, hogy ugyanezt 
megtegyék a nagybirtokosok esetében is...

Ez a gyűlöletkultúra az első világháború végére sem hagyott alább, sőt az értel
metlen és mérhetetlen veszteségek következtében egy tragikus, a tömegekben élő 
személyes fájdalommal vegyülve, még mélyebb formát öltött. Ebbe merült bele a 
magyarság, különösen az ún. utódállamokban élő kisebbségi magyarság.

A magyar lakosság tehát nemcsak az általános gyűlöletkultúrát tapasztalhatta 
meg, hanem célpontja lett egy államfenntartó viselkedésnek is. Nyilvánvalóan az 
államok (nemcsak a délszláv állam) a saját jól/rosszul felfogott érdekeik szerint 
igyekeztek tiszta helyzetet teremteni, és ehhez minden eszközt felhasználtak: a 
népszámlálási adatokat, a kulturális életet, a közoktatást, és mindent, amit lehetett, 
manipuláltak, a saját érdekeiknek megfelelően.

3 Aleksandar Kasaš: Mađari u Vojvodini 1941-1946, Filozofski fakultét -  Növi Sad, Növi 
Sad, 1996.
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A pánszláv és délszláv gondolat

Mi magyarok a pánszláv gondolatot megérthetjük, de átérezni soha nem tudjuk, 
mit jelent: ha egy sor testvér nép vesz körbe, melyek a Csehországtól Vlagyivosz
tokig terjedő térséget népesítik be. Ez az érzés arra alkalmas, hogy erős politikai 
propaganda épüljön rá, sőt politikai programok is kinőjenek belőle. A pánszláviz
mus nagy utat járt be az 1848-as prágai kísérlet és az első világháború között eltelt 
időben, különösen annak köszönhetően, hogy az Orosz Birodalom is fantáziát lá
tott benne, és módosította ortodoxián alapuló ideológiáját, sőt megtoldotta azt egy 
összszláv jelleggel is.

Az első világháborúban jelentkező délszláv gondolat ebbe a gondolatívbe illik 
bele, noha a balkáni szlávok egymáshoz tartozás tudata régebbi keletű: a középkori 
dubrovnikiak már felismerték a nyelvek rokonságát, ezenkívül az illír mozgalom is 
analóg a szélesebb pánszláv gondolattal, akárcsak a majdani csehszlovákizmus is.

Az első világháborúig a pánszlávizmus integráló ereje olyannyira felduzzadt, 
hogy magával ragadta az újonnan alakuló délszláv állam politikai elitjét, majd a 
frissen alakuló délszláv államot is, olyannyira, hogy a különféle jogi jellegű ira
tokban gyakran használják a szláv és „nem szláv” megjelölését. A délszláv állam
ban rekedt magyarság számára ez azért okozott problémát, mert amellett, hogy 
a jugoszlávizmus és a pánszlávizmus befelé rendkívül jól integrált -  legalábbis a 
szerb-horvát ellentétek kiéleződéséig -, kifelé rendkívül élesen zárt. Ahogyan a 
nagy integráló erő rendületlenül zárta ki a német, magyar, albán kisebbségeket, 
nagymértékben megnehezítette nemcsak a politizálásukat, hanem a mindennap
jaikat is, hiszen eleve az „országidegen” (értsd: veszélyes, megbízhatatlan) elemek 
közé sorolták őket.

A wilsoni elvek és a délszláv nemzetépítés

Az első világháborút lezáró jogi aktusok közül -  a magyarságra gyakorolt ha
tását tekintve -  kétségtelenül a trianoni békeszerződés volt a döntő fontosságú, de 
ha politikatudományi megközelítésből szemléljük a kérdést, akkor érdemes visz- 
szanyúlnunk Woodrow Wilson amerikai elnök beszédéig, mely a Wilson elnök 14 
pontja néven vált ismertté.4 Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a szenátus és a 
képviselőház közös ülésén 1918. január 8-án ismertette a nevezett elveket, melyek
ben az USA a világháború utáni időszakra vonatkozó céljai, törekvései fogalma
zódtak meg. Ezek a célok viszonylag tartós célok voltak, és annak is bizonyultak. 
Bizonyos elemei visszaköszönnek a majdani Atlanti Chartából, a gazdasági életre 
vonatkozó elképzelések pedig a majdani Bretton Woods-i megállapodásból. Már 
Wilson elnök is egy „Amerika kedve szerinti” békét, egy „Pax Americanát” vázolt 
fel, de ez ekkor még nem valósult meg. Az európai érdekek az USA elveivel és ér
dekeivel nem voltak összeegyeztethetőek.

Ha ismét elővesszük a beszédet, akkor abból az olvasható ki, hogy az USA ér
deke a béke megteremtése, mégpedig a békének egy olyan formája, amely lehetővé 
teszi a szabad hajózást, a szabad kereskedelmet és a gazdasági prosperitást. Ilyen

4 Urbán Aladár (szerk.): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez (1774-1918), 
Egységes jegyzet, kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 327-328.
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kontextusban esik szó a Monarchiáról, amely népeinek az „önálló/autonóm fejlő
dését” tűzte ki célul (a 10. pontban).5

Ebből nem következett a Monarchia feldarabolása, de a benne megfogalmazott 
szándéknak az egyik olvasata kétségtelenül az, hogy a Monarchiából nemzetálla
mokat lehet alapítani. Az európai hatalmak és a kisebbségi népek politikai elitjei 
ilyen irányban vitték tovább a dolgot, noha Wilson elnök ezt még nem fogalmazta 
meg ennyire egyértelműen. Az Oszmán Birodalomról viszont sokkal félreérthe- 
tetlenebbül nyilatkozott (12. pont). Bizonyára nem lehetett tisztában azzal, hogy 
a kétségtelenül elvszerű elképzelései milyen irányban hajlanak majd el, noha az is 
bizonyos, hogy nem volt eminens érdeke a Monarchia fenntartása sem. A locke-i 
alapokon nyugvó amerikai politikai gondolkodás az elveket, az ellenőrzés és ellen
súlyok elvével kiegészülve, a lehető legtisztább formában ültette át a gyakorlatba, 
így rendkívül hatékonyan működött ekkoriban az a rendszer. A nemzetközi kap
csolatok azonban, főleg pedig az európai, nem így működött. (Ez a kritika egyéb
ként szintén szerepel a Wilson-féle beszédben, mégpedig kitüntetett helyen, az első 
pontban.) Európában minden elv sajátos felülvizsgálaton, újraértelmezésen esett 
át, melyet évszázados félelmek, érdekek, nemegyszer pedig értelmetlen és rossz
indulatú előítélet és a gyűlölet határozott meg. Végül már az amerikai diplomácia 
sem akart részt venni a békerendszer kidolgozásában. Idő előtt felállt a tárgyalóasz
tal mellől, mivelhogy megfogalmazott céljainak a megvalósulása lehetetlenné vált.

A wilsoni elvek azonban mindezek ellenére döntő hatással voltak az európai 
nemzet és nemzetállam építésére, mert kimondásuk pillanatától és az eredeti, pon
tosan nem definiált szándéktól függetlenül önálló életre keltek, és általuk motiválva 
jött létre egy új allamstruktúra Közép-Európában.

A wilsoni elvek azonban az új államok létrejöttének pillanatában más-más 
módon kezdtek működni. Az új államstruktúrában ugyanis nagyjából ugyanany- 
nyi kisebbségi elem volt, amennyi azelőtt is, ez pedig éppen a wilsoni elvek léte 
és európai értelmezése okán veszélyt jelentett immár az új államokra. Konkrétan 
Csehszlovákiában a magyar és a német kisebbség esetleges önrendelkezése okoz
hatott gondot. Az ottani politikai elit nem lehetett biztos benne, nem fordul-e a 
helyzet, és a wilsoni alapelvek nem fordulnak-e a visszájukra, vagyis ami addig a 
saját szempontjukból hasznos volt, nem lesz-e ezután káros. Ugyanez volt a helyzet 
a délszláv államban is.

A wilsoni alapelvek előrevetített hatása pedig szorongással töltötte el az új 
„nemzetállamok”-at, melyek csak a politikai elit szándéka szerint voltak azok, 
hiszen valójában különféle kisebbségekkel rendelkeztek. Az újonnan szerzett te
rületek közül szinte sehol nem volt „egyértelmű a helyzet”. A Vajdaság, Baranya, 
Szlavónia, valamint Szlovénia egyes területeinek, sőt a Romániához kerülő Bánát, 
Erdély és a Csehszlovákiához kerülő területeknek sem volt megnyugtató a nem
zeti összetétele az új politikai elit számára, ezért az éppen aktuális valóság meg
változtatására széles körű tevékenységet fejtettek ki. Államilag pártfogolt militáns, 
sőt fasisztoid mozgalmakat támogattak (ilyen volt pl. az ORJUNA -  Organizacija 
Jugoslavenskih Nacionalista).6 Számos ősiséget méltató könyv látott napvilágot,

5 Az eredeti mondat: The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we 
wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity of autonomous 
development. (Forrás: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1918wilson.html megtekintve 
2012. ápr. 15.)

6 Magyarul: Jugoszláv Nacionalisták Szervezete.

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1918wilson.html
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melyek azt voltak hivatottak igazolni, hogy a megszerzett területek valóban a tör
ténelmi előzmények okán is „jártak” az újonnan létrejött államoknak. Ezenkívül 
a művelődés- és oktatáspolitikát is annak a célnak rendelték alá, hogy a fennálló 
helyzetet az óhajtott felé mozdítsa el. Ezt szolgálta a tulajdonviszonyok megboly- 
gatása, valamint a telelpítéspolitika is. Az új nemzetállamok egy újabb fordulattól 
tartva igyekeztek „áthasonítani” az újonnan szerzett területeket. És félelmük nem 
volt alaptalan. Bizonyítja ezt a müncheni egyezmény és a két bécsi döntés is.

Egy állam működésének fontos eleme (főleg akkoriban), hogy bizonyos legyen 
a hatókörét (szuverenitását) illetően, ezért volt az elhatárolódás olyan éles és rideg. 
Egy tömbben élő kisebbség, melynek hűségében nem lehettek biztosak, arra inge
relte az államokat, hogy bebiztosítsák területeiket. A bizalmi helyzet megteremtése 
lehetetlen volt, hiszen -  nevezzük így: -  az új többség pontosan tudta, hogy hasonló 
kisebbségi helyzetben hogyan gondolkodna, és visszaemlékezett rá, néhány évvel 
a nagy átrendeződés előtt ő hogyan gondolkodott. így a magyarságtól és a Magyar 
Párttól megkövetelt állam iránti hűség kinyilvánítása valójában nem nyugtatta meg 
az éppen aktuális hatalmat. Mondani sem kell, hogy ilyen légkörben egy kisebbségi 
pártnak rendkívül veszélyes volt politizálnia. Talán ez a magyarázata annak, hogy 
a Magyar Párt olyan kényesen ügyelt rá, hogy csak kulturális és oktatási ügyekben 
nyilvánuljon meg és foglaljon állást.

Nemzetépítési intézkedések

A fentiekből következően a délszláv állam igyekezett megszilárdítania helyzetét 
a Monarchia egykori területein.

A békerendszer egyik eleme az optálási jog volt. A kisebbségvédelmi szerződés 
értelmében ez a javaslattevő szándéka és az egyébként sok tekintetben elhibázott 
békerendszer értelmében egy kisebbségeket segítő rendelkezés volt, amely arra volt 
hivatott, hogy a kisebbségi lakosok egyénileg eldönthessék, melyik államban kí
vánják folytatni életüket. Ezt a jogot azonban a délszláv állam sikeresen a kisebbség 
ellen fordította: e rendelkezésre hivatkozva ugyanis -  szavazási jogát megvonva
-  kizárta a magyar lakosságot az első Szerb-Horvát-Szlovén parlament megvá
lasztásából.

Az új állam népesedéspolitikai intézkedései közül a legmarkánsabb a betelepí
tés volt „megbízható” első világháborús önkéntesek által. Ezenkívül egy sor olyan 
jogi intézkedést alkalmaztak, amely a szláv lakosságot favorizálta a „nem szláv”-val 
szemben. A hivatalos nyelv révén megteremtett új hivatalosság azt eredményezte, 
hogy a hivatalos nyelvet nem beszélők nem tudták ügyeiket intézni, ennélfogva 
jogaikat sem érvényesíteni. A magyarul beszélő lakosság nagy része ezek közé az 
emberek közé tartozott. Az új hatalom egy sor délszláv művelődési intézet, szövet
ség, társaság létrehozásában segített, miközben a közoktatásban igyekezett vissza
szorítani a magyar „elem”-et.

A helyzetet jól példázza a szabadkai zsidó lakosság viszonyulása. Viselkedésük 
és sorsuk azért érdemel kiemelt figyelmet, mert identitásuk másként nemzeti, és 
másként kötődik egy államhoz, mint a szabadkai szerbeké, magyaroké vagy horvá- 
toké. Nos, a zsidó lakosság gyorsan érzékelte a változó érőteret, s ebből sokan azt 
a következtetést vonták le, hogy boldogulásukat az új államhoz való igazodásban 
találhatják meg. Annak ellenére is így vélekedtek, hogy viszonylag erős szállal kö
tődtek az egykor szuverén magyar államhoz és a magyar kultúrához.
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Summa summarum, a helyzet világos volt. A magyarság ellenszélben élt, a ma
gyar párt pedig ebben a szélben hánykolódott.

A Szabadkán történő események

Az új hatalom viszonyulását jól illusztrálja a Szabadkán történt események 
egész sora. Közülük hármat érdemes kiemelnünk7: az új polgármester kinevezésé
nek, a trónörökös látogatásának és a jogi egyetem megnyitásának az esetét.

A szabadkai városi tanács működését hirtelen és furcsa indokkal megszüntet
ték. A szerb parancsnok oszlatta fel november 18-án, öt nappal a szerb hadsereg 
megérkezése után, azzal az magyarázattal, hogy nem élelmezik a katonákat. Ez
után eltávolíttatta a helyi hatalom képviselőit, leváltotta a polgármestert, helyére 
dr. Stipan Matijevićet nevezte ki, felmentette a városatyákat (akkori nevükön sze
nátorokat), és új tagokat nevezett ki helyettük. Nem sokkal ezután a hivatalnokok 
helyzetét is felülvizsgálták.

A régensherceg újonnan megszerzett országának új területeit sorra megláto
gatta, ezzel mintegy szimbolikusan is birtokba vette. Fogadásának az aprólékos 
előkészítése és méltó megszervezése a városvezetőség feladata volt. A látogatásra 
több halasztás után 1919. július 26-án került sor. A régens végigsétált a főutcán, 
egy helyi paraszt kenyérrel és sóval kínálta meg. Vendégszobáját a városházán ren
dezték be. A tiszteletére tartott ünnepi vacsorán (melyen egy előzetes egyeztetéssel 
kiválasztott mindössze néhány pohárköszöntő hangzott el, mivel ezt a díszvendég 
nem szerette) a bunyevácságot és a szerb hadsereget éltette. Ezután váratlan for
dulat történt. A városhoz közeli település, Sándor (Aleksandrovo) polgárai arra 
kérték (már csak a település és az ő nevének azonossága okán is), hogy hozzájuk 
is látogasson el, mire a régens bejelentette, hogy egy nappal tovább marad a terve
zettnél. Első napjának az volt a csúcspontja, amikor a városháza teraszán fogadta 
a polgárság üdvözletét. Másnap először pravoszláv, majd katolikus istentiszteleten 
vett részt, a nap pedig általános népünnepéllyel végződött a Palicsi-tó partján. A 
régensi látogatás, annak szimbolikus elemei a város új helyzetét nyomatékosították. 
Nem kapott benne helyet szemernyi gesztus sem a magyarság iránt, és ez jól előre
vetítette a vele való majdani bánásmódot.

A szabadkai jogi egyetem, azaz a Belgrádi Tudományegyetem jogtudományi 
kara kihelyezett tagozatának megnyitása a város új vezetőségének fontos érdeke 
volt, ám ugyanezt akarta elérni Újvidék is. Végül az az érv döntött, hogy az új fakul
tásra járó „idealista ifjúság” a „legalkalmasabb” arra a feladatra, hogy a határ menti 
városban minden ellenséges propagandát legyőzzön.

Következtetések

A magyar párt egy meglehetősen gyűlölködő közegben alakult meg, ráadásul 
egy olyan közösség részeként, amelynek a tekintélye elenyésző volt. Kisebbségként 
a délszláv államhoz csatolt magyarság igencsak tehetetlen helyzetbe került, hiszen 
ebben az államban éppen nemzetépítés folyt, tehát a belső jogi környezet sem ked
vezett neki. A többi kisebbség sem volt felkészülve az új helyzetre, és a többségiek

7 Mindhárom eseményről maga Stipan Matijević számol be önéletrajzi írásában 
(Matijević, Dr. Stipan: D ogađaji koji su se odigrali za vrem e mojeg ja vn o g  delovanja od 10. 
nov do 20 m aja 1920. god. Subotica, 1928.)
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kegyét kereste, így a Magyar Párt igen elszigetelődött, és ellenszélben működött. 
Ez az ellenszél nem csitult, és minden államépítő intézkedésben éreztette hatását 
(Szabadkán a már említett példákon kívül: az első polgármester kinevezése, a jogi 
egyetem létrehozása, a trónörökös látogatása számos más intézkedés is történt, 
úgymint a turulszobor ledöntése, az utcanevek megváltoztatása, az államnyelvet 
elégtelenül ismerő hivatalnokok elbocsátása, valamint nyilvános helyeken az ál
lamnyelv használatára felszólító táblák elhelyezése stb.). Országos, ill. regionális 
szinten az iskolapolitikában (névelemzés beiratkozáskor), a hivatalos nyelv rigid 
alkalmazásában, a magyar választók átejtésében nyilvánult meg.

Wilson amerikai elnök tervei és a békerendszer alapelvei között szerepelt a ki
sebbségi jogok biztosítása, ám ebből nagyon kevés valósult meg, így a nemzetközi 
környezet sem kedvezett a magyarságnak, még kevésbé a Magyar Pártnak.

Ha megvizsgáljuk a vajdasági magyar politikai elitnek, nemcsak a Magyar 
Párt vezetőségének az életrajzát, akkor azt látjuk, hogy nem érte meg kisebbségi 
politikusnak lenni. Semmilyen értelemben sem. Az alkalmazkodás, a rendszerbe 
simulás számukra a teljes önfeladás lett volna, másrészt -  amit végül is választot
tak -  a racionálisan nehezen indokolható (értelmetlen, eleve bukásra ítélt, valódi 
hatást kifejteni képtelen) pártalapítás, a választásokon való részvétel volt. Ebben a 
viszonylagos siker, a regionális képviselő-testületekbe való bejutás is kudarc volt, 
hiszen ott semmi esélyük nem volt érdekeik elfogadtatására. Valójában nem volt 
választásuk. Többszörös zsákutcába kerültek.
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Vojvodanski Mađari u središtu nacionalne pregrejanosti
(Južnoslovensko formiranje nacija i Mađari 

u manjinskom položaju početkom 1920-tih godina)

Formiranje Madarske partije je dogadaj atipičan za svoju epohu u istoj meri 
koliko je atipičan i život raštrkanih Madara. Dók su drugi ostvarivali program uje- 
dinjavanja nacije, Madari su bili segmentirani.

Vojvodanski Madari predstavljali su prinudnu zajednicu, koja nije nastala sop- 
stvenom voljom svojih članova i sudbinu su joj krojili činioci van nje time što joj je 
nametnut život u sklopu južnoslovenske države. Na ovakvu situaciju oni nisu bili 
pripremljeni, ni običan mali čovek, niti pák politička sfera. Nisu ni mogli, budući 
da niko nije računao na ono što se desilo u svetskom ratu, a jós manje na ono 
što će doneti posleratni mirovni sistem. Procesi koji nisu isii u prilog manjinskim 
zajednicama odvijali su se čak nezavisno od mirovnog sistema, dók je manjinsko 
bavljenje politikom bilo direktno sprečavano.

Za ulogu Austrougarske monarhije u ratu i za nesredene probleme Madarske 
kažnjeno je Mađarstvo, u prvom redu Madari koji su dospeli u položaj manjine.

Kultura mržnje

Ispoljavanje mržnje u drugoj polovini XIX véka dobilo je takve razmere da se 
može govoriti o kulturi mržnje. Sociolozi i istoričari štampe uobličavanje javnosti i 
političke javnosti vezuju za razvoj medija, a njihov razvitak u XIX veku postigao je 
kvalitativni skok, barem što se Istočne Evrope tiče. U Madarskoj je 1830-tih sazrela 
situacija u kojoj jedna knj iga na primer može da privuče pažnju cele zemlje, dók su 
s tačke gledišta vlasti, takode u to vreme, sazrele prilike da zbog novinskog delikta 
ljudi budu osudivani na zatvorske kazne (Sečenjijevo /Szécheny/ delo Kredit /Hi
tel/ i slučaj Mihalja Tančića /Táncsics Mihály/). Znatan broj Košutovih (Kossuth) 
bitaka takode može da bude protumačen kao borba vodena za javnost. U drugoj 
polovini stoleća izdavanje novina već je postalo opšta pojava, a i žurnalistika je sve 
vise profesionalizovana.

Za svagdašnju vlast, medutim, formiranje javnog mnjenja nije predstavljalo 
samo opasnost, već i primamljivu mogućnost, što su vladajući centri moći vrlo 
brzo prepoznali i ugradili u arsenal svojih sredstava. Od tog trenutka možemo pra- 
titi kako jedna od glavnih funkcija javnosti postaje mogućnost da postane sred
stvo političke propagande. Naravno, nije zanemarljiva ni okolnost, da je upravo 
sredstvima prosvećivanja i profesionalizma započeta borba protiv manipulisanja 
vlašću, dók su s druge strane mediji ti koji stoje u službi vlasti i u tóm pogledu su 
uvek bili i ostali vrlo snažni.

Prilagodena politička propaganda munjevitom brzinom našla je svoje me- 
sto u centrima m od, medu njima u oblasti diplomatije rame uz rame sa ra- 
zradenim i vekovima korišćenim sredstvima. Imajud u vidu javnost, bilo je 
moguće dopustiti „curenje" informacija, proširiti raznovrsni arsenal diploma
tije (neformalni razgovori, tajna razmena pisama, javni susreti, saopštenja o 
vodenim pregovorima) novim oruđima, podupreti ga uz pomoć medija, pisane
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štampe. Ali je postalo moguće da se propagandom takođe efikasno podrži i ek- 
stremno sredstvo za postizanje svojih namera, to jest rat. Na táj nácin svakom 
velikodržavnom interesu pridružila se i velikodržavna propaganda, štaviše, do 
kraja XIX veka ovom metodom uplivisanja počele su se baviti i manje sile, pa 
čak i države u fazi nastajanja.

U ljudskoj je prirodi da bude podložna emocijama. Ne mogu im izmaći ni po- 
jedinci niti mase. Medu emocijama, mržnja je ta sa kojom pisana reč i propagan
da najlakše manipulisu. Za vreme o kojem govorim vezuje se uobličavanje raznih 
stereotipa, koji se uporno i tvrdokorno drže sve do danas. Moglo bi se poverovati 
da su propaganda i njeni ireverzibilni efekti prvenstveno problem političara i „pro- 
sečnih ljudi" podložnih manipulaciji. Takvo uverenje je, medutim, pogrešno: sve 
to skupa ujedno je i problem inteligencije! Da bismo to razumeli, vredi da iskora- 
knemo iz ovog sadašnjeg konteksta.

Put do Prvog svetskog rata bio je popločan mržnjom, zapravo propagandom 
mržnje. Andraš Gere (Gerő András) zapazio je, da je u Monarhiji postojao period 
kada su méta propagande diskreditovanja i izazivanja mržnje bili Jevreji i žene.1
0  razornim posledicama agresivnog nacionalizma i antisemitizma véé imamo 
nekakvu predstavu, jer živimo u vremenu posle Holokausta. Zato ćemo se ovde 
pozabaviti propagandom usmerenom protiv žena. Ukoliko na trenutak odstupimo 
od toga da razmisljamo u pojmovima nacije i politike, onda zaslužuje pažnju delo 
Ota Vajningera (Otto Weininger) posvećeno ženskom rodu i karakterű.2 Ovako 
apstrahovano, možemo da vidimo koliko je besmislena, ali u isto vreme i iscrpna
1 detaljna, ujedno do koje mere je umela da bude pseudonaučna ova propaganda. 
Oto Vajninger bio je uzorno obrazovan i izuzetno darovit čovek, no uprkos tome, 
u svom glavnom delu on se zalagao za tada već potpuno oborenu i s razlogom 
prezrenu tezu prema kojoj ključ za razumevanje ženske prirode može da se traži 
isključivo u simplifikovanoj biološkoj funkciji. Sve to autor dokazuje izvanredno 
opširno i inteligentno. O Otu Vajningeru, njegovom delu i ličnosti može da se kaže 
mnogo toga, ali se ne može nikako osporiti da je bio intelektualac. S druge strane, 
valja nam obratiti pažnju i na beslovesno široku paletu mržnje prema Jevrejima, da 
bismo mogli da konstatujemo: kultura mržnje imala je ogromne potencijale i, da se 
izrazim današnjim rečnikom, ni izdaleka nije bila politički korektna (istini za volju, 
nažalost ni u ovo naše vreme nije svugde na snazi načelo političke korektnosti). 
Našu današnju i evropsku percepciju determinise brutalni i gotovo na neshvatljiv 
nacin na zlu utemeljen plan „konačnog rešenja" (Endlösung), ali u razmišljanjima 
ljudi koji su živeli pre „konačnog resenja" jos nije sadržano ovo iskustvo, tako da se 
jedan njihov deo potpuno mirne duše i sasvim prirodno prihvatio sredstva izaziva
nja mržnje, pri čemu nije ni primetio da je krenuo putem koji vodi ka stramputici.

Pored mržnje prema Jevrejima i prema ženama, medutim, začele su se i broj- 
ne druge „male" kulture mržnje. Susedni narodi npr. nagomilali su neshvatljivo 
mnogo potencijala za podgrevanje kulture mržnje. Ne bih želeo da ovde navodim 
primere iz našeg regiona. Danska i švedska publicistika i istoriografija tog vreme
na, izmedu ostalog, bile su krcate tematizovanjem medusobnih ratovanja. Austro- 
ugarska starnpa bila je još više zaglibljena u močvaru mržnje. Izmedu malih naroda
i madarske političke elite akumulisane su ogromne doze napetosti, dók se u medu-

1 Gerő András: Se nő, se zsidó (Előítéletek találkozása a századforduló monarchiájában), 
Üj Mandátum Könyvkiadó, 2009.

2 Oto Vajniger: Pol i karakter. Feniks Libris, Beograd, 2007.
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vremenu formirala i izvesna vrsta samoprezira (sto dobro ilustruju primeri Muzila 
/Musil/, Kafke, ili Špenglera /Spengler/).

Kao jedna od značajnih država toga doba, Austrougarska monarhija, unutar 
nje i Madari, bila je jedna od meta političke propagande i diskreditacije, kao sto 
je, uostalom, i sama vodila sličnu propagandu u Monarhiji. U to vreme izazivanje 
mržnje smatrano je za nešto najprirodnije. Da bismo se u to uverili dovoljno nam 
je da prelistamo tadašnju lokalnu i državnu štampu, na bilo kom od jezika koji su 
bili u upotrebi. Sada da bacimo pogled na jednu analognu situaciju. Skandinavija 
danas slovi za oblast kojoj bi se moglo pozavideti na primernoj miroljubivosti. Za- 
ostalih stereotipa o njoj, medutim, jos uvek ima. U tom regionu je nekada takode 
funkcionisala jedna velika sila, koja je kasnije potonula medu srednje sile, da bi 
docnije izgubila čak i taj status. Ipak, medu žiteljima susednih država smatra se 
sve do dana današnjeg da su stanovnici te zemlje oholi i da su prožeti nadmenošću 
moćnika. Reč je o Šveđanima i Švedskoj. Uprkos tome što Šveđani, još od mnogo 
ranijih vremena nego što je to slučaj sa srednjoevropskim entitetima i narodima, 
ne vode nikakav rat ni protiv jednog od svojih suseda, nekada formirani stereotipi 
drže se uporno i nepopustljivo. Tako stvari stoje i kada je reč o Madarima, a to ni- 
kako nije pogodovalo ni Madarima potisnutim u manjinski položaj, ni manjinskoj 
političkoj eliti u fazi stvaranja.

Sve ovo o čemu govorim bilo je još više otežano zbog okolnosti da je Madarska 
od pre Prvog svetskog rata ostavila za sobom čitav niz nerešenih probléma, pri 
čemu ovde ne mislim isključivo na probleme manjina. Sistem političkog predstav- 
ljanja u zemlji bio je zastareo. Odnosi snaga u parlamentu nisu odražavali realno 
stanje u državi i, mada svaki sistem reprezentacije pruža donekle iskrivljenu sliku, 
u slučaju Madarske je zanemareno nekoliko uočljivih i mogućih aktuelnih rešenja 
usled čega je bilo lako napadati čitav sistem. Izmedu ostalog, zemlja nije imala re- 
šenja za seosku sirotinju, kao ni za sitne posednike, za bedu u gradovima kao ni za 
radništvo. Posedovni sistem takode je bio zastareo, na to se nadovezivala i glad za 
zemljom seoskog stanovništva i nerešenost tog probléma. Bilo je dakle razloga za 
srdžbu prema madarskoj državi, što je takođe opterećivalo madarsko stanovništvo 
kao otelotvorenje državnosti. Nekadašnji problemi madarske države i razna raspo- 
loženja proistekla iz njih, postali su posle svetskog rata teret za manjine.

Aleksandar Kasas je u svom radu o vojvodanskom Madarstvu upotrebio izraz 
„hipoteka krivice", pri čemu se kod njega to odnosi na razdoblje posle Drugog 
svetskog rata.3Ali, ako bolje promislimo, primeri za to su postojali već i posle Prvog 
svetskog rata. Neka bude spomenuto, da su u južnoslovenskoj državi često i rado 
govorili o madarskom veleposedničkom sloju i dók su se dosetili da uvedu analizu 
imena u vezi sa upisom u školu, nije im palo na pamet, da analizu imena izvrše i u 
slučaju veleposednika...

Kada je Prvi svetski rat završen, nije došlo do popuštanja, ublažavanja öve 
kulture mržnje. Usled tragedije bezumnih i nepojmljivo velikih gubitaka, ona je, 
pomešana sa licnim bolom osetnim medu masama, poprimila jos produbljeniju 
formu. U takvim okolnostima našlo se Mađarstvo, naročito manjinsko u tzv. drža- 
vama naslednicama.

Prema tome, madarsko stanovništvo nije bilo izloženo samo opštoj kultu- 
ri mržnje, već je postalo i meta ponašanja usmerenog ka održavanju države.

3 Aleksandar Kasaš: Madari u Vojvodini 1941-1946, Filozofski fakultét -  Növi Sad, Növi 
Sad, 1996.
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Očito je da su države, u skladu sa svojim dobro/loše shvaćenim interesima, 
nastojale da stvore čistu situaciju i u tu svrhu upotrebljavale su sva raspoloživa 
sredstva. Zarad vlastitih interesa, manipulisale su podacima dobijenim nakon 
popisa stanovništva, podacima o kulturnom životu, prosveti i svim što je uop- 
šte bilo moguće i potrebno.

Panslavistička i južnoslovenska ideja

Mi Madari možemo da razumemo panslavističku idejű, ali ne možemo emoci- 
onalno da se uživimo u situaciju da nas okružuje čitav niz bratskih naroda i jos po
red toga da ti narodi naseljavaju oblast koja se proteže od Češke do Vladivostoka. 
Takvo osećanje, međutim, pogodno je da se na njega nadogradi žestoka politička 
propaganda iz koje mogu da izrastu čak i politički programi. Izmedu praškog po- 
kušaja iz 1848. i Prvog svetskog rata, panslavizam je prošao dugačak put, naročito 
s obzirom na činjenicu da je bio zanimljiv i za rusku imperiju i da je modifikovao 
ideologiju zasnovanu na pravoslavlju, pridodajući joj sveslovensko obeležje.

Južnoslovenska ideja koja se javlja u Prvom svetskom ratu uklapa se u ovaj 
misaoni luk, mada svest balkanskih Slovena o uzajamnoj pripadnosti potiče iz ra- 
nijih vremena, pa su tako još srednjovekovni Dubrovčani spoznali srodnost jezika, 
a osim toga je i Ilirski pokret analogan široj panslavističkoj ideji, kao sto je to i 
čehoslovakizam.

Do kraja Prvog svetskog rata integrativna snaga panslavizma postala je značaj- 
na i njen zamah povukao je za sobom i južnoslovensku državu. U različitim spisi- 
ma pravnog karaktéra često se koristi oznaka slovenski i „neslovenski“. Za Madare 
koji su se zatekli u južnoslovenskoj državi ovo je značilo problem zato što je „jugo- 
slavizam”, odnosno panslavizam, iznutra -  barem do trenutka zaoštravanja odnosa 
izmedu Srba i Hrvata -  izvanredno uspešno integrisao, dók je prema spoljašnjo- 
sti bio izuzetno oštro zatvoren. Ta velika integrativna snaga silovito je isključivala 
Nemce, Mađare i Albance, sto je u izuzetno velikoj meri otežavalo njihovo bavlje- 
nje politikom, ali isto tako i njihov svakodnevni život, budući da su öve manjine 
bile a priori uvršćene medu „tudinske" (čitaj: opasne, nepouzdane) elemente.

Vilsonovi principi i južnoslovensko formiranje nacije

Medu pravnim aktima kojima je Prvi svetski rat bio okončan, po svome dejstvu 
na Madare nesumnjivo je najpresudniji bio Trijanonski mirovni ugovor, ali ako 
stvar posmatramo sa aspekta političke nauke, onda je korisno da se vratimo govoru 
američkog predsednika Vudroa Vilsona (Woodrow Wilson), koji je postao póznát 
po nazivu dokumenta „Četrnaest tačaka predsednika Vilsona4.4 Reč je zapravo o 
govoru održanom 8. januara 1918. godine pred óba doma americkog zakonodav- 
nog tela Kongresa, u komé su izloženi ciljevi i težnje SAD za period posle svetskog 
rata. Ovi su ciljevi bili, i ostali, relativno trajnog karaktéra. Sa pojedinim elemen- 
tima pomenutog programa ponovo ćemo se sresti u kasnijoj Atlantskoj povelji s 
tim što će koncepcije ekonomskog života biti opet prisutne u sporazumu iz Breton 
Vudsa. Već je sam predsednik Vilson skicirao mogućnost za mir „po volji Ameri-

4 Urbán Aladár (uredio): Dokumentumok az Egyesült Államok történetéhez (1774-1918), 
Egységes jegyzet, kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 327-328.
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ke“, dao je obrise onog što se zove Paks Amerikana /Pax Americana/, viđenje mira 
koje, medutim, tada još nije bilo pretočeno u stvarnost. Nije bilo moguće usaglasiti 
evropske interese sa principima i interesima SAD.

Uzmemo li ponovo u razmatranje ovaj govor, iz njega je moguće da se iščita, da 
je interes SAD mir, i to takva forma mira, koja će da omogući slobodnu plovidbu, 
slobodnu trgovinu i ekonomski prosperitet. U takvom kontekstu se govori i o Mo- 
narhiji, za čije je narode kao cilj postavljen „samostalan/autonoman razvoj“ (to je 
bila 10. tačka)5

Iz toga nije proizilazilo rasparčavanje Monarhije, ali je nesumnjivo da je osni
vanje nacionalnih država od delova Monarhije moglo da se smatra jednim od mo- 
gućih razumevanja intencije sadržane u ovoj tački. Evropske sile su zajedno sa poli- 
tičkim elitama manjinskih naroda usmerile stvari u tóm pravcu, mada predsednik 
Vilson jos nije govorio o tome tako nedvosmisleno. Svoje ideje o Osmanlijskoj ca- 
revini izložio je mnogo jednoznačnije (12. tačka). Vilson zacelo nije mogao da bude 
načisto s tim, u kom će se pravcu kretati njegove nesumnjivo principijelne zamisli, 
mada je izvesno da mu očuvanje Monarhije nije bilo od posebnog značaja. Ame- 
rička politička misao, koja je počivala na temeljima koje je svojevremeno postavio 
Džon Lók, prenela je svoje principe u praksu, u najčistijoj mogućoj forrni, dopu- 
njene načelom kontrolé i ravnoteže. Stoga je u ono vreme táj sistem funkcionisao 
izvanredno efikasno. Suprotno tome, medunarodne veze, a naročito Evropa nisu 
funkcionisale tako (inače, ovakva kritika može da se nade i u samom Vilsonovom 
govoru, čak na istaknutom mestu, u prvoj tački). U Evropi je svaki princip prolazio 
kroz osobeno preispitivanje i reinterpretaciju, što je bilo determinisano vekovnim 
strahovanjima, interesima i, neretko, besmislenim, zlonamernim pretpostavkama 
i mržnjom. Tako na kraju više ni americka diplomatija nije htela da uzme učešće u 
izradi mirovnog sistema i prevremeno je ustala od pregovaračkog stola, s obzirom 
na to da je realizacija njenih jasno izraženih ciljeva postala nemoguća.

Vilsonovski principi, medutim, nezavisno od svega, izvršili su presudan uti- 
caj na izgradnju evropske nacije i nacionalne države, jer su od trenutka njihovog 
izricanja, nezavisno od prvobitne, jos ne sasvim tačno definisane namere, otpočeli 
svoj samostalni život. Sve to poslužilo je kao podsticaj da u srednjoj Evropi nasta- 
ne jedna nova državna struktura. Ali, ved u trenutku uspostavljanja novih država, 
vilsonovski principi počeli su da deluju drugačije. U novoj državnoj strukturi je, 
naime, bilo otprilike isto tolikog manjinskog elementa, koliko i pre toga, što je 
upravo sledstveno postojanju vilsonovskih principa i njihovoj evropskoj interpre- 
taciji sada već predstavljalo opasnost po nőve države. Konkretno, u Čehoslovačkoj 
brigu je moglo da zadaje eventualno samoopredeljenje madarske i nemačke manji
ne. Tamošnja politička elita nije mogla da bude sigurna, neće li doći do nekakvog 
obrta u postojećoj situaciji i neće li se vilsonovski principi preobratiti iz onog sto je 
s njihove tačke gledišta korisno u nešto sto je po njih štetno. Takva je bila situacija 
i u južnoslovenskoj državi.

Pored ostalog, projektovanje vilsonovskih nacela na budućnost ispunjavalo je 
zebnjom nőve „nacionalne države", koje su to u stvari bile samo po volji političke 
elite, budući da su u stvarnosti imale raznovrsne manjine. Medu novostecenim

5 Rečenica u originalu glasi: The peoples of Austria-Hungary, whose place among the 
nations we wish to see safeguarded and assured, should be accorded the freest opportunity 
of autonomous development. (Izvor: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1918wilson. 
html. Skinuto sa sajta 15. aprila 2012)

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1918wilson
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oblastima gotovo da ni za jednu nije bila karakteristična „nedvosmislena situacija4. 
Nacionalni sastav Vojvodine, Baranje, Slavonije, pojedinih slovenačkih regiona, ali 
ni Banata koji je pripao Rumuniji ili teritorija koje su pripale Čehoslovačkoj, nije 
mogao da deluje umirujuće na nove političke elite, te su one upravo zbog toga 
razvile široku aktivnost usmerenu ka modifikovanju aktuelne realnosti. Država je 
podržavala militantne, čak fašistoidne pokrete (takva je bila npr. ORJUNA -  Or
ganizacija jugoslavenskih nacionalista). Objavljeno je mnoštvo knjiga u kojima je 
veličana slavna prošlost. Trebalo je da one potkrepe tezu da su stečene teritorije 
zapravo već i na osnovu svoje istorijske prošlosti „pripadale" novostvorenim dr- 
žavama. Osim toga je i kulturno-prosvetna politika formirana tako da se obezbedi 
pomeranje postojeće situacije u željenom pravcu. Tome u prilog poslužili su pote- 
zanje i razglabanje svojinskih odnosa, kao i politika kolonizacije. Nove nacionalne 
države su u strahu od novog preokreta nastojale da „asimiliraju" novostečene te
ritorije. I pokazalo se da njihov strah nije bio bez osnova, sto dokazuje minhenski 
sporazum zajedno sa dve bečke arbitraže.

Osim toga u to vreme, u funkcionisanju jedne države bilo je vrlo važno 
da bude sigurna u pogledu domena svog delovanja, zbog toga je ogradivanje 
bilo oštro i kruto. Manjina koja funkcioniše u bloku, čija odanost baš nije bila 
sasvim pouzdana, gotovo da je izazivala države da obezbede svoje teritorije. 
Uspostavljanje odnosa poverenja bilo je nemoguće, budući da je, nazovimo je 
tako, nova vedna znala kako bi ona razmišljala u sličnoj manjinskoj poziciji 
i sećala se kako je razmišljala nekoliko godina ranije, pre nego što je došlo 
do novog rasporeda. Iz tog razloga, zahtevana ispoljavanja odanosti državi, od 
strane Madara i Madarske stranke, zapravo nisu umirila aktuelnu vlast. Nije 
potrebno ni spominjati, da je politiziranje u toj atmosferi bilo izuzetno opasno 
po jednu manjinsku partiju. Možda u ovom valja tražiti objašnjenje, zbog čega 
je Madarska stranka toliko vodila računa o tome da se oglašava samo kada je 
bilo red  o kulturnim i prosvetnim pitanjima. Bilo bi opasno po život da kao 
manjinska partija zauzima stav i po drugim pitanjima.

Mere građenja nacije

Iz do sada rečenog sledi, da se južnoslovenska država trudila da učvrsti svoj 
položaj na nekadašnjim teritorijama Monarhije.

Jedan od elemenata mirovnog sistema bilo je pravo na optiranje. To je u smislu 
intencije predlagača, a takode i u smislu, sa razlidtih aspekata na razlidte nadne 
interpretiranog mirovnog sistema bila odredba radi pomaganja manjinama, koja 
bi pružila pomoć u tome, da sami odluče u kojoj državi će da nastave da žive. Juž- 
noslovenska država je, međutim, sve to uspešno okrenula protiv manjina, time što 
je, pozivajući se na ovo, iskljudla madarsko stanovništvo lišavajud ga prava glasa 
prilikom izbora prvog parlamenta SHS.

Medu demografskim merama nove države, najizraženija je bila primena mo- 
gućnosti kolonizacije, u okviru koje su naselili „pouzdane“ dobrovoljce iz Prvog 
svetskog rata. Osim toga, preduzet je čitav niz pravnih mera, kojima je slovensko 
stanovništvo bilo favorizovano u odnosu na „neslovensko“.

Posredstvom zvaničnog jezika stvoreno novo činovništvo rezultiralo je time, 
da oni koji nisu govorili oficijelni jezik nisu bili u stanju da obave svoje poslove, pa 
tako ni da ostvare svoja prava, a tu je spadao veliki deo stanovništva koje je govori-
lo madarski, pošto i nije bilo pripremljeno na promenu zvaničnog jezika.
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Nova vlast je pomogla u kreiranju čitavog niza južnoslovenskih kulturnih usta- 
nova, saveza, društava, dók je u prosveti nastojala da potisne madarski „element

Dobru ilustraciju za ovo predstavlja ponašanje subotičkog jevrejskog življa. 
Njihovo vladanje i sudbina zavreduju posebnu pažnju zato što im je identitet dru- 
gačije nacionalan i drugačije se vezuje za državu nego što je slučaj kod subotičkih 
Srba, Madara ili Hrvata.

Reč je o tome, da je jevrejsko stanovništvo brzo uočilo promenu u odnosu sna- 
ga, iz čega su mnogi izvukli zaključak da svoju dobrobit mogu da realizuju tako što 
će se ravnati prema novoj državi, a sve to uradili su uprkos tome što su, za nekada 
suverenu madarsku državu bili vezani srazmerno jakim sponama. Kada se sve sa- 
bere, imamo jasnu situaciju: Mađari su živeli u neprijateljskom okruženju, u tóm se 
ambijentu zlopatila i Madarska partija.

Događanja u Subotici

Kao ilustracija ponašanja nove vlasti može da posluži i niz dogadaja koji se odi- 
grao u Subotici. Medu njima posebno zaslužuju da budu izdvojena tri.6 Imenova- 
nje novog gradonacelnika, poseta prestolonaslednika i otvaranje pravnog fakulteta.

Delovanje subotičkog Gradskog veća je ukinuto naglo uz neobično obrazlože- 
nje. Srpski vojni zapovednik ga je raspustio 18. novembra, pet dana nakon sto je 
srpska vojska stigla u grad, obrazlažući svoju odluku tvrdnjom da ne obezbeduje 
hranu srpskoj armiji. Posle toga je uklonio sa položaja predstavnike lokalne vlasti i 
na položaj smenjenog gradonačelnika imenovao je dr Stipana Matijevića, razrešio 
je dužnosti dotadašnje gradske oce (senatore, kako su ih zvali u to vreme) i imeno
vao nove clanove. Nedugo posle toga preispitan je i položaj činovnika.

Princ regent posetio je nove teritorije svoje novostečene zemlje, čime ih je i sim- 
bolično uzeo u posed. Najvažniji zadatak gradskog vodstva, koje je regentovu posetu 
pripremilo vrlo detaljno, sastojao se u dostojnom dočekivanju visokog gosta. Do posete 
je, nakon više odlaganja, došlo 26. jula 1919. Regent se prošetao glavnom ulicom, od 
jednog mesnog seljaka dobio je hleb i so. Gostinska sóba mu je uređena u Gradskoj 
kući, posle toga su pojeli svečanu večeru (na kojoj inače nije bilo mnogo zdravica, jer 
regent to nije voleo). Regent je u svom govoru nazdravio Bunjevcima i srpskoj armiji. 
Zatim je poseta dobila neočekivani obrt. Gradani obližnjeg, danas već sa gradom spo- 
jenog naselja Sandora (Aleksandrova) zamolili su regenta, da poseti i njih, s obzirom 
na istovetnost naziva naselja i regentovog imena, na sto je regent objavio, da će ostati 
dán duže nego što je planirano. Vrhunac tokom prvog dana njegove posete postignut 
je kada je na terasi gradske kuće primio pozdrave gradanstva. Sutradan je prisustvovao 
najpre pravoslavnom, a potom i katoličkom bogosluženju, da bi krajem dana poseta 
prerasla u opštu narodnu svečanost u ugostiteljskim objektima na obali Palićkog jezera. 
Posetom regenta, njenim simboličkim elementima, posebno je istaknut növi položaj 
grada. Nije u tome bilo nikakvog gesta prema Madarima, sto je predstavljalo jasan na- 
goveštaj budućeg tretmana madarske manjine.

Otvaranje subotičkog Pravnog fakulteta, to jest isturenog odeljenja Pravnog fa
kulteta Beogradskog univerziteta, predstavljalo je važan interes nove uprave grada. 
To isto je želeo postigne i Növi Sad. Na kraju je presudilo uverenje, da je „idealistic-

6 O sva tri događaja svedočanstvo nam je ostavio sam Stipan Matijević u svom 
autobiografskom zapisu (Matijević, Dr. Stipan: D ogađaji koji su se odigrali za vreme mojeg 
ja vn o g  delovanja od 10. nov. do 20. m aja  1920. god. Subotica, 1928.)



ka omladina* koja pohada növi fakultét „najpogodnija“ za zadatak, da u pogranič- 
nom gradu odnese pobedu nad svakom neprijateljskom propagandom.

Izvođenje zaključaka

Madarska partija oformljena je u sredini prilično zadojenoj mržnjom, uz to kao 
deo zajednice čiji je ugled bio u dosta velikoj meri poljuljan. Madari su, kao manji
na dospela u južnoslovensku državu, bili u dosta bespomoćnoj poziciji, budući da 
su stavljeni pod suverenitet države, u kojoj je upravo bilo u toku izgradivanje naci
je, što znači da ni unutrašnji pravni ambijent nije bio pogodan. Ni ostale manjine 
nisu bile pripremljene za novu situaciju i borile su se za blagonaklonost većinskog 
življa, te je tako Madarska stranka bila izrazito izolovana i delovala je tako što se 
izlagala protivljenju. To se protivljenje nije ublažavalo i bilo je prisutno u svakoj 
meri gradnje države. (U Subotici se to manifestovalo u imenovanju prvog grado- 
načelnika, u otvaranju pravnog fakulteta, poseti prestolonaslednika i u brojnim 
preduzetim merama, na primer u rušenju spomenika sa mitskim orlom, promena 
naziva ulica itd.). Na zemaljskom, odnosno regionalnom nivou ovo se očitovalo i u 
politici školstva, u rigidnoj upotrebi zvaničnog jezika, u varanju madarskih birača.

Medu planovima američkog predsednika Vilsona i elementima mirovnog siste
ma bilo je i obezbedenje manjinskih prava, ali se u praksi od toga ostvarilo veoma 
malo, pa tako medunarodni ambijent nije pogodovao Madarima, a jos manje Ma
darskoj partiji.

Ako proučimo biografije pripadnika vojvodanske madarske političke elite, ne samo 
vodstva Madarske stranke, videćemo da se nije isplatilo biti manjinski političar ni u 
kom smislu. Bilo je moguće izabrati izmedu potpunog odustajanja od vlastitih opre- 
deljenja, ili s druge strane, za šta su se na kraju ipak radije odlučivali, osnivanja partije 
i učestvovanja na izborima za šta je bilo teško naći racionalsno obrazloženje, jer je bilo 
besmisleno ako se ima u vidu da se radilo o poduhvatu unapred osudenom na neus- 
peh, samim tim sto partija nije mogla da postigne prave efekte. U tome i jeste relativ- 
nost uspeha. Ulazak u regionalna reprezentativna tela predstavljao je neuspeh, jer oni 
tamo nisu imali baš nikakve izglede da izdejstvuju ostvarivanje svojih interesa. Doista 
nisu imali izbora. Bili su u višestrukom ćorsokaku.
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In his paper; Zoltán Mészáros presents the psychological atmosphere which 
was gradually prevailing in the public since the 19th century; i.e. since the 
emergence o f nationhood aspirations. He fu lly  analyses the relating culture o f  
hatred form ed and pu t in effect in the media, presenting at the same its course 
accomplished in the propaganda. The author stresses that in the aftermath o f  
World War I, despite the massive losses, all that intensified.

In order to understand the comprehensive picture, he presents the tempo
ral development o f the Pan-Slavic and South Slavic concepts and examines 
the relating considerations about power. Beyond presenting the know n, South 
Slavic nation-building techniques, Zoltán Mészáros also recalls the state-sup- 
ported militant, moreover, fascistoid movements, such as e.g. the ORJUNA , 
the Yugoslav Nationalists' Organisation, presenting at the same time the issue 
o f creating m yths which served as ground behind the intent to legitimately 
take into possession new territories.
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Madarska manjina u Vojvodini 
nakon šestojanuarske diktature

Šestojanauarska diktatúra najviše je zaoštrila političke i nacionalne prilike u 
zemlji, iako su je pojedina stranačka vođstva smatrala oportunom alternativom 
u prevazilaženju krize koja je nastala posle atentata na Stjepana Radića i hrvatske 
poslanike u Narodnoj skupštini. U to ih u početku uverava i sadržaj šestojanuarske 
proklamacije koja teži, bar formalno, da u što kraćem roku razvije one ustanove 
državne uprave i državnog uređenja koje će najviše odgovarati opštim narodnim 
potrebama i interesima.1 Tom uverenju priklonio se i Vlatko Maček, smatrajući da 
će hrvatsko pitanje i njegova politička težina u torn trenutku najviše predodrediti 
smisao i karakter kraljeve proklamacije i orijentacije. Ubrzo je, međutim, kod nje- 
ga nastupilo razočarenje, jer je u aktu od 6. januara video politiku suprotnu onoj 
koju je tražila njegova Hrvatska seljačka stranka.2

U vođstvima srbijanskih partija -  medu radikalima, demokratama i zemljorad- 
nicima, kraljeve mere uglavnom su procenjivane sa stanovišta ,,demokratičnosti“ 
i opredeljenja prema državnom i nacionalnom jedinstvu zemlje. Mnogi aspekti 
kraljeve proklamacije bili su u potpunoj saglasnosti sa njihovim dotadasnjim po- 
litičkim stavovima, naročito u pitanjima očuvanja državne celine i centralističkog 
režima. Saglašavali su se i sa opredeljenjem da se dotadašnjem jugoslovenstvu koje 
je polazilo od plemenskih osnova da i integrálni karakter -  nacionalni i državni, i 
to preko jednog državnog ukaza. Time se jugoslovenstvo, prema zapažanjima Slo- 
bodana Jovanovića, odvajalo od društvene stvarnosti -  uvlačilo u „vrtlog unutraš- 
nje politike ‘ i izjednačavalo sa „jednim ličnim režimom, koji medu Srbima nikada 
nije bio popularan".3

Gradanske stranke su u šestojanuarski režim počele sumnjati od trenutka kad 
su i same došle pod njegov udar -  kad su bile zabranjene, lišene parlamentarnih 
uslova delatnosti, ustavne zaštite, kad su bile izložene brojnim represijama i dr.

U tom političkom kontekstu moguće je razumeti i odnos madarske manjine 
(Madarske stranke) prema režimu diktature, koji je, kao i ranije, najviše determini- 
san karakterom jugoslovensko-mađarskih odnosa. Ti odnosi su bili neprij atelj ski 
i zaošterni zbog madarskih revizionističkih tendecija -  aktivnosti engleskog lorda 
Harolda Rotermira i zahteva za povraćaj Baranje i severnih delova Bačke, smatra- 
jući da se samo na toj osnovi ovi odnosi mogu normalizovati.4

U ovom smislu propaganda iz Madarske pojačana je posle formiranja Revizio- 
nističke lige 1928, kada režim diktature revnosno prati i kontroliše svaku aktivnost 
vojvodanskih Madara, naročito na prostorima Potisja i severne Bačke. Uznemire-

1 Ljubo Boban, Srb ijanska opozicija i zagrebačke punktacije , Historijski zbornik, br. 1-4, 
Zagreb 1962,1-2.

2 Lj. Boban, P r ilo z i za biografiju A n te  Trum bića u vrem e šestojanuarskog režim a (1929- 
1935), Historijski zbornik, br. 1-4, Zagreb 1968-69, 3-4.

3 Slobodan Jovanović, Jugoslovenska m isao u prošlosti i budućnosti, Proizvođačka 
zadruga „Sloboda“, Beograd 1939,13.

4 Vuk Vinaver, Ju g o s la v ia  i M ad a rska  1918-1929, Beograd 1971, 373.
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nost među njima posebno se javila i zbog namera vlasti da preseli Madare u druge 
krajeve kako bi se neutralisao uticaj Mađarske i ostvarila slovenska većina.5

Diktatúra se nepovoljno odrazila na sve oblasti života madarske manjine -  po- 
litičke, kulturno-prosvetne i dr. Najoštrija politika vodila se protiv onih kulturnih 
društava i udruženja koja su radila pod okriljem katoličke crkve i sveštenstva, s 
obzirom na međunarodni i nadnacionalni karakter öve crkve i moguću podršku 
verskih krugova -  i u onim zemljama koje su bile u prijateljskim odnosima sa Jugo
slavijom.6 Zabranjen je, medutim, i rad drugih kulturnih ustanova -  Pučka seljačka 
čitaonica u Tavankutu, Društvo trgovačke i zanatlijske omladine u Novom Vrbasu, 
Katoličko kolo u Starom Vrbasu, Katoličko radničko društvo u Kuli, Građanska či- 
taonica u Bačkoj Topoli, Madarsko narodno kolo u Čonoplji, Novosadska katolič- 
ka čitaonica, Narodno kolo u Subotici i dr. Sve ove ustanove smatrane su opasnim 
za bezbednost zemlje -  kao žarišta revizionizma i antijugoslovenstva.7

Odnos madarske manjine prema ideologiji integralnog jugoslovenstva i njego- 
vim refleksijama na njihov nacionalni identitet, više je izražavao ravnodušnost, no 
uznemirenost. Prema tim, kao i nekim drugim pitanjima diktature, nije postojala 
politička homogenost unutar madarske manjine. Preko subotičkog lekara Gabora 
Santoa i njegovih pristalica, madarska politika nastoji se dublje prilagoditi novoj 
jugoslovenskoj stvarnosti i ideji. Prilagođavajući se diktaturi, Santo ocenjuje da 
parlamentarni rad i delovanje Madarske partije „kao samostalnog političkog fak
tora nije ništa doprinelo niti koristilo madarskoj nacionalnoj manjini kao celini".8 
Stranka se nije snalazila u „zamrsenoj partijsko-političkoj borbi, činila je netak- 
tične i nedosledne poteze, izazivala vlasti koje su preduzimale represivne mere... i 
na Madare gledale kao na nelojalne gradane. Tu sumnju treba otkloniti organizo- 
vanjem masovnih skupova na kojima bi osigurali učešće svih kulturnih i drugih 
organizacija? Ove ideje svesrdno podržava Pokret jugoslovenskog jedinstva, koji 
je u Subotici inicirao poznati jugoslovenski integralista Fedor Nikić, profesor Uni- 
verziteta, da bi na taj način potvrdio i njegov višenacionalni karakter.10

Nezavisno od toga što su procesi određene liberalizacije šestojanuarskog reži- 
ma ublažavali njegovu početnu rigidnost (održavanje skupštinskih izbora, usvaja- 
nje ustava i dr), madarska manjina i dalje izaziva političke sumnje i iredentističke 
kvalifikacije, posebno u pograničnim mestima. Ali su gledišta Gabora Santoa o 
oportunosti političke saradnje sa režimom dobila potvrdu na skupstinskim izbo
rima 8. novembra 1931, kada je u senćanskom izbornom srezu i na toj platformi 
izabran za poslanika. Prema pisanju štampe raspoloženje birača bilo je jednodušno 
na njegovoj strani.11

O posledicama ovih izbornih rezultata teško je dati pouzdaniji sud, ali je njima 
ozbiljnije postavljeno pitanje o budućoj političkoj orijentaciji madarske manjine
-  u kojoj meri i na kojoj osnovi će svoju sudbinu vezivati samo za saradnju sa re- 
žimom, i da li će šire ulaziti u saradnju sa opozicijom. Ovo je posebno bitno jer se 
u zemlji, a i Vojvodini od 1931. počinje razvijati snažniji opozicioni pokret prema

5 Aleksandar Kasaš, Madari u Vojvodini 1941-1946, Novi Sad 1996, 17.
6 Šandor Mesaroš, Madari u Vojvodini 1929-1941, Novi Sad 1989, 55.
7 Isto, 54-55.
8 Isto, 46.
9 Isto.
10 Isto, 47.
11 Isto, 79.
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diktaturi i ideologiji integralnog jugoslovenstva, koji traži federalizaciju Jugosla
vije, autonomiju Vojvodine, i u koji se madarska manjina nije ukljudvala. Ova- 
kav odnos zadržaće se sve do kraha diktature, odnosno do 1935, kada i odredene 
madarske grupacije počinju participirati u vojvodanskom opozicionom pokretu
-  Vojvodanskom frontu.

Sa krahom diktature, posle ubistva kralja Aleksandra u Marselju 1934, madarska 
manjina ulazi u novu fazu razvoja, koja će u početku biti opterećena ulogom Madarske 
u ovom ubistvu i veoma zaoštrenim jugoslovensko-madarskim odnosima. Madarska je 
optužena za jednog od glavnih krivaca u atentatu, što je u Jugoslaviji dovelo do širenja 
antimadarskog raspoloženja, koje je prouzrokovalo proterivanje 2.700 Madara, čije dr- 
žavljanstvo do tada nije bilo rešeno.12 Ova proterivanja postala su izrazitija od podnoše- 
nja jugoslovesnke žalbe Društvu naroda, 22. novembra 1934.13 Političke tenzije izmedu 
Madarske i Jugoslavije ubrzo će se smiriti, pa će i mnogim proteranim Madarima biti 
omogućen povratak u zemlju.

I unutar madarske manjine nastoji se ublažiti ovo neraspoloženje prema njoj. Na 
različite načine izražava se saučešće povodom ubistva kralja. Tako su u svim crkvama 
i madarskim sredinama održani pomeni, posebno na dan sahrane i polaganja zakle- 
tve maloletnom kralju Petru II.14 U znak poštovanja kralja, stanovnici Nove Kanjiže 
pokrenuli su inicijativu za promenu naziva mesta, kako bi se izbegle sve asocijacije na 
Nađ Kanjižu u Madarskoj, gde su pripremani planovi za atentat u Marselju. Mesto je 
dobilo ime Novi Kneževac, iako je bilo predloga da se nazove i Banatski Kneževeac.15 
Isto tako, pokrenuta je i inicijativa da se u Novoj Kanjiži izgradi Sokolski dom koji bi 
nosio kraljevo ime i bio „središte nacionalnog sokolskog rada“.16

Iako su prilike u zemlji još bile u senci kraljevog ubistva, u političkom životu 
već dolazi do ozbiljnijih previranja i pomeranja kako unutar režima, tako i unutar 
opozicije. Već se i formalno mogao nazreti kraj režimu od 1929, bar u njegovim 
krutim i represivnim svojstvima. Značajnije promene očekivane su već od par- 
lamentarnih izbora koji su zakazani za 5. máj 1935, i koje je opozicija smatrala 
prelomnim za promenu šestojanuarske politike, a režimske grupacije jos uvek su 
verovale da nisu sazreli uslovi za slobodne izbore, menjajući i izborni zakón, kako 
bi ih stavio u povoljniji položaj.17

Predstojeći izbori stavljaju i madarsku manjinu pred političku dilemu: kojoj 
će se alternativi prikljudti -  opozicionoj, koja je ujedinjavala pristalice Seljačko- 
demokratske koalicije (HSS, SDS) i srbijanske stranke -  radikale, demokrate, ze- 
mljoradnike i opozicione grupacije iz Vojvodine, ili će slediti režimsku, koju je 
predstavljala Zemaljska izborna lista na čelu sa predsednikom vlade Bogoljubom 
Jevtićem. Ovu dilemu razrešile su bivše vode madarske partije -  Imre Varadi, De
nes Štrelicki i Leon Deák na sastanku u Novom Sadu, 25. februara usvajajud od- 
luku da se priključe izbornoj listi B. Jevtića, a da je za osiguranje svojih političkih, 
kulturnih i ekonosmkih interesa najsigurniji put „u odredenoj podršci postoje- 
ćem upravnom sistemu".18 Ovim stavom politički je potvrden kontinuitet politike

12 Isto, 108-109.
13 Isto, 108.
14 Isto.
15 Jugoslovenski dnevnik, 13. XI 1934.
16 Jugoslovenski dnevnik, 15. XI 1934.
17 Severna straza, 6. IV 1935.
18 S. Mesaroš, nav. delo, 114.
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Madarske stranke iz ranijeg perioda, razlikujući se od koncepcije Gabora Santoa 
koja je sumnjala u mogućnosti parlamentarnog sistema i podržavala režim dikta
ture, iako je opozicija u svom izbornom programú nudila i principijelnije osnove 
za rešavanje manjinskog pitanja. Izvesno je da je madarska manjina najpotpunije 
politički participirana u izbornoj listi B. Jevtića, iako je za to dobila samo jedno 
poslaničko mesto. Izabran je Gabor Santo.

Mada je izborna lista B. Jevtića odnela izbornu pobedu, opozicija je smatrala da 
je ona moralni pobednik, čime su se prilike u Jugoslaviji i dalje zaoštravale i konfron- 
tirale. Izlaz je nađen u davanju mandata Milanu Stojadinoviću koji je istovremeno 
započeo i sa formiranjem nove stranačke formacije -  Jugoslovenske radikalne zajed
nice, koja će načelno baštiniti i osnove Jevtićeve programske orijentacije. Time će se 
otvoriti put i za političku saradnju madarske manjine sa Jugoslovenskom radikalnom 
zajednicom, koja će ostati u okvirima pragmaticnih dogovora i interesa.

Posle 5-majskih izbora 1935. politički uticaj madarske manjine bio je nacional- 
no ekspanzivniji, iako se izražavao kroz nekoliko struja. Premda stranka teži da po- 
litički obuhvati sve Madare, socijalne suprotnosti medu njima bile su nepremostiva 
prepreka, pa su radništvo i brojni agrarni proletarijat uglavnom bili izvan njenog 
uticaj a. Vise nacionalnog jedinstva ostvarivalo se kroz rad kulturnih i prosvetnih 
institucija koje su sistematski nadzirale državne vlasti, strahujući da ideje antijugo- 
slovenstva ne uhvate dublje korene.19 Ove promene vise su determinisane pobolj- 
šanjem jugoslovensko-madarskih odnosa, koje, zbog svojih dalekosežnih strategij- 
skih ciljeva, podstiče Nemačka, a manje zbog političke naklonjenosti i spremnosti 
režima u rešavanju probléma manjina.20

Pored poboljšanja uslova za intenzivniji rad i rešavanja važnih kulturno-pro- 
svetnih probléma, madarska manjina sada je zahvaćena i procesima političke plu- 
ralizacije; prorežimska i pragmaticno motivisana alternativa i dalje ostaje većinska, 
ali više nije jedina, jer se artikuliše i opoziciona koja uporište nalazi u Vojvodanskom 
frontu i Seljačko-demokratskoj koaliciji. Ove promene sa opozicijom ne mogu se 
smatrati samo taktičkim zaokretom, jer će vremenom biti prožete i pogledima na 
ustavni status Vojvodine koji je u središtu političke pažnje Vojvodanskog fronta; 
objektivno, to je bilo i prvo političko ulaženje dela madarske manjine u složeno i 
kontroverzno vojvodansko ustavno pitanje. Vojvodanski front koji se konstituiše 
1935. kao stranački pluralna asocijacija u koju ulaze delovi radikala, demokrata, 
zemljoradnika, Samostalna demoktarska stranka, Hrvatska seljačka stranka te ko- 
munisti i socijalisti iz Vojvodine, bori se za ekonomske interese Vojvodine, protiv 
državnog centralizma i za njen autonomni državnopravni status, nastoji da se sire 
politički otvori i prema nacionalnim manjinama. U tom smislu i zamera političkim 
vodstvima manjinskih partija na metodima njihovog rada u odbrani sopstvenih 
interesa, smatrajući pripadnike nacionalnih manjina za ravnopravne i rodoljubive 
gradane. „Nije interes samo tih manjina, nego je interes države i postulat demokra- 
tije da se prava manjina državnim zakonom regulišu i zagarantuju... Samo u uzaja- 
mnom poštovanju i uvažavanju, sa puno poverenja jedno prema drugome narodi 
Vojvodine mogu ići i živeti jedno uz drugo. Prava demokratija se ne boji manjina 
i ne proganja ih. Néma poterbe bojati se ni za srpski karakter Vojvodine, jer taj 
karakter i onako može biti jedino srpski, odnosno jugoslovenski i nikakav drugi. 
Interesntno je da Glavni odbor radikalne stranke stoji na istom stanovištu. Vidimo

19 Isto, 257.
20 A. Kasaš, nav. delo, 19.
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da radikali nastoje da Madare pridobiju za sebe i -  ako znaci ne varaju, Madari su 
skloni da im se povere. Izgleda da neke vode Madarske stranke smatraju pregovore 
i moljakanje za komotnije nego borbu, zaboravljajući da se prava bez borbe ne sti- 
ču. Da je komotnije i oportunije pregovarati i moljakati, to je nesumnjivo. Drugo je 
pitanje da li je korisnije i efikasnije."21 Mada se ovo gledište predstavlja kao načelno 
stanovište, ono objektivno nije lišeno i nastojanja da se dobije njihova podrška u 
stranačkim borbama za izborne glasove, ali je to, ipak, bio nov osnov za političke 
integracije manjina u vojvođansku stvarnost.

U duhu tih opredeljenja Dušan Bošković, voda Samostalnih demokrata u Voj
vodini, posebno insistira na tome da vojvodanski pokret mora sire prodreti i u 
nacionalne manjine, pre svega medu Madare i Nemce. Već mu je pristupila jedna 
grupa Madara koju je predvodio dr Ivan Nad, advokat iz Novog Sada, ali se po- 
javila i ideja da se svi Madari ujedine u poseban front i da tako ujedinjeni budu 
deo vojvodanskog opozicionog pokreta.22 Mada ova ideja nije ostvarena, izazvala je 
sire reakcije, posebno režimskih krugova u Vojvodini, koji su osudivali vojvodan
ski pokret zbog separatizma i zbog toga sto u partijske borbe „uvlači pripadnike 
manjina", koje ne bi trebalo „da se mešaju u spor izmedu Beograda i Zagreba".23 
Pokretanje ovakve i sličnih inicijativa, medutim, izazivalo je neslaganja i sukobe i u 
samom Vojvodanskom frontu.24

Režim nastoji da otrgne madarsku manjinu od uticaja Vojvodanskog fronta, 
budući da se u okviru njega pokreću i politička i ekonomska i kulturno prosvetna 
pitanja koja su za nju od vitalnog interesa. Ukazuje se na nepravedno izvedenu 
agrarnu reformu, potrebu njene revizije, drugačiju poresku politiku i dr. Ovakvoj 
politici fronta suprotstavlja se vlada M. Stojadinovića, dajući određene koncesije 
manjinama kako bi razbio front i neutralisao njegov uticaj.25 U ovome ima i po- 
dršku bivših voda Madarske partije koji saraduju sa Jugoslovenskom radikalnom 
zajednicom, odbacujući svaku saradnju sa opozicijom. Smatralo se da im je takav

21 Arhiv Jugoslavije (AJ), Centralni pres biro, Izjava istaknutog člana Vojvodanskog po
kreta Žarka Jakšića novinarima iz avgusta 1935.

22 Arhiv Vojvodine (AV), Kabinet bana, F-l 1,1 l.VI 1938. (U poverljivom izveštaju ko- 
mandanta Prve armijske oblasti banu Dunavske banovine konstatuje se da su „vođe ma- 
darskih manjina kod nas, a naročito dr Deak, advokat iz Sombora i dr Nad Ivan, advokat iz 
Novog Sada, pokrenuli akciju za okupljanje svih Madara sa naše teritorije u jednu organiza- 
cionu celinu -  stvaranje madarskog jedinstvenog fronta. Stvaranjem ovog fronta odstranili 
bi se svi Mađari iz ostalih političkih stranaka... Ova bi organizacija pristupila izvršenju svo
jih glavnih zadataka. Prvi zadatak ove organizacije bio bi energičan zahtev da se Madarima 
na našoj teritoriji daju maksimalna manjinska prava, posle toga i autonomija. Akcija bi se 
jednovremeno sprovodila u Bačkoj, Banatu, Sremu, Baranji i Slavoniji -  svuda gde se nalaze 
madarske manjine“). Vlasti su ipak uspele preko dr Varadija da spreče formiranje tog pokre
ta (AV, Izveštaj bana ministru unutrašnjih poslova Korošcu, 14. VI 1938).

23 Nedeljni list, Novi Sad, 7 .1 1938. Dopisnik Centralnog pres biroa iz Novog Sada izve- 
stio je da od „političkih grupacija najživlju aktivnost razvijaju pristalice opozicionog Vojvo
danskog pokreta i to naročito medu madarskim manjinskim stanovništvom. Demagogija dr 
Dude Boškovića, dr Ivana Nađa i ostalih govornika ima vrlo nepovoljan uticaj po stvaranje 
opšteg raspoloženja, jer se na ovim opozicionim zborovima stalno naglašuje zahtev da Voj- 
vodina sama raspolaže svojim blagom i svojim prihodima, da ne želi da trpi da ju ’drugi’ 
eksploatisu, zato traži federaciju i tome slično“. (AJ, Centralni pres biro, 6. XII 1938)

24 AV, Kabinet bana, F-l 1, Izveštaj uprave policije Novog Sada, 19. IV 1938.
25 S. Mesaroš, nav. delo, 145.
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stav sugerisan od madarskog poslanstva u Beogradu.26 U osnovi oni su bili zaro- 
bljenici revizionističkih shvatanja, a nade u tom smislu davale su im i prilike u 
Evropi koje su bile u znaku nemacke penetracije i prekrajanja versajskih granica
-  od anšlusa Austrije do Minhenskog sporazuma. Objektivno to je snažilo revizi- 
onističke tendencije i čvršće vezivalo Madarsku za Nemacku, posebno ekstremnu 
i pronemačku partiju Strelastih krstova, koja je na izborima 1939. osvojila 23% 
glasova. „Bila je to“, kako je to zabeležio gróf Mihalj Karolji u svojim memoarima, 
„zastrašujuća pojava, a u tadašnjem državnom vrhu nije se moglo ni slutiti da će se 
u ime trijanonske nepravde izgubiti i sama država".27

Evropska zbivanja reflektuju se dublje i na političke prilike u Jugoslaviji koja se 
suočavala sa rešavanjem složenog nacionalnog pitanja, pre svega hrvatskog. Po
sle pada M. Stojadinovića koji je imao snažno uporište u Nemačkoj, nestale su 
političke prepreke za rešenje hrvatskog pitanja i reviziju državnopravnih osnova 
jugoslovenske države u duhu federalizacije. Sporazum Cvetković-Maček iz avgu- 
sta 1939. kojim je konstituisana Banovina Hrvatska smatra se i početkom državne 
destabilizacije Jugoslavije i njene neizvesnosti. Sve to reflektuje se i na političke 
stavove madarske manjine u Vojvodini. Unutar nje javljaju se dve političke struje
-  malobrojnija, u osnovi prohrvatska, koju zastupa Ivan Nad, i koja je napustila 
koncepciju Vojvodanskog fronta o autonomiji, zalažući se za njenu deobu izmedu 
Srbije i Hrvatske. Ova politika gurala je Nada u iredentističke težnje koje će kod 
njega doći do izražaja 1941, u vreme okupacije Jugoslavije i razbijanja njenog dr- 
žavnog identiteta,

Na drugim pozicijama stoji dr Imre Varadi koji je protiv svake deobe Vojvodi
ne, jer u tom činu vidi i dezintegraciju madarske manjine. „Mi smo protiv svake 
struje“, upozoravao je Varadi, „koja želi da deli Vojvodinu. U interesu madarske 
nacionalne manjine, svakako je bolje da ostanemo zajedno, a pošto smo do sada 
uvek imali vezu sa Beogradom, to ćemo i od sada uvek stajati na stanovištu -  prvo 
da ostanemo nepodeljeni i drugo da naša orijentacija vodi ka Beogradu. Ne samo 
da je u pitanju naš interes, nego sam uveren da bi cepanje predstavljalo katastrofu 
za našu madarsku manjinu, jer u tom slučaju ona ne bi predstavljala nikakav značaj 
ni u političkom ni u javnom životu uopste“.28

Ova situacija u Jugoslaviji i poboljšani jugoslovensko-madarski odnosi in- 
tenziviraju političku aktivnost madarske manjine i radikalizuju njene zahteve za 
rešavanjem vitalnih nacionalnih, kulturnih i prosvetnih probléma. U tom smislu 
posebno se ističe zahtev za formiranje Madararskog kulturnog saveza za celu Ju
goslaviju. Na definisanju ovih zahteva posebno je angažovan dr Varadi koji je u 
čestim političkim kontaktima sa vladom, koja ne oseća potrebu da ove zahteve 
brže i pravovremenije reši. Ovo odugovlačenje, međutim, jača iredentističke po- 
zicije Imre Nađa u Bačkoj, jer je Banovina Hrvatska prema madarskim zahtevima 
bila efikasnija. Pravila rada Madarskoj kulturnoj zajednici u Hrvatskoj odobrena su 
znatno brže. Jugoslovenska vlada je tek od septembra 1940, posle sastanka Varadija 
i Cvetkovića, počela ozbiljnije da razmatra zahteve madarske manjine. Madarska 
manjina protivila se političkoj, kulturnoj i privrednoj diskriminaciji, a posebno je 
zamerala vladi sto nije dozvoljavala „politicko organizovanje Madara po nacional-

26 Isto, 345.
27 Nav. prema A. Kasas, Madari u Vojvodini..., 20.
28 Ranko Končar, Sporazum Cvetković-Maček i Vojvodinay Zbornik Matice srpske za 

istoriju, br. 44/1991, 91.
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nőj osnovi, što ne postoji mogućnost proporcionalnog predstavništva u páriámén - 
tu i banovinskoj upravi, i što nije osigurano pravo korišćenja maternjeg jezika u 
radu upravnih o rg a n a Takode je upozoreno da je „kulturna diskriminacija dovela 
do krize duhovnog života Madara, i da je duhovni život i kulturni položaj Madara 
najviše pogoden u školstvu, jer su njime madarskoj nacionalnoj manjini ugroženi 
budućnost, madarska psihička konstitucija i madarska nacionalna suština".29

Sagledavanje zahteva madarske manjine podudaraju se sa odlukama Druge 
bečke arbitraže iz avgusta 1940. o vraćanju Erdelja u njene državne okvire. Ove 
promene ponovo snaže iredentističke težnje, ali one će privremeno biti prevaziđe- 
ne potpisivanjem sporazuma o večnom prijateljstvu izmedu Madarske i Jugoslavi
je. Potpisivanjem sporazuma vedna zahteva madarske manjine bila je u procesu 
rešavanja ili rešenosti.30

29 A. Kasaš, O jednoj predstavci jugoslovenskih Madara iz 1940, Istraživanja br. 14, Növi 
Sad 1992,183-203.

30 A. Kasaš, Mađari u Vojvodini..., 22.
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A vajdasági magyar kisebbség helyzete 
a január hatodiki diktatúra után

A január hatodiki diktatúra leginkább a politikai és a nemzeti viszonyokat élez
te ki az országban, bár az egyes pártvezetőségek alkalmas és célszerű alternatívának 
tartották a válság leküzdésére, amit a Stjepan Radić és a horvát képviselők elleni 
parlamenti merénylet váltott ki. Kezdetben e meggyőződésükben a január hato
diki proklamáció tartalma is megerősíti őket, mely -  legalábbis formálisan -  arra 
törekszik, hogy minél rövidebb időn belül kialakítsa az államberendezés és állam- 
igazgatás azon intézményeit, amelyek leginkább megfelelnek majd a nép általános 
szükségleteinek és érdekeinek.1 Vlatko Maček is hajlott erre a meggyőződésre, úgy 
gondolva, hogy a horvát kérdés és annak súlya az, ami abban a pillanatban legin
kább meghatározza a királyi proklamáció és irányvétel értelmét és jellegét. Benne 
azonban hamarosan a csalódás kerekedett felül, hogy a január 6-ai aktusban az ő 
Horvát Parasztpártja követeléseivel ellentétes politikát kellett látnia.2

Valamennyi szerbiai párt vezetősége -  a radikálisoké, a demokratáké és a föld
műveseké -  a király intézkedéseit főképp a „demokratikusság” és az ország állami 
és nemzeti egysége melletti kiállás szemszögéből értékelte. A királyi proklamáció 
sok aspektusa összhangban állt az addigi politikai állásfoglalásaikkal, különösen 
az állam egysége és a centralista rezsim megőrzésének, illetve fennmaradásának a 
kérdésében. Egyetértettek azzal az elhatározással is, hogy az addigi, törzsi alapokra 
épült jugoszlávságnak adjanak integrális jelleget -  nemzetit és államit, mégpedig 
egy állami rendelet révén. A jugoszlávság ezáltal -  Slobodan Jovanović megítélése 
szerint -  elszakadt a társadalmi valóságtól, belekeveredett a „belpolitika örvényé
be”, és „egy olyan személyes rendszerrel vált egyenlővé, amely a szerbek körében 
sohasem volt népszerű”.3

A polgári pártok a január hatodiki rezsimmel szemben akkor váltak gyanakvó
vá, amikor maguk is kénytelenek voltak elszenvedni csapásait -  amikor betiltották 
őket, megvonták tőlük a parlamenti tevékenység feltételeit és az alkotmányos vé
delmet, valamint számos represszív intézkedés sújtotta őket stb.

Ebben a politikai összefüggésben lehet megérteni a magyar kisebbség (Magyar 
Párt) viszonyulását a diktatórikus rendszerhez, mely viszonyulást -  ahogy korábban 
is -  leginkább a jugoszláv-magyar kapcsolat jellege határozta meg. Ez a viszony a 
magyar revizionista tendenciák miatt ellenséges és feszült volt: Harold Rothermer 
angol lord tevékenysége, Baranya és Bácska északi részének a visszakövetelése azt 
az álláspontot tükrözte, hogy ez a viszony csak ilyen alapon normalizálható.4

1 Ljubo Boban, Srb ijanska opozicija i zagrebačke punktacije, Historijski zbornik, br. 1-4, 
Zagreb, 1962,1-2.

2 Lj. Boban, P rilo z i za biografiju A nte  Trum bića u vrem e šestojanuarskog režim a (1929- 
1935), Historijski zbornik, br. 1-4, Zagreb 1968-69, 3-4.

3 Slobodan Jovanović, Jugoslovenska m isao u prošlosti i budućnostU Proizvođačka 
zadruga „Sloboda”, Beograd 1939,13.

4 Vuka Vinaver, Ju g o s la v ia  i M ađ arska  1918-1929, Beograd, 1971, 373.
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Ebben az értelemben erősödött a magyarországi propaganda a Revíziós Liga 
1928-ban való megalakítása után, amikor a diktatúra hatalmi szervei szorgalma
san figyelik és ellenőrzik a vajdasági magyarok minden tevékenységét, különösen a 
Tisza mentén és Észak-Bácskában. Nyugtalanságukat külön fokozta a hatalomnak 
az a szándéka, hogy a magyarokat más vidékekre költöztesse, így semlegesítve Ma
gyarország hatását, megvalósítva egyúttal a szláv többséget.5

A diktatúra kedvezőtlenül hatott a magyar kisebbség életének minden terüle
tére: a politikára, a művelődésre, az oktatásra stb. A rendszer legélesebben azon 
művelődési egyesületek és társulások ellen lépett fel, amelyek a katolikus egyház és 
a papság támogatásával működtek, tekintettel ennek az egyháznak a nemzetközi 
és nemzetek fölötti jellegére és az egyházi körök lehetséges támogatására -  azok
ban az országokban is, amelyek baráti viszonyt ápoltak Jugoszláviával.6 Betiltották 
azonban más művelődési egyesületek munkáját is -  a tavankúti Népi Paraszt Ol
vasókörét (Pučka seljačka čitaonica), az újverbászi Kereskedelmi és Iparos Fiata
lok Egyesületét, az óverbászi Katolikus Kört, a kúlai Katolikus Munkás Egyletet, a 
topolyai Polgári Olvasókört, a Csonoplyai Népkört, az újvidéki Katolikus Olvasó
kört, a Szabadkai Népkört stb. Ezeket az intézményeket, mint a revizionizmus és a 
jugoszlávellenesség tűzfészkeit, mind veszélyessé nyilvánították az ország biztonsá
ga szempontjából.7

A magyar kisebbség viszonyulása az integrált jugoszlávság ideológiájához, il
letve annak az ő nemzeti identitásukra gyakorolt hatásához inkább közömbösnek 
nevezhető, mint nyugtalannak. Ezzel és a diktatúra által fölvetett más kérdések
kel kapcsolatban sem létezett homogén politikai állásfoglalás a magyar kisebbség 
soraiban. Szántó Gábor szabadkai orvoson és hívein keresztül a magyar politika 
megpróbál egyre jobban alkalmazkodni az új jugoszláv valósághoz és eszméhez. A 
diktatúrához igazodva Szántó úgy értékeli, hogy a parlamenti munka és a Magyar 
Párt tevékenysége „önálló politikai tényezőként semmivel sem járult hozzá a ki
sebbség helyzetének a javulásához, és nem volt hasznára a magyar nemzeti kisebb
ség egészének.8 A párt nem találta fel magát „a bonyolult pártpolitikai harcokban, 
taktikailag téves és következetlen lépéseket tett, kiváltva ezzel a hatalmi szervek 
represszív intézkedéseit... a magyarokat nem tekintették lojális polgároknak. El 
kell vetni ezt a gyanút olyan tömeggyűlések szervezésével, amelyeken biztosítanák 
minden művelődési és más szervezet részvételét”.9 Ezt az ötletet teljes erővel támo
gatja a Jugoszláv Egység Mozgalma, melynek létrehozását Szabadkán Fedor Nikié 
egyetemi tanár, az ismert délszláv integralista kezdeményezte, hogy ily módon is 
bizonyítsa a mozgalom többnemzetiségű jellegét.10

A január hatodiki diktatúra bizonyos liberalizálási folyamatai enyhítették ugyan 
a kezdeti merevséget és hajthatatlan jelleget (a képviselőházi választások megtartá
sa, az alkotmány elfogadása stb.), a magyar kisebbség továbbra is a politikai gyanú 
és az irredenta minősítések kiváltója maradt, különösen a határ mentén, az ottani 
településeken. Szántó Gábornak a rezsimmel való politikai együttműködés célsze
rűségéről vallott elképzelése és nézetei az 1931. november 8-ai parlamenti válasz

5 Aleksandar Kasaš, Mađari u Vojvodini 1941-1946, Növi Sad, 1996,17.
6 Sándor Mesaroš, Madari u Vojvodini 1929-1941, Növi Sad, 1989, 55.
7 Uo.: 54-55.
8 Uo.: 46.
9 Uo.
10 Uo.: 47.
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tásokon igazolást nyernek: a zentai választási körzetben ezzel a platformmal kép
viselővé választják. A sajtó szerint a választópolgárok egyértelműen az ő pártjára 
álltak.11

Ezeknek a választási eredményeknek a következményeiről nehéz megbízható 
ítéletet mondani, de hatásukra határozottabban fölmerült a magyar kisebbség jö
vőbeli politikai irányultságának kérdése: hogy milyen mértékben és milyen alapon 
köti sorsát csupán a rezsimmel való együttműködéshez, valamint hogy széleseb
ben, szorosabban is együttműködik-e az ellenzékkel. Ez azért is lényeges, mert az 
országban, így Vajdaságban is 1931-től alakul ki erőteljesebb ellenzéki mozgalom 
a diktatúrával és az integrált jugoszlávság ideológiájával szemben, követelve Jugo
szlávia föderalizálását, Vajdaság autonómiáját, ám ebbe a magyar kisebbség nem 
kapcsolódott be. Az ilyen viszonyulás fennmarad a diktatúra összeomlásáig, azaz 
1935-ig, amikortól bizonyos magyar csoportosulások is megjelennek a vajdasági 
ellenzéki mozgalomban, a Vajdasági Frontban.

A diktatúra összeomlásával, Sándor (Aleksandar) király meggyilkolásával 
(Marseilles, 1934) a magyar kisebbség fejlődésének újabb szakaszához érkezik, 
melyet kezdetben súlyosan terhel Magyarországnak a merényletben vállalt szere
pe, kiélezve a jugoszláv-magyar viszonyt. Magyarországot a merénylet egyik leg
nagyobb felelősének vádjával illetik, ez pedig a magyarellenes hangulat terjedését 
okozza Jugoszláviában, és 2700 olyan magyar személy kitoloncolásához vezetett, 
akinek az állampolgársága addig megoldatlan volt.12 A kitoloncolások mind fo- 
kozottabbá váltak, ahogy Jugoszlávia 1934. november 22-én panaszt nyújtott be 
a Népszövetséghez.13 A két ország közötti politikai feszültség hamarosan csillapo
dott, minek eredményeként sok kitoloncolt magyar számára lehetővé vált az or
szágba való visszatérés.

A magyar kisebbségen belül is tapasztalható az ellene megnyilvánuló rossz 
hangulat enyhítésére való törekvés. Különböző módon juttatják kifejezésre a király 
meggyilkolása miatti részvétüket és együttérzésüket. Minden magyar templomban 
emlékmisét, a magyar környezetekben megemlékezéseket, gyászüléseket tartanak, 
különösen a temetés és II. Péter király eskütétele napján.14 A király iránti tisztelet 
jeléül Újkanizsa polgárai kezdeményezik településük nevének megváltoztatását, 
hogy ezáltal is elkerüljenek minden összehasonlítást a magyarországi Nagykani
zsával, ahol a marseilles-i merénylet tervei készültek. A település (a mai Török- 
kanizsa) a Növi Kneževac nevet kapta, bár olyan indítvány is volt, hogy Banatski 
Kneževacnak nevezzék el.15 Ugyancsak kezdeményezték Törökkanizsán, azaz Növi 
Kneževacon (a korábbi Űjkanizsán) a szokolok otthonának felépítését, melyet az
tán a királyról neveznének el, és amely „a nemzeti szokol munka központja” len
ne.16

Bár az országbeli állapotokat beárnyékolta a király meggyilkolása, a politikai 
életben már forrongások és elmozdulások tapasztalhatók mind a rendszerben,

11 Uo.: 79.
12 Uo.: 108-109.
13 Uo.: 108.
14 Uo.
15 Jugoslovenski dnevnik, 1934. XI. 13.
16 Jugoslovenski dnevnik, 1934. XI. 15. (A Szokol Tornászegyesület a két világháború 

között -  a leventékhez hasonlóan -  foglalkozott a fiatalok tömörítésével gyakorlatoztatásával, 
nevelésével -  a ford, megj.)
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mind az ellenzék soraiban. Már szinte nyilvánvaló, hogy az 1929 óta fennálló re
zsimnek vége, legalábbis merev és represszív tulajdonságai vonatkozásában. Jelen
tős változásokat vártak már az 1935. május 5-ére kiírt parlamenti választásoktól is, 
az ellenzék ugyanis fordulópontnak tekintette a január hatodiki diktatúra megvál
toztatása szempontjából, a hatalmi csoportok azonban továbbra is úgy vélekedtek, 
hogy nem értek meg a feltételei a szabad választásnak. A választási törvényt is meg
változtatták, hogy kedvezőbb helyzetbe kerülhessenek.17

A választásokra való készülődés a magyar kisebbséget is dilemma elé állítja 
annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy melyik alternatívához csatlakozzon: az 
ellenzékihez, amely magában foglalta a paraszt-demokratikus koalíció híveit (HSS 
(Horvát Parasztpárt), a SDS (Szerb Demokrata Párt) és a szerbiai pártokat, a ra
dikálisokat, a demokratákat, a földműveseket és a vajdasági ellenzéki csoportosu
lásokat, vagy kövesse a hatalmi alternatívát, melyet az Országos Választási Lista 
képviselt, Bogoljub Jevtić kormányfővel az élen. Ezt a dilemmát a Magyar Párt volt 
vezetői -  Váradi Imre, Streliczky Dénes és Deák Leó -  döntötték el február 25-ei 
újvidéki összejövetelükön, úgy határozva, hogy csatlakoznak Jevtić választási listá
jához, és hogy politikai, kulturális és gazdasági érdekeik megvalósításának legbiz
tosabb útja „a fennálló irányítási rendszer valamilyen támogatása”.18 Ezzel az állás
ponttal politikailag megerősítették a Magyar Párt korábbi politikájának folytonos
ságát, eltérően Szántó Gábor koncepciójától, mely kételkedett a parlamenti rend
szer lehetőségeiben, és támogatta a diktatúra rendszerét, annak ellenére, hogy az 
ellenzék választási programja elvi alapokat kínált a kisebbségi kérdés megoldására. 
Bizonyos, hogy a magyar kisebbség politikailag a legteljesebben részt vett Bogoljub 
Jevtić választási listájának támogatásában, bár ezért cserébe csupán egyetlen képvi
selői helyet kapott. Szántó Gábort választották meg e tisztségre.

Noha Bogoljub Jevtić választási listája diadalmaskodott, az ellenzék úgy vélte, hogy 
ő az erkölcsi győztes. Következésképp Jugoszláviában tovább éleződött a helyzet és nőtt 
(a szemben álló felek között) az ellentét. A kiutat abban vélték megtalálni, hogy a kor
mány megalakításával Milan Stojadinovićot bízták meg, ő pedig egyúttal megkezdte 
egy új pártalakulat létrehozását is: a Jugoszláv Radikális Közösséget, mely elvben Jevtić 
programja és irányelvei örökösének mutatkozott. Ezzel megnyílt az út a magyar kisebb
ség és a Jugoszláv Radikális Közösség politikai együttműködése előtt, mely a pragmati
kus megállapodások és érdekek keretén belül marad.

Az 1935. május 5-ei választások után a magyar kisebbség politikai hatása nem- 
zetileg kitágult, bár néhány áramlaton keresztül jutott kifejezésre. A párt politikai
lag törekszik ugyan minden magyar tömörítésére, de a soraikban feszülő szociális 
ellenétetek áthidalhatatlan akadályt jelentenek, így a munkásság és az agrárpro
letariátus nagy része jobbára kívül maradt a hatáskörén. Nagyobb fokú nemzeti 
egység valósult meg a művelődési és oktatási intézmények révén. Működésüket 
rendszeresen felügyelte az államhatalom, attól tartva, hogy a jugoszlávellenes esz
mék mélyebb gyökeret eresztenek.19 Ezeket a változásokat sokkal inkább a javuló 
jugoszláv-magyar viszony determinálta, melyet -  hosszú távú stratégiai céljai miatt
-  Németország ösztönzött, és kevésbé a rendszer politikai hajlandósága és készsége 
a kisebbségi problémák megoldására.20

17 Severna straza, 1935. IV. 6.
18 Š. Mesaroš, i. m. 114.
19 Uo., 257.
20 A. Kasaš, i. m. 19.
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Azon túlmenően, hogy javultak az intenzívebb munkafeltételek és a fontos 

művelődési-oktatási problémák megoldásának feltételei, a magyar kisebbséget 
most elérték a politikai pluralizálódás folyamatai is; a rezsimpárti és pragmati
kusan motivált alternatíva továbbra is többségben maradt, de nem ez volt többé 
az egyedüli választási lehetőség, mivel artikulálódik közben az ellenzék is, mely 
a Vajdasági Frontban és a Paraszt Demokratikus Koalícióban talál magának tá
maszt. Ezek az ellenzékkel kapcsolatos változások nem tekinthetők csupán taktikai 
fordulatnak, mert idővel átszövik a Vajdaság alkotmányos helyzetével összefüggő 
álláspontok, amelyek a Vajdasági Front politikai figyelmének középpontjában áll
nak; tárgyilagosan szemlélve elmondható, hogy a magyar kisebbség egy része po
litikailag először került be az összetett és ellentmondásos vajdasági alkotmányos 
kérdéskörbe. A Vajdasági Front, amely 1935-ben pártpolitikai szempontból plu
rális képződményként jön létre -  és amelybe belép a radikálisok, a demokraták, a 
földművesek bizonyos része: az Önálló Demokrata Párt, a Horvát Parasztpárt és a 
vajdasági kommunisták meg szocialisták is -, Vajdaság gazdasági érdekeiért harcol 
az állami centralizmus ellen, a Vajdaság autonóm államjogi státusáért, törekedve 
a szélesebb politikai nyitásra a nemzeti kisebbségek felé. Ilyen értelemben a sze
mére is veti a kisebbségi pártok vezetőségének azok alkalmazott munkamódszereit 
saját érdekeik védelmében, egyenjogú és hazaszerető polgároknak tekintve a nemzeti 
kisebbségek tagjait. „Nem csupán ezeknek a kisebbségeknek érdeke, hanem állami ér
dek és a demokrácia alaptétele a kisebbségi jogok állami törvénnyel való szabályozása 
és garantálása... Csak a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a mások iránti teljes bizalom 
alapján tudnak Vajdaság népei haladni és élni egymás mellett. Az igazi demokrácia 
nem fél a kisebbségektől és nem üldözi azokat. Nem szükséges Vajdaság szerb jellegét 
sem félteni, mivel ez a jelleg egyébként is egyedül szerb jelleg lehet, illetve jugoszláv, 
és semmilyen más. Érdekes, hogy a Radikális Párt Főbizottsága is ugyanerre az állás
pontra helyezkedik Láthatjuk, hogy a radikálisok igyekeznek maguk mellé állítani a 
magyarokat, és -  ha az előjelek nem csalnak -  a magyarok hajlamosak is bizalmukba 
fogadni őket. Ügy látszik, hogy a Magyar Párt néhány vezetője kényelmesebbnek tart
ja a tárgyalásokat és a könyörgést, mint a harcot, megfeledkezve arról, hogy jogokat 
harc nélkül megszerezni nem lehet. Vitathatatlan, hogy kényelmesebb és alkalmasabb 
tárgyalgatni és kéregetni. Más kérdés, hogy hasznosabb és hatékonyabb-e?”21 Bár ez 
az állásfoglalás elvi álláspontnak tekinthető, objektíve nem mentes attól a törekvéstől, 
hogy a pártharcok során megnyerje támogatásukat, mégis új alapját jelenti a kisebbsé
gek vajdasági valóságba történő politikai integrálásának.

Ennek a meghatározásnak és állásfoglalásnak a szellemében aztán Dušan 
Bošković, az Önálló Demokrata Párt vajdasági szervezetének vezetője külön is ösz
tönzi a Vajdasági Mozgalom szélesebb előretörését a nemzeti kisebbségek soraiban, 
elsősorban a németekében és a magyarokéban. A magyarok egy csoportja dr. Nagy 
Iván újvidéki ügyvéd vezetésével már csatlakozott hozzá, de fölmerült egy olyan 
elképzelés is, hogy minden magyart külön frontba tömörítsenek, és így, egyesülve 
képezzék részét a vajdasági ellenzéki mozgalomnak.22 Noha ez az elképzelés nem

21 Arhiv Jugoslavije (AJ), Centralni pres biro, Žarko Joksić, a Vajdasági Mozgalom ki
emelkedő tagjának sajtónyilatkozata 1935 augusztusában.

22 Arhiv Vojvodine (AV), Kabinet bana, F-l 1,11. VI 1938. (Az I. katonai körzet parancs
noka bizalmas jelentésében, amely a Dunai Bánságot irányító bán számára készült, megálla
pítja, hogy „a magyar kisebbségi vezetők nálunk, különösen dr. Deák zombori ügyvéd és dr. 
Nagy Iván újvidéki ügyvéd akcióba kezdett minden magyar szervezeti egységbe való tömö
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vált valóra, szélesebb körben is reakciókat váltott ki, különösen a vajdasági hatalmi 
körökben, melyek a vajdasági mozgalmat egyrészt szeparatizmus miatt, másrészt 
azért ítélték el, mert a pártharcokba „bevonja a kisebbségek tagjait”, akiknek „nem 
kellene beavatkozniuk a Belgrád és Zágráb közötti vitába”23 Az ilyen, és hasonló 
kezdeményezések azonban vitákat és egyet nem értést váltottak ki magában a Vaj
dasági Frontban is.24

A rezsim arra törekszik, hogy kiszabadítsa a magyar kisebbséget a Vajdasági Front 
hatása alól, tekintettel arra, hogy a keretében napirendre kerülnek azok a politikai, gaz
dasági, művelődési és oktatási kérdések is, amelyek a kisebbség számára létfontosságú
ak. Rámutatnak az igazságtalanul végrehajtott agrárreformra, felülvizsgálatának szük
ségességére, a másmilyen adópolitikára stb. A front ilyen politikájával szembeszegül 
Milan Stojadinović kormánya, bizonyos koncessziókat adva a kisebbségieknek, hogy 
szétverje a frontot, és semlegesítse befolyását.25 Ehhez megkapja a Magyar Párt korábbi 
vezetőinek a támogatását is, akik együttműködnek a Jugoszláv Radikális Közösséggel 
és elvetnek minden együttműködést az ellenzékkel. Az a vélemény alakult ki, hogy az 
ilyen állásfoglalást a belgrádi magyar külképviselet szuggerálta.26 Alapjában véve a revi- 
zionista felfogás foglyai voltak, a reményt pedig ebben az értelemben az európai helyzet 
alakulása: az ausztriai anschlusstól a müncheni megállapodásig tartó német előretörés 
és a versailles-i határok átszabása tartotta ébren bennük. Valójában ez erősítette a re- 
vizionista tendenciákat, és szorosabban Németországhoz kötötte Magyarországot, kü
lönösen a szélsőséges, németpárti nyilaskereszteseket, akik az 1939-es választásokon 
a szavazatok 23%-át szerezték meg. Gróf Károlyi Mihály emlékirataiban erről azt írja, 
hogy „ez szörnyűséges jelenség volt, az akkori állami csúcsvezetésben pedig sejteni sem 
lehetett, hogy a trianoni igazságtalanság nevében elvesz az ország maga”.27

Az európai események mélyebb hatással vannak a jugoszláviai politikai álla
potokra is, amelyeknek (és az állam vezetőinek) szembe kellett nézniük az össze
tett nemzetiségi, mindenekelőtt a horvát kérdés megoldásával. Milan Stojadinović 
(akinek erős támasza volt Németország) bukása után megszűntek a horvát kérdés

rítésére területünkön -  egységes magyar front létrehozására törekszenek. Ennek a frontnak 
a létrehozásával a többi politikai pártból eltávolítanának minden magyart... Ez a szerve
zet látna neki legfőbb feladataik megvalósításának. A szervezet első feladata lenne annak 
energikus követelése, hogy a magyaroknak a mi területünkön maximális kisebbségi jogokat 
adjanak, azután pedig autonómiát. Az akció egyidejűleg zajlana a Bácskában, Bánátban, Sze
rémségben, Baranyában és Szlavóniában -  mindenütt, ahol magyar kisebbség tartózkodik”) 
A hatalomnak dr. Váradi révén mégis sikerült megakadályoznia ennek a mozgalomnak a 
létrehozását. (AV, a bán jelentése Korošec belügyminiszter számára, 1938. VI. 14.).

23 Nedeljni list, Novi Sad, 7 .1 1938. A Központi Sajtóiroda (Centralni pres biro) tudósí
tója arról számolt be, hogy a politikai csoportosulások közül a legélénkebb tevékenységet az 
ellenzéki Vajdasági Mozgalom aktivistái fejtik ki, mégpedig különösen a kisebbségi magyar 
lakosság körében. Dr. Budo Bošković, dr. Nagy Iván és a többi szónok demagógiája rendkí
vül rossz hatással van az általános hangulat alakítására, mivel ezeken az ellenzéki gyűléseken 
állandóan hangoztatják azt a követelést, hogy „Vajdaság maga rendelkezzen saját javaival és 
saját jövedelmével, hogy nem akarja tűrni, hogy mások kizsákmányolják, ezért követeli a 
föderációt, és ehhez hasonlók”. (AJ, Centralni pres biro, 6. XII 1938.).

24 AV, Kabinet bana, F-ll ,  Izveštaj uprave policije Novog Sada, 19. IV. 1938. Az újvidéki 
rendőrkapitányság jelentése, 1938. IV. 19.

25 Š. Mesaroš, i. m. 145.
26 Uo.: 345.
27 Idézet A. Kasaš Madari u Vojvodini c. műve alapján..., 20.
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politikai rendezése elől és a délszláv államnak a föderalizáció szellemében végzen
dő államjogi felülvizsgálata elől is a politikai akadályok. Az 1939 augusztusában 
megkötött Cvetkovic-Macek-megállapodást, melynek révén megalakult a Horvát 
Bánság (Banovina Hrvatska), Jugoszlávia állami destabilizálása és bizonytalansága 
kezdetének is tekintik. Mindez tükröződik a vajdasági magyar kisebbség politikai 
állásfoglalásaiban is. Sorain belül két politikai irányzat jelenik meg: a létszámban 
kisebb, alapvetően horvátpárti, amelyet Nagy Iván képvisel, és mely elhagyta a Vaj
dasági Front autonómiakoncepcióját, síkraszállva a terület Szerbia és Horvátország 
közötti felosztásáért. Ez a politika Nagyot az irredenta törekvések felé tolta, főleg 
1941-ben, Jugoszlávia megszállása és állami identitásának szétrombolása idején.

Más álláspontra helyezkedik dr. Váradi Imre, aki ellenzi Vajdaság bármilyen 
felosztását, mert ebben a magyar kisebbség dezintegrálását látja. „Mi ellenzünk 
minden áramlatot” -  figyelmeztetett Váradi -  „amely szeretné felosztani Vajdasá
got. A magyar nemzeti kisebbség érdekében mindenképpen jobb, ha együtt mara
dunk, és mivel eddig mindig voltak kapcsolataink Belgráddal, ezért ettől kezdve 
mindig arra az álláspontra helyezkedünk -  először, hogy osztatlanok maradunk, 
másodszor pedig, hogy Belgrád felé vesszük az irányt. Nem csupán azért, mert 
érdekeink ezt diktálják, hanem meggyőződésem, hogy a szakadás katasztrófához 
vezetne magyar kisebbségünk életében, mert abban az esetben egyáltalán nem len
ne semmilyen jelentősége: sem a politikai, sem pedig a közéletben.”28

Ez a jugoszláviai helyzet és a javuló jugoszláv-magyar viszony intenzívebbé te
szi a magyar kisebbség politikai tevékenységét, radikalizálja a létfontosságú nem
zeti, kulturális és oktatási problémák rendezése iránt támasztott igényeit. Ebben az 
értelemben külön kiemelkedik a Magyar Művelődési Szövetség megalakításának 
követelése országos szinten, az egész Jugoszlávia szintjén. Ezeknek a követelések
nek a megfogalmazásán különösen a kormánnyal szorosabb kapcsolatban álló dr. 
Váradi Imre dolgozik sokat. A kormány viszont nem érzi szükségét e követelések 
gyors és idejében való rendezésének. Ez az időhúzás erősíti Nagy Iván irredenta 
pozícióit a Bácskában, mert a Horvát Bánság hatékonyabb volt a magyar követelé
sekkel szemben. A Horvátországi Magyar Művelődési Közösség munkáját szabá
lyozó dokumentumot sokkal rövidebb idő alatt jóváhagyták. A jugoszláv kormány 
csak 1940 szeptemberétől, Váradi és Cvetković találkozója után kezdte behatóbban 
tanulmányozni a magyar kisebbség követeléseit. A magyar kisebbség ellenszegült a 
politikai, kulturális és gazdasági diszkriminációnak, és külön is a szemére vetette a 
kormánynak, nem engedélyezte „a magyarok politikai szerveződését nemzeti ala
pon, hogy nem létezik a részarányos képviselet lehetősége a parlamentben és a báni 
közigazgatásban, és hogy nem biztosított az anyanyelv használata a közigazgatási 
szervek munkájában”. Ugyancsak figyelmeztettek arra: „hogy a kulturális diszkri
mináció a magyarok esetében a szellemi élet válságához vezetett, és hogy a magya
rok szellemi élete és kulturális helyzete leginkább az oktatásban/iskoláztatásban 
érintett, mert ezeken a területeken ezzel a magyar nemzeti kisebbség soraiban ve
szélyeztetett a jövő, a magyar lélektani konstitúció és a magyar nemzeti lényeg”.29

A magyar kisebbség követeléseinek áttekintése egybeesik a 2. bécsi döntés 1940 
augusztusában hozott határozatával, mely Erdély visszaadásáról, annak a magyar

28 Ranko Končar, Sporazum  Cvetković-M aček i Vojvodina, Zbornik Matice srpske za 
istoriju, br. 44/1991. 91.

29 A. Kasaš, O je d n o j predstavci jugoslovenskih m adara iz 1940, Istraživanja br 14, Növi 
Sad, 1992. 183-203.



állami keretekbe való visszahelyezéséről szólt. Ezek a változások ismételten erősítik 
az irredenta törekvéseket, de ideiglenesen áthidalja és elhalasztja őket a Magyar- 
ország és Jugoszlávia közötti örök barátsági szerződés megkötése. A megállapodás 
aláírásával a magyar kisebbség követeléseinek nagy része a megoldás folyamatában 
vagy a megoldottság szakaszában volt.30

246 Ranko Končar

The paper briefly analyses the status o f Hungarians during the dictator
ship and the political changes after its collapse, the concepts and ideas related 
to the solution o f minority issues, the difficulties o f the Hungarian minor
ity in culture and education, the bases and feature o f their cooperation with 
opposition parties and the changes in the Yugoslav-Hungarian relations and  
their reflections on the status o f Hungarians. It also deals with the impact o f  
the changes on the international scene immediately before World War II and  
during its beginning and addresses the significance and nature o f the friendly  
relationship between Hungary and Yugoslavia.

30 A. Kasas, Madari u Vojvodini..., 22.
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A vajdasági magyarság a két világháború között

A vajdasági magyarság az új államban

A trianoni békediktátummal Magyarország -  mint az I. világháborúban a vesz
tesek oldalán álló ország -  elvesztette korábbi területének kétharmadát, 325 411 
km2-ről 93 073 km2-re zsugorodott. A Trianon előtti Magyarországból területek 
kerültek át az újonnan alakult Csehszlovákiához, a Szerb-Horvát-Szlovén Király
sághoz és Lengyelországhoz, valamint Romániához, Ausztriához és Olaszország
hoz. A területekkel együtt milliós nagyságrendben került át magyar lakosság is az 
utódállamokba, így pl. a legnagyobb számban Romániába (1,5-2 millió), Cseh
szlovákiába (kb. egymillió) és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba (kb. félmillió).

Az utódállamok, amelyek részben a Monarchia romjain jöttek létre -  jóllehet 
hangoztatták nemzeti voltukat -, szintén többnemzetiségűek lettek. A trianoni 
béke nemzeti tragédiát jelentett. A területveszteségen kívül Magyarországnak át 
kellett adnia teljes hajóparkját, le kellett mondania külföldi gazdasági érdekeltsége
iről, befektetéseiről és vállalatairól, és egy antantbizottság előtt le kellett szerelnie 
hadseregét.

A trianoni békeszerződés aláírásakor, 1920. június 4-én országos gyász volt. A 
Magyarországon elutasított békediktátum a későbbiekben revizionizmust, a szer
ződés felülvizsgálására és a kijelölt határok módosítására való törekvéseket váltott 
ki, annál inkább, mert az utódállamokban kisebbségi sorsba került magyarságot 
atrocitások érték. A revíziót többféleképpen magyarázták. Egyesek csak a magyar 
többségű területek visszacsatolására gondoltak, megegyezés vagy népszavazás se
gítségével, mások a történelmi jogokra hivatkoztak, és a történelmi Magyarország 
visszaállításáról ábrándoztak.

A trianoni béke értelmében 21 000 négyzetkilométernyi terület került a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királysághoz jelentős magyar, illetve német nemzetiségű lakos
sággal. Az első, 1921. évi jugoszláv népszámlálás 467 658 magyart mutatott ki. A 
mai Vajdaság (Bácska, Bánság, Szerémség) és Baranya területét 1918. november 
25-én az Újvidéken megtartott szerb nemzeti gyűlés döntése alapján vették el Tri
anonban Magyarországtól.

A belgrádi uralkodókörök kezdettől fogva a kisebbségeket el nem ismerő poli
tikát folytattak. Csak nemzetközi nyomásra fogadták el a kisebbségek jogvédelmé
ről szóló szerződéseket, majd igyekeztek őket kijátszani.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyságnak, amelynek neve 1929-től Jugoszláv 
Királyság volt, kb. 250 000 négyzetkilométer területe és a kezdetben mintegy 12 
millió lakosa volt. Kezdettől fogva egészen a hét évtizedes fennállásának végéig 
három fő gonddal küszködött: a külpolitikai kihívásokkal, az államberendezéssel 
(központosítás vagy föderáció) és a nemzetiségi kérdéssel.

Az 1922. évi területi felosztás alapján a mai Vajdaság területe három kerületre 
volt felosztva: a bácskaira, ahova Baranya is tartozott, a belgrádira, ahova a Bánság 
is tartozott és a szerémségire. Az 1929. évi új területi felosztással szinte az egész 
mai Vajdaság Baranyával együtt a Dunai Bánsághoz került. A Bánságból Belgrád- 
dal együtt Pancsovát és Zimonyt vonták ki. Ez a beosztás 1939-ben változott meg,
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amikor a Cvetkovic-Macek-egyezmény megkötése után Szerémséget az újonnan 
alakult horvát bánsághoz csatolták.

Az 1921. évi népösszeírás szerint a mai Vajdaság területén 1 526 426 lakos élt. 
Ebből 752 391-en Bácskában, azaz a vajdasági összlakosság 49,19%-a.

Anyanyelv szerint a mai Vajdaság területén szerbek és horvátok (44,4%), szlové
nok (0,5%), csehek és szlovákok (3,9%), ruszinok (0,9%), magyarok (23,8%), németek 
(20,8%), albánok, törökök, bolgárok, románok, cincárok, lengyelek stb. éltek. Ugyanez 
szerint az összeírás szerint a vallási megoszlás a mai Vajdaságban a következőképpen 
festett: ortodox pravoszlávok 40,01%, római katolikusok 47,94%, görög katolikusok
1,09%, reformátusok és evangélikusok 9,46%, izraeliták 1,26% stb.

A két összeírás, azaz 1921 és 1931 között a mai Vajdaság lakossága 102 722 fővel 
gyarapodott. Az 1931. évi összeírás szerint a mai Vajdaságnak 1 632 148 lakosa 
volt. A természetes szaporulatot 66 327 fő, a bevándorlókat (a hegyvidékekről ér
kezőket) 36 395 fő képviselte. A betelepítéseknek nemzetpolitikai, gazdasági és szo
ciális indíttatása volt. A mai Vajdaság területén a betelepítések időszakában, 1919 
és 1929 között összesen kb. 100 000 telepes lelt otthonra családtagjaival együtt -  az 
összlakosság 6,12%-a. A betelepítések idején a mai Vajdaságban 130 új település 
jött létre.

Az 1931 és 1941 közötti időszakra vonatkozóan nincsenek pontos adatok, 
mivel az 1941-re tervezett lakosságösszeírás a háború miatt elmaradt. Ezért csak 
becslésekre hagyatkozhatunk, amelyek alapján a mai Vajdaság lakossága tovább 
növekedett, lassabban és kisebb méretben, mint az előző korszakban. Ennél még 
nehezebb kimutatni a második világháború alatti demográfiai mozgásokat. Ezek 
megállapításához alapos kutatásokra lenne szükség. A fenti adatok alapján meg 
lehet állapítani, hogy a mai Vajdaságnak a két világháború között is megmaradt a 
multietnikus jellege a korábbi évszázadokból, miközben egy konfesszió vagy egy 
nemzet sem tudott abszolút többséghez jutni. A terület nemzeti sokszínűsége az 
évszázadok során pozitív jellegű volt, de egyes történelmi időszakokban, elsősor
ban a külső tényező hatására, egyes nemzeteknek a szinte teljes kiirtásával is járt. 
Ilyen folyamatok mentek végbe e területen a háborús időkben is, 1941 és 1945 
között.

A vajdasági magyarság a január 6-i diktatúráig

A jugoszláviai adminisztráció a trianoni békét követően hozzálátott az 
agrárreformhoz, és ez nagy változásokat hozott a magyar lakosság társadal
mi szerkezetében. A földosztás következtében megszűnt a helyi magyar nagy- 
birtokosi réteg. A kisajátított földek 49%-a magyar, 22%-a német, 8%-a szerb, 
8%-a zsidó tulajdonban volt. A magyar szegényparasztság azonban nem kapott 
földet, mondván, hogy még nem zárult le az az időszak, amíg választhatnak, 
hogy melyik országban akarnak élni (Magyarországon vagy az újonnan alakult 
délszláv államban-e). A földjeiktől megfosztott nagybirtokosoknak, a hitelin
tézetek vezetőinek, a hivatalnokoknak és az értelmiségieknek a túlnyomó része 
élt az optálás lehetőségével, és átköltözött az anyaországba. A két világháború 
között a vajdasági magyarság legnagyobb gazdaságpolitikai követelése a föld
reform módosítása volt. Gazdaságilag még az is sújtotta őket, hogy az egykori 
koronát 4 : 1 arányban váltották át az új valutára, dinárra.

A vajdasági magyar polgári osztály hamar ráébredt arra, hogy a trianoni bé
keszerződés aláírása után be kell kapcsolódnia az új állam politikai és gazdasá
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gi vérkeringésébe. Eleinte várakozó álláspontra helyezkedett, hogy lássa a bel
politikai helyzet alakulását. Ezzel azt akarta elkerülni, hogy elhamarkodottan 
csatlakozzon valamelyik országos párthoz, és ebből később hátránya legyen. A 
vajdasági magyar polgári réteg kezdettől fogva kész volt a kompromisszumra, 
vagyis az ország polgári pártjaival való együttműködésre, csak hogy elérje gaz
dasági és politikai céljait.

A délszláv államhoz csatolt területek magyar lakosságát 1920/21-ben kezdte 
élesztgetni néhány egykori parlamenti képviselő. A szervezkedés eredményeként 
1922-ben Zentán megalakult az Országos Magyar Párt, s 1929-ig, a betiltásáig mű
ködött. Vezetői Várady Imre, Deák Leó, Sztreliczky Dénes és mások voltak. A párt 
munkáját nehezítette, hogy az 1920-as választási törvény értelmében a magyarok 
tömegeit megfosztották a választójogtól. A Magyar Párt, mivel korlátozott volt a 
mozgástere, együttműködésre törekedett az országos nagy pártokkal, elsősorban a 
Radikális Párttal, s főleg a polgári demokratikus jogokra, az iskolaügyre és a kul
turális fejlődésre helyezte a hangsúlyt. Habár programja tartalmazott olyan gazda- 
sági-társadalmi elemeket is, amelyek vonatkozásában a mezőgazdasági bérmun
kások érdekeltek voltak, mégsem tudta megnyerni a magyar proletártömegeket.

A Magyar Párt programja polgári-radikális célokat szolgált, és mindazokat a moz
zanatokat tartalmazta, amelyektől a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban élő magyar 
nemzeti kisebbség zavartalan társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődése íugött. A 
meghirdetett politikai elvek következetes érvényesítést igényeltek, de a Magyar Párt 
vezetősége képtelen volt az elvszerű politikai harcra. A Magyar Párt gyengesége abban 
mutatkozott meg, hogy nem volt tömegbázisa, s a belgrádi uralkodókörök nem nézték 
jó szemmel tevékenységét. Emiatt kezdettől fogva kompromisszumokra kényszerült, 
miközben kereste a kapcsolatot a nagy országos pártokkal. Valójában még a vajdasági 
magyar polgári réteget sem tudta maradéktalanul maga köré tömöríteni, s ezért a pol
gárság egy része a Radikális, illetve a Demokrata Pártra voksolt. A vajdasági magyar 
munkások lapja, a Szervezett Munkás élesen bírálta a pártot, földbirtokos-szervezetnek 
nevezve, ami mindenféleképpen túlzás volt.

Az új délszláv államhoz csatolt egykori területeken az első világháború előtt kb. 
700 magyar iskola működött, 1920-ban már csak 400. Egy 1920-as kormányren
delet megszüntette a magyar középiskolák mintegy 90%-át, a szakiskolákat meg 
teljesen felszámolta. A magyar tannyelvű iskolákba, de még a harmincas évek vége 
felé kiharcolt belgrádi „magyar” tanítóképzőbe is, magyarul alig tudó szerb ajkú 
tanárokat nevezett ki a hatalom.

Az SZHSZ Királyságban is bevezették a névelemzést, ami azt jelentette, hogy 
azok a magyar gyerekek, akiknek a vezetékneve nem hangzott magyarosan, nem 
járhattak magyar iskolába, még akkor sem, ha csak magyarul tudtak.

A vajdasági magyaroknak a politikai harcát a parlamentarizmus korában ál
talában eredményesnek értékelhetjük. Mindenekelőtt azért, mert ezzel fékezték a 
belgrádi politikai vezetőség beolvasztási törekvéseit. A beolvasztási szándék nem 
mindig az erőszakos elnyomás és elnemzetietlenítés formájában nyilvánult meg, 
hanem hosszabb távra szóló politikai célja volt. Habár a belgrádi kormánykörök 
diszkriminációs politikát folytattak 1918 és 1929 között (és később is), ami kihatott 
a vajdasági magyarok politikai-jogi helyzetére, s noha közoktatási rendeletekkel 
folyamatosan csökkentették az általános és középiskolák magyar tagozatainak szá
mát, a magyarság kulturális élete mégsem volt teljes egészében kedvezőtlen. A napi 
és hetilapok, valamint egyéb sajtótermékek száma és példányszáma arra utal, hogy 
az uralkodókörök e téren bizonyos fokú toleranciát mutattak.
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A vajdasági magyarság a XX. század harmincas éveiben

Sándor király 1929. január 6-án bevezette a diktatúrát. Hatályon kívül helyezték 
a vidovdani alkotmányt, feloszlatták a parlamentet, betiltották a politikai párto
kat, így az Országos Magyar Pártot is. A királyi diktatúra a jugoszláv unitarizmust 
próbálta megvalósítani, s ezt tükrözte az ország új közigazgatási rendszere, a bán
ságokra való felosztása is. A nyílt diktatúra évei alatt, de később is, feloszlattak 
minden olyan szervezetet, amely nemzeti jellegű volt. így több magyar művelődési 
egyesület munkáját is betiltották.

A diktatúra első hónapjaiban a vajdasági magyarság körében is elterjedt az a 
tévhit, hogy az új rendszer biztosabb belpolitikai légkört alakít ki, és véget vet a 
káros pártpolitikai csatározásoknak, miközben javul majd a gazdasági helyzet is. 
Egyesek -  nem alaptalanul -  amiatt is aggódtak, hogy a királyi diktatúra idején 
nagyobb nyomás fog nehezedni a nemzeti kisebbségekre. A történelmi forrásokból 
kiderül az is, hogy csökkent a magyarság lojalitása iránti bizalom, s egyes jugoszláv 
politikai körök aggódtak Magyarország revíziós politikája miatt.

1931-ben a király alkotmányt adott az országnak, és enyhített valamennyit a 
nyílt diktatúrán, miközben választásokat is tartottak. A választási rendszer azon
ban lehetetlenné tette, hogy a volt ellenzéki pártok jelölteket állítsanak, és így csak 
a kormánylistára lehetett szavazni. Ezzel összhangban a volt Országos Magyar 
Pártnak, pontosabban vezetőinek sem engedélyezték a választásokon való részvé
telt. Ezzel szemben a hatalom dr. Szántó Gábor szabadkai orvost támogatta, aki a 
választások előtti hónapokban a magyarlakta településeken népgyűléseket szerve
zett, ezeken hűségnyilatkozatot állítottak össze, s elküldték őket a királyhoz és Petar 
Živković miniszterelnökhöz. Szántó Gábor a kormányzat hathatós támogatásával 
parlamenti mandátumhoz jutott a zentai választókörzetben.

A magyarság akkori képviselője dr. Szántó Gábor, akit a hivatalos politika tá
mogatott, nem igazán élvezte kezdetben a magyarok bizalmát, mivel a rendszer 
kiszolgálójának tartották. Ennek ellenére dr. Szántó mindent megtett a vajdasági 
magyarság helyzetének javításáért. Fáradozásai nem voltak teljesen eredménytele
nek. Elérte, hogy a munkanélküli mezőgazdasági munkások részére közmunkákat 
szervezzenek, a magyar nyelvű elemi oktatásban egy időre enyhült a névelemzés, 
ezenkívül pedig 1936 őszén Belgrádban magyar tanítóképzőt nyitottak. Újra en
gedélyezték a korábban itt-ott betiltott magyar művelődési egyesületek tevékeny
ségét. Ezzel szemben betiltották a szabadkai Népkör és a nagybecskereki Magyar 
Közművelődési Egyesület munkáját azzal az indoklással, hogy az egész Bácskára, 
illetve az egész Bánátra kiterjesztették a tevékenységüket. Ez utóbbi, 1875-ben ala
kult egyesületet a hatalom -  noha 1921-ben régi nevén (Torontál Megyei Magyar 
Közművelődési Egyesület) újra bejegyezte -  1934-ben, épp erre, illetve arra hivat
kozva, hogy az elnevezés a régi államkeretre utal, betiltotta. Vezetői: dr. Várady 
Imre, Márton Andor, Juhász Ferenc mindent megtettek, hogy elkerüljék a betiltást, 
de a jugoszláv államhatalom kettős mércét alkalmazva végrehajtotta a döntést. Ha
bár 1936-ban újra engedélyezték a nagybecskereki egyesület tevékenységét, csak a 
város területén fejthette ki munkáját.

Az 1934. évi marseille-i királygyilkosság után a diktatúra végleg megbukott. Az 
első szabad választásokat a király halála után, 1935. május 5-én tartották. Ezeken a 
választásokon részt vett az Egyesült Ellenzék is. Ekkor már a volt Országos Magyar 
Párt egykori vezetői (Várady Imre, Deák Leó, Sztreliczky Dénes) is bekapcsolód
tak a politikai életbe. Nem sokkal a választások előtt összehívták a volt Magyar
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Párt helyi vezetőinek az értekezletét, s döntöttek arról, hogy támogatják Bogoljub 
Jevtić kormányát, ha az megígéri a magyarok sérelmeinek orvoslását. A kormány 
tett ilyen ígéreteket, és a magyar vezetők felhívták a vajdasági magyarokat, hogy 
szavazzanak a kormánylistára. A rendszer ezzel szemben továbbra is dr. Szántó Gá
bort támogatta, s ezúttal, a két ellenjelölttel szemben, a topolyai választókörzetben 
jutott parlamenti mandátumhoz.

A választások után nem sokkal Jevtić és kormánya lemondott. Az új kormány 
élére Milan Stojadinović került. Elődeihez viszonyítva nagyobb megértést tanúsí
tott a kisebbségek iránt. Többször is tárgyalt Szántó Gábor képviselővel, de a Ma
gyar Párt egykori vezetőivel is. Ismét engedélyezték a nagybecskereki (akkoriban 
Petrovgrad) művelődési egyesület tevékenységét. Munkáját megkezdhette a sza
badkai Népkör is, csak más néven.

A jugoszláviai magyarság egy része a 30-as években az ún. vajdasági mozga
lomhoz csatlakozott, amely az Egyesült Ellenzékhez tartozott, és Vajdaság autonó
miájáért küzdött. Az ellenzéki magyarok mozgalmát Nagy Iván és Pummer Béla 
irányították, akik később a jobboldali fasiszta ideológiát fogadták el. Újabb válasz
tások következtek 1938 végén, ezeken a kormány csak sovány győzelmet aratott, 
és nem sikerült megsemmisítenie az Egyesült Ellenzéket. A kormánylistán ezúttal 
már nem szerepelt dr. Szántó Gábor neve, helyette Fodor Gellért horgosi kisbirto
kost jelölték a topolyai választókerületben, s győzött is a választásokon.

Az 1939-ben létrejött Cvetkovié-Macek-kormány jóindulatot mutatott a ki
sebbségek iránt, de a problémák zömét nem oldotta meg. Ekkor került át Szerém- 
ség a Dunai Bánságból az újonnan alakult Horvát Bánsághoz. Akkor már enge
délyezték az egykori Magyar Párt vezetőinek, hogy népgyűléseket tartsanak, de a 
párt újjászervezését nem. Újabb megszorítások is nehezítették az itteni magyarság 
életét, pl. az ingatlankorlátozásról szóló rendelet.

Ebben az időben kezdett a vajdasági magyarság egy részében tért hódítani a 
revizionista propaganda. Mind többen hittek abban, hogy Jugoszlávia területi en
gedményekre kényszerül, és a magyarlakta vajdasági területek Magyarországhoz 
kerülnek. Akkoriban a volt Magyar Párt-i vezetők mindjobban a belgrádi magyar 
nagykövetség utasításai alapján dolgoztak, de továbbra is teljes lojalitást tanúsítot
tak a jugoszláv állam iránt.

1940-ben a jugoszláviai magyarság helyzete nagyobb mértékben javult. Ekkor 
kötötték meg a jugoszláv-magyar örökbarátsági szerződést is. Ez év novemberében 
megalakult a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség, amelynek elsődleges feladatain 
kívül politikai céljai is voltak. Az 1941 áprilisában bekövetkezett összeomlásban e 
szervezet nem játszott olyan szerepet, mint a jugoszláviai németek Kulturbundja 
(magyarul Kultúrszövetség), amely együttműködött a megszálló német csapatok
kal és hatóságokkal. A Magyar Kultúrszövetség nevet változtatva (Délvidéki Ma
gyar Közművelődési Szövetség) 1941 után is folytatta tevékenységét, de ez már egy 
újabb fejezete a vajdasági magyarok történetének.
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Vojvođanski Mađari između dva svetska rata

Vojvođanski Mađari u novoj državi

Trijanonskim mirom je Madarska, zemlja koja je u Prvom svetskom ratu bila 
na strani poraženih, izgubila dve trećine svojih ranijih teritorija, smanjena je sa 
325.411 km2 na 93.073 km2. Teritorije Madarske od pre Trijanona priključene su 
novoformiranoj Čehoslovačkoj, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljskoj, za- 
tim Rumuniji, Austriji i Italiji. Zajedno sa tim teritorijama vise miliona Madara je 
dospelo u pojedine zemlje, tako npr. najvećim delom u Rumuniju (1,5-2 miliona), 
u Čehoslovačku (oko miliőn) i u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (oko pola 
miliona).

Nove države koje su delom nastale na rusevinama Monarhije, uprkos tome sto 
su naglašavale svoj nacionalni karakter, bile su takode multietničke. Trijanonski 
mir predstavljao je nacionalnu tragediju. Pored gubitka teritorija, Madarska je 
morala predati sve svoje brodove, morala se odreći svojih ekonomskih interesa, 
ulaganja i preduzeća u inostranstvu, a pred jednom komisijom Antanté morala je 
razoružati svoju vojsku.

Na dan potpisivanja Trijanonskog mira, 4. juna 1920, u državi je bila nacionalna 
žalost. U Madarskoj je Trijanonski mir odbačen, što je kasnije dalo povoda za re- 
vizionizam, za zahteve za preispitivanje ugovora i za promenu povučenih granica, 
tim pre što su Madari koji su u novim državama postali manjina, doživljavali razna 
zlostavljanja. Revizija je objašnjavana na različite načine. Neki su mislili samo na 
vraćanje teritorija sa mađarskom većinom, putem dogovora ili referenduma, dok 
su se drugi pozivali na istorijska prava i sanjali o ponovnom uspostavljanju istorij- 
ske Madarske.

Na osnovu Trijanonskog mira Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripala je 
teritorija od 21.000 kvadratnih kilometara sa značajnim madarskim odnosno ne- 
mačkim življem. Prema prvom popisu stanovništva u Jugoslaviji obavljenom 1921. 
bilo je 467.658 Madara. Današnja teritorija Vojvodine (Bačka, Banat, Srem) i Bara- 
nje oduzeta je od Madarske odlukom Velike narodne skupštine Srba, koja je održa- 
na 25. novembra 1918. godine u Novom Sadu.

Vladajući krugovi u Beogradu od početka su vodili politiku koja nije priznavala 
manjine. Tek nakon medunarodnih pritisaka, počeli su da usvajaju ugovore o zašti- 
ti prava manjina, a zatim su ih pokušavali izigrati.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja se od 1929. godine zvala Kraljevina 
Jugoslavia, imala je površinu od 250.000 kvadratnih kilometara i u početku oko
12 miliona stanovnika. Od prvih trenutaka, pa sve do kraja svog sedamdeseto- 
godišnjeg postojanja sukobljavala se sa tri glavna probléma. To su bili izazovi na 
spoljnopolitickom planu, unutrašnje uredenje (centralizacija ili federacija), zatim 
nacionalno pitanje.

Na osnovu podele teritorija 1922. godine prostor današnje Vojvodine bio je svrstan 
u tri oblasti: Bačka (kojoj je pripadala i Baranja), Beograd (kome je pripao Banat) i 
Srem. Novom teritorijalnom podelom 1929. godine skoro čitava današnja Vojvodina 
zajedno sa Baranjom ušla je u sastav Dunavske banovine. U banovinu nisu uključe-
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ni Beograd, zatim Pančevo i Zemun. Ova podela promenjena je 1939. kada je, nakon 
potpisivanja sporazuma Cvetković-Maček, Srem ušao u novoosnovanu Hrvatsku ba- 
novinu.

Prema popisu iz 1921, na teritoriji današnje Vojvodine živelo je 1.526.426 sta- 
novnika. Od toga 752.391, odnosno 49,19% , živelo je u Bačkoj.

Ako posmatramo prema maternjem jeziku, na teritoriji današnje Vojvodine ži- 
veli su: Srbi i Hrvati (44,4%), Slovenci (0,5%), Česi i Slovaci (3,9%), Rusini (0,9%), 
Madari (23,8%), Nemei (20,8%), Albanci, Turci, Bugari, Rumuni, Cincari, Poljaci, 
itd. Verska podela pak, izgledala je ovako: ortodoksni pravoslavci 40,01%, rimoka- 
tolici 47,94%, grkokatolici 1,09%, kalvinisti i jevandelisti 9,46%, Jevreji 1,26%, itd.

Izmedu dva popisa, 1921. i 1931, stanovništvo današnje Vojvodine povećano 
je za 102.722 lica. Prema popisu iz 1931. godine, bilo ih je 1.632.148. Prirodni pri- 
raštaj kretao se oko 66.327 stanovnika, a kolonista (iz brdskih područja) bilo je 
36.395. Naseljavanje je motivisano nacionalnim, političkim, ekonomskim i socijal- 
nim ciljevima. Na pomenutoj teritoriji, u periodu kolonizacije izmedu 1919. i 1929. 
godine, oko 100.000 kolonista i članova njihovih porodica našlo je svoje domove. 
To je činilo 6,12% ukupnog stanovništva. Za vreme kolonizacije na teritoriji današ- 
nje Vojvodine nastalo je 130 novih naselja.

Za period izmedu 1931. i 1941. nema tačnih podataka, jer je zbog rata izo- 
stao popis stanovništva planiran za 1941. godinu. Možemo se osloniti samo 
na procene prema kojima je broj stanovnika današnje Vojvodine bio u daljem 
porastu ali u manjoj meri nego u prethodnom periodu. Time je analiziranje 
demografskog kretanja za vreme Drugog svetskog rata znatno otežano. Za to bi 
bila neophodna ozbiljnija istraživanja. Na osnovu navedenih podataka može se 
ustanoviti da je današnja Vojvodina izmedu dva svetska rata zadržala multiet- 
nički karakter prethodnih vekova, a da ni jedna konfesija ili ni jedna nacija nije 
dostigla apsolutnu većinu.

Nacionalna šarolikost ovih prostora vekovima je imala pozitivan karakter, ali u 
pojedinim istorijskim periodima, prvenstveno pod uticajem spoljnih faktora, do- 
lazilo je do skoro potpunog istrebljenja pripadnika pojedinih nacija. Takve tokove 
možemo zapaziti i za vreme ratnih zbivanja izmedu 1941. i 1945. godine.

Vojvođanski Madari do šestojanuarske diktature

Jugoslovenske vlasti nakon Trijanonskog mira izvršile su agrarnu reformu, sto 
je dovelo do velikih promena u društvenoj strukturi madarskog življa. Podelom 
zemlje nestao je sloj lokalnih madarskih veleposednika. 49% eksproprisane zemlje 
bilo je u vlasništvu Madara, 22% u vlasništvu Nemaca, 8% u vlasništvu Srba i 8% 
u vlasništvu Jevreja. Siromašni madarski seljaci, medutim, nisu dobili zemlju. Re- 
čeno je da još nije istekao period u kojem se mogu odlučiti o zemlji u kojoj žele 
živeti (u Madarskoj ili u novonastaloj jugoslovenskoj državi). Pretežni deo velepo
sednika, čija je zemlja oduzeta, zatim celnika finansijskih institucija, službenika 
i intelektualaca iskoristio je mogućnost optiranja i preselio se u matičnu državu. 
Izmedu dva svetska rata najvažniji ekonomsko-politički zahtev vojvođanskih Ma
dara odnosio se na izmenu rezultata zemljišne reforme. Ekonomski ih je pogodilo 
i to što je nekadašnja kruna zamenjivana za novu valutu, dinar u odnosu 4:1.

Gradanski sloj vojvodanskih Madara ubrzo je shvatio da nakon potpisivanja 
Trijanonskog mira mora da se uključi u političke i privredne tokove nőve države. U 
početku su zauzeli stav iščekivanja, kako bi videli u kom pravcu de se odvijati unu-
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trašnja politička situacija. Time su želeli izbeći da se nepromišljeno priključe nekoj 
zemaljskoj strand, a da zbog toga kasnije imaju probléma. Od samog početka bili 
su spremni na kompromise, na saradnju sa gradanskim partijama u zemlji kako bi 
postigli svoje ekonomske i političke ciljeve.

Proces oživljavanja mađarskog stanovništva na prostorima priključenim ju- 
goslovenskoj državi započet je 1920/21. godine, uz ozbiljna nastojanja nekolici- 
ne bivših poslanika u parlamentu. U Senti je 1922. osnovana Zemaljska madarska 
stranka, koja je funkcionisala sve do svog zabranjivanja 1929. godine. Na čelu te 
stranke bili su Imre Varadi (Várady Imre), Leó Deák (Deák Leó), Deneš Štrelicki 
(Sztreliczky Dénes) i drugi. Rad stranke bio je otežan zbog činjenice, da je prema 
izbornom zakonu iz 1920. godine masi Madara oduzeto biračko pravo. Pošto joj je 
bio sužen manevarski prostor, Madarska stranka se trudila da uspostavi saradnju 
sa velikim zemaljskim strankama, prvenstveno sa Radikalnom. Naglasak je stav- 
ljala na demokratska gradanska prava, na poslove obrazovanja i na razvoj kulture. 
Iako su se u njenom programú nalazili i ekonomski i društveni elementi za koje su 
bili zainteresovani poljoprivredni nadničari, nije uspela da pridobije masu madar- 
skih proletera.

Program Madarske stranke imao je gradansko-radikalne ciljeve i sve one ele
mente, od kojih je zavisio nesmetan društveni, privredni i kulturni razvoj madarske 
manjine koja je živela u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Ti proklamovani po- 
litički ciljevi iziskivali su dosledno ostvarivanje, ali rukovodstvo Madarske stranke 
nije bilo sposobno za principijelnu političku bitku. Slabost Madarske stranke bila je 
u tome, što nije imala svoju masovnu bazu, a pored toga ni vladajući krugovi u Be
ogradu nisu blagonaklono posmatrali njen rad. Zbog toga je od samog početka bila 
primorana na kompromise, a u meduvremenu je tražila veze sa velikim zemaljskim 
strankama, pošto nije uspela u celosti da okupi oko sebe gradanski sloj vojvodan- 
skih Madara, gradanstvo je glasalo delom za Radikalnu, odnosno Demokratsku 
stranku. List radnika vojvodanskih Madara Szervezett Munkás (Organizovani rad- 
nik) žestoko je kritikovao stranku, nazivajući je organizacijom veleposednika, sto 
je svakako bilo preterano.

Na prostorima koji su pripojeni novoj državi, pre Prvog svetskog rata bilo je 
oko 700 madarskih škola, a 1920. svega 400. Jednom uredbom vlade iz 1920. uki- 
nuto je 90% mađarskih srednjih škola. Stručne škole su takode potpuno ukinute. 
U škole na madarskom nastavnom jeziku, čak i u „madarsku ‘ učiteljsku školu, za 
koju su se izborili krajem tridesetih godina, vlasti su imenovale nastavnike koji su 
jedva znali madarski.

U Kraljevini SHS uvedena je analiza imena, što je značilo da madarska deca čije 
prezime nije zvučalo madarski, nisu mogla pohadati nastavu na madarskom jeziku 
čak ni onda, ako su znala samo madarski.

Političku borbu vojvodanskih Madara u periodu parlamentarizma uglavnom 
možemo pozitivno oceniti. Pre svega zato sto su time usporavali napore političkog 
rukovodstva Beograda za njihovu asimilaciju. Treba napomenuti da se namera za 
asimilaciju nije uvek ispoljavala u vidu nasilnih pritisaka i nacionalnog otudenja, 
već je to bio dugoročni politički cilj. Iako su vladini krugovi u Beogradu vodili 
svoju diskriminatorsku politiku izmedu 1918. i 1929. (a i kasnije), sto je uticalo 
na političko-pravni položaj vojvodanskih Madara, i što su uredbama o obrazova- 
nju stalno smanjivali broj madarskih odeljenja u osnovnim i srednjim školama, 
kulturni život Madara ipák nije bio u potpunosti nepovoljan. Broj i tiraž dnevnih
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i nedeljnih listova i druge štampe pokazuje da su vladajući krugovi na tóm planu 
iskazivali izvesnu toleranciju.

Vojvođanski Madari tridesetih godina XX véka

Kralj Aleksandar je 6. januara 1929. uveo diktaturu. Stavljen je van snage Vi- 
dovdanski ustav, raspuštena je Narodna skupština, zabranjene su političke stranke, 
pa tako i Zemaljska madarska stranka. Kraljevska diktatúra pokušala je ostvariti 
jugoslovenski unitarizam, a to se ogledalo i u novom sistemu državne uprave i u 
podeli na banovine. U godinama otvorene diktature, a i kasnije, raspuštene su sve 
organizacije koje su imale nacionalni karakter. Tako je zabranjen rád mnogih kul- 
turnih društava Madara.

U prvim mesecima diktature, medu Madarima je proširena zabluda da növi 
sistem stvara izvesniju unutrašnju političku klimu i da prekida štetne medustra- 
načke bitke, a u meduvremenu će se poboljšati i položaj privrede. Pojedinci -  ne 
bez razloga -  strahovali su, da će pod diktaturom kralja biti vršen još veći pritisak 
na nacionalne manjine. Istorijski izvori govore o tome da je smanjeno poverenje 
u lojalnost Madara, a izvesni politički krugovi u Jugoslaviji bili su zabrinuti i zbog 
revizionističke politike Madarske.

Kralj je 1931. dao zemlji ustav i donekle je ublažio otvorenu diktaturu, a održani 
su i izbori. Izborni sistem je, medutim, onemogućio da bivše opozicione stranke po
stave kandidate, pa se moglo glasati jedino na spisak vlade. U skladu s tim, ni bivšoj 
Zemaljskoj madarskoj stranci, tačnije njenim čelnicima nije bilo dozvoljeno učešće na 
izborima. Vlasti su medutim podržavale subotičkog lekara, dr Gabora Santoa (Szántó 
Gábor), koji je nekoliko meseci pred izbore u naseljima sa madarskim življem organi- 
zovao narodne zborove, na kojima su sastavljane izjave o lojalnosti koje su dostavlja- 
ne kralju i premijeru Petru Živkoviću. Uz veliku podršku vlasti, Gabor Santo je dobio 
mandat u Narodnoj skupštini u senćanskoj izbornoj jedinici.

Tadašnji predstavnik Madara dr Gábor Santo, mada ga je podržavala zvanična 
politika, u početku nije baš uživao poverenje svojih sunarodnika, pošto su ga sma
trali slugom režima. Bez obzira na to dr Santo je činio sve kako bi poboljšao položaj 
vojvodanskih Madara. Njegovi napori nisu bili sasvim bez rezultata. Uspeo je po- 
stići da za nezaposlene radnike u poljoprivredi organizuju javne radove, u osnov- 
nom obrazovanju na madarskom nastavnom jeziku ublažena je primena analize 
imena, a u jesen 1936. u Beogradu je osnovana učiteljska škola na madarskom 
jeziku. Ponovo je dozvoljen rád pojedinih ranije zabranjenih kulturnih društava 
Madara. Za razliku od njih, zabranjen je rád „Nepkera“ u Subotici i Madarskog 
kulturnog društva u Velikom Bečkereku uz obrazloženje, da su proširili svoj rád 
na čitavu Bačku odnosno na čitav Banat. Rád potonjeg društva osnovanog 1875. 
godine, vlasti su zabranile 1934. godine, iako su ga 1921. ponovo registrovale pod 
starim nazivom (Mađarsko kulturno društvo županije Torontal), a pozivali su se na 
to, da naziv društva podseća na stare državne okvire. Njegovi rukovodioci, dr Imre 
Varadi, Andor Marton (Márton Andor), Ferenc Juhas (Juhász Ferenc) pokušava-
li su sve da izbegnu zabranu, ali su jugoslovenske državne vlasti primenjivanjem 
dvojnih aršina ipák sprovele svoju odluku. Iako je 1936. godine ponovo dozvoljen 
rád društva u Zrenjaninu, ono je svoje aktivnosti moglo da ispoljava tek u znatno 
suženom obimu, samo na teritoriji grada.

Nakon ubistva kralja u Marselju 1934, diktatúra je propala. Prvi slobodni izbori 
posle kraljeve smrti, održani su 5. maja 1935. godine. Na tim izborima učestvovala
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je i Ujedinjena opozicija. Tada su se već i bivši čelnici Zemaljske mađarske stranke 
(Imre Varadi, Leo Deak, Deneš Štrelicki) uključili u politički život. Uoči izbora 
sazvan je sastanak mesnih rukovodilaca bivše Madarske stranke, na kojem je do- 
neta odluka, da se podrži vlada Bogoljuba Jevtića, ako obeća rešavanje pritužbi 
Madara. A vlada je dala takva obećanja, pa su madarski rukovodioci pozvali vojvo- 
danske Madare, da glasaju za vladinu listu. Sistem je, medutim, i dalje podržavao 
dr Gabora Santoa, a on je uz dva protivkandidata uspeo osvojiti mandat Narodne 
skupštine u izbornoj jedinici Bačke Topole. Nedugo posle izbora, Jevtić i njegova 
vlada podneli su ostavku. Na čelo nove vlade došao je Milan Stojadinović, koji je 
u odnosu na svoje prethodnike pokazivao veće razumevanje prema manjinama.

Vise puta je razgovarao sa poslanikom Gáborom Santoom, ali i sa bivšim čel- 
nicima madarske stranke. Ponovo je dozvoljen rad kulturnog društva u Velikom 
Bečkereku (tada Petrovgrad). Svoj rad mogao je započeti i Nepker u Subotici samo 
pod drugim imenom.

Deo jugoslovenskih Madara se tokom 30-ih godina priključio tzv. Vojvođan- 
skom pokretu. Táj pokret spadao je u Ujedinjenu opoziciju koja se borila za auto- 
nomiju Vojvodine. Pokret opozicionih Madara su vodili Ivan Nad i Bela Pumer 
(Pummer Béla), koji su kasnije prihvatili desničarsku fašističku ideologiju. Krajem 
1938. usledili su novi izbori, na kojima je vlada jedva pobedila i nije uspela da uni- 
šti Ujedinjenu opoziciju. Ovog puta na izbornoj listi vlade nije se nalazio dr Gabor 
Santo, već je umesto njega u izbornoj jedinici Bačka Topola kandidovan Gelert 
Fodor (Fodor Gellért) sitnosopstvenik iz Horgosa, koji je i pobedio na izborima.

Vlada Cvetkovića i Mačeka, formirana 1939, pokazivala je blagonaklonost pre
ma manjinama, ali većinu probléma nije razrešila. Srem je iz Dunavske banovine 
u to vreme prešao u novoformiranu Hrvatsku banovinu. Tada su već dozvolili čel- 
nicima Madarske stranke da organizuju zborove, ali ne i reorganizaciju stranke. 
Nova ograničenja poput uredbe o ograničavanju nekretnina, takode su otežavala 
život ovdašnjih Madara.

U to vreme, medu vojvodanskim Madarima sve je vise pristalica revizionističke 
politike. Sve veći broj verovao je da će Jugoslavia biti primorana da popusti, te će 
teritorija Vojvodine sa madarskim življem pripasti Madarskoj. Tada su čelnici bivše 
Madarske stranke radili sve vise na osnovu uputstava madarske ambasade u Beo
gradu, ali su i dalje ispoljavali punu lojalnost prema jugoslovenskoj državi.

Položaj Madara u Jugoslaviji znatno je poboljšan 1940. godine. Tada je potpisan 
ugovor o vecitom prijateljstvu Jugoslavije i Madarske. Novembra te godine formiran 
je Kulturni savez jugoslovenskih Madara, koji je pored svojih primarnih ciljeva imao i 
neke političke. Tokom aprilskog sloma 1941. godine óva organizacija nije imala takvu 
ulogu, kakvu je imao Kulturbund (srpski: Kulturni savez) jugoslovenskih Nemaca, koji 
je sarađivao sa nemačkom okupacionom vojskom i vlastima. Kulturni savez Madara 
je, promenivsi ime (Prosvetni savez Madara južnih krajeva), nastavio s radom i posle 
1941, ali to već spada u novo poglavlje istorijata vojvodanskih Madara.
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Utószó

2012. február 18-án abból az alkalomból került megrendezésre a szabadkai Ma
gyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében a Tér és idő 1918 után elnevezésű 
nemzetközi történészkonferencia, hogy a közönség és a neves tudósok méltó kere
tek között emlékezzenek meg a délvidéki/vajdasági magyarság első kisebbségpoli
tikai szervezetének, a Magyar Pártnak a megalakulására.

A történelemtudomány úgy tartja, hogy a délvidéki magyarság első kisebbség
politikai szervezete, a Magyar Párt 1922. szeptember 17-én alakult meg Zentán. Ez 
így is van, ha kizárólag az országos testületnek a létrehozásától számítjuk annak 
múltját. Miként azonban általában lenni szokott, ennek a politikai tömörülésnek 
is az előzményei előbbre mutatnak: az első kezdeményezések egészen 1921 végéig 
nyúlnak vissza, amikor a Bácsmegyei Napló szabadkai napilap hasábjain kibonta
kozott Jászi Oszkárnak és Dettre Jánosnak a kisebbségi magyarság akkori jelenéről 
és jövőképéről folytatott polémiája.

Hogy az itteni magyarság legitim szervezkedése végül az impériumváltás ne
gyedik esztendejében valósulhatott meg, annak külső és belső okai egyaránt voltak. 
Első helyen mindenképpen az új délszláv állam -  az SZHSZ Királyság -  állampol
gársági törvényét kell említenünk, mely az ún. optálási jogra hivatkozva egészen 
1922. január 26-áig megtiltott mindenféle kisebbségpolitikai szerveződést. Az itt 
maradt magyarok állampolgárságát ugyanis alapjaiban ez a nemzetközi keret hatá
rozta meg. A délvidéki magyarság csak ekkor, az optálási kérvény átadási határide
jének a lejártakor léphetett az SZHSZ Királyság állampolgárainak a jogkötelékébe, 
elnyerve ezáltal -  elvileg -  a politikai jogokat is.

Az első politikai önszerveződés folyamatát megnehezítette az 1918 előtti világ 
súlyos öröksége: az egykori függetlenségi és munkapárti nekifeszülések és csatá
rozások eleven emléke, valamint az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és 
az azt követő fehérterror időszakának a közelsége, feldolgozatlansága is. Nagyban 
megnehezítette a magyarság gondolkodói közötti megbékélést, az áthidalhatatlan
nak tűnő ellentétek feloldását a különböző társadalmi osztályok közötti éles konf
liktusok sokaság, sokszor ellenérdekeltségük is, amelyek az adott időszakban egész 
Európában hatványozottan nyilvánultak meg.

A legújabb kutatások arra mutatnak rá, hogy a pártkezdeményezés, a pártépí
tés munkájában a végső szót ugyan Budapest mondta ki, a Jugoszláviába szakadt 
magyarság általános érdekérvényesítésének lehetséges irányvételét, a formálódó 
Magyar Párt programját és a kisebbségi jogok dogmatikájának a megfogalmazá
sát a bécsi emigrációban élő Jászi Oszkáron kívül az ide -  Szabadkára -  szakadt 
októbrista emigráns újságíró, Dettre János és Grábel László pancsovai ügyvéd 
dolgozták ki. Ebben a munkában játszott kiemelkedő szerepet a Fenyves Ferenc 
tulajdonában lévő szabadkai napilap, a Bácsmegyei Napló, mely az új állam által 
generált támadások, a magyar intézményrendszer felülről történő leépítésének és a 
jogfosztások nehéz időszakában polémiáival nemcsak elméleti téren szembesítette 
az itteni magyarságot az adott helyzettel és annak tartós következményeivel, ha
nem megpróbálta az új keretek közé történő integrálódás célját az egyetlen járható 
úton megvalósítani: kézzelfogható programmal, gondolatokkal egy zászló alá hívni
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a félmilliós magyarság közül mindazokat, akiket társadalmi osztályuk, tagolódásuk 
vagy éppen személyes ellentéteik leküzdhetetlennek tűnő akadályként választottak 
egymástól szét.

A Bácsmegyei Napló hasábjain kibontakozó viták és a kulisszák mögött zajló 
háttéresemények ok-okozati összefüggéseinek eredményeként végül 1922. január 
29-én a szabadkai Népkörben kezdődött meg az a szervezkedés, amely a Magyar 
Párt életre hívását volt hivatott elősegíteni. Az első viták után -  a passzivisták és 
az aktivisták közötti nézeteltérések kulminálódásának időszakában -  1922. febru
ár 12-én az alulról felfelé való szerveződés elve mentén ugyancsak a Népkörben 
jött létre a Magyar Párt első -  szabadkai -  szervezete. Ha tehát arra a háládatlan 
feladatra vállalkozunk, hogy határt húzunk a történelem síkján, akkor a délvidéki 
magyarság kisebbségpolitikai szervezkedését innét, ettől a dátumtól kell szemlél
nünk.

A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság néhány évvel ezelőtt azzal a céllal 
jött létre, hogy a történészek szakértelmével, tudásával, a kutatások során feltárt 
tényekkel felvértezve a két nép történelmi megbékélését előkészítse, illetve fényt 
derítsen a magyar-szerb múltat terhelő valamennyi eseményre, amely a második 
világháborúban, vagyis az 1941-1945 közötti időszakban történt.

E sorok írásakor -  2013 januárjában -  minden jel arra utal, hogy a megbéké
lésre nem kell sokáig várni, még az idei év áprilisában sor kerül rá, amikor is a két 
ország államfője közösen hajt majd fejet előbb az 1944-1945-ös csúrogi magyar, 
majd az 1942-es szerb áldozatok emléke előtt.

Ahhoz, hogy a közös múltunk teljes legyen, hogy a mindmáig vérző sebek be
gyógyulhassanak, elengedhetetlen a múlt ok-okozati összefüggéseinek a megisme
rése és megértése a széles közvélemény számára is, mert -  hadd idézzem March 
Bloch híres mondatát: -  „A történeti adatok, források, szövegek, tények nem maguk
tól értetődőek, nem elég összeilleszteni őket, sokkal inkább elmúlt korok tanúi, akik 
önmaguktól nem beszélnek, hacsak nem kérdezzük őket”1

A kisebbségi kérdés, ebben az esetben a délvidéki magyarság történetének, 
múltjának a megértése, amely elválaszthatatlanul összefonódik az immáron több
ségivé lett szerbség históriájával, csak akkor lehetséges, ha figyelembe vesszük azt 
a tágabb közeget és periódust, amely az adott közösségtől függetlenül változott, 
viszont annak mindennapi életére, kisebbségmegőrző stratégiáira, céljaira és lehe
tőségeire jelentős, sorsdöntő hatást gyakorolt.

A szabadkai konferencia főképp ezeket a koordinátákat kívánta feltárni a magyar- 
országi és szerbiai, illetve vajdasági magyar történészek segítségével, s tette ezt a Ma
gyar Párt megalakulására való emlékezéssel, hogy általa átláthatóvá, kézzelfoghatóvá és 
megélhetővé tegye az ok-okozati összefüggéseket, jogi rendszereket, kisebbségvédelmi 
mechanizmusokat, kül- és belpolitikai megfontolásokat és lehetőségeket, társadalmi, 
kulturális és vallási kérdéseket, a kisebbségi lét lehetséges alternatíváit és stratégiáit, 
azok közösségépítő funkcióit behatároló tényezői mentén. Vagyis azt a mozgáspályát 
és teret, amely alapjaiban meghatározta e közösség két világháború közötti, s tegyük 
hozzá: mostani sorsát is.

A múlt megértéséhez kíván tehát ez a konferenciakötet hozzájárulni. Az előadá
soknak a szerzők által elküldött szövegét nem az elhangzásuk sorrendjében, hanem 
tematikájuk szerint csoportosítva adjuk közre magyar és szerb nyelven.

1 March Bloch: A történész mestersége -  /.; Történelemelmélet I., Budapest, 1996, 32.
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Pogovor

U svečanoj sáli Učiteljskog fakulteta u Subotici, gde se nastava organizuje na 
madarskom jeziku, 18. februara 2012. godine, održana je medunarodna konferen
cia istoričara pod nazivom „Prostor i vreme nakon 1918”. Povod za to bila je godiš- 
njica osnivanja Madarske stranke, prve manjinsko-političke organizacije Madara u 
Vojvodini, nekadašnjoj Južnoj Ugarskoj, a cilj je bio da se javnost i poznati naučnici 
na dostojan način prisete ovog dogadaja.

Prema podacima koje nam istorijska nauka stavlja na raspolaganje, Madar
ska stranka, prva manjinsko-politicka organizacija Madara u južnim krajevima, 
osnovana je u Senti, 17. septembra 1922. godine. To jeste tačno, ukoliko se njen 
nastanak posmatra od datuma formiranja zemaljskog tela. Kao sto se to, međutim, 
obično dogada, zbivanja koja su prethodila ovom političkom okupljanju, upućuju 
na raniji period. U traganju za prvim inicijativama treba se vratiti sve do kraja 
1921. godine, kada se na stranicama subotičkog dnevnog lista Bácsmegyei Napló 
rasplamsala polemika izmedu Oskara Jasija i Janoša Detrea o tadašnjem položaju i 
budućnosti manjinske madarske zajednice.

To što je legitimno organizovanje ovdašnjih Madara realizovano tek u četvrtoj 
godini promene imperije, podjednako je rezultat spoljnih kao i unutrašnjih ra- 
zloga. Na prvom mestu treba svakako navesti Zakon o državljanstvu nove južno- 
slovenske države Kraljevine SHS koji je, pozivajući se na tzv. pravo optiranja, sve 
do 26. januara 1922. godine zabranjivao svako manjinsko političko organizovanje. 
Državljanstvo Madara, koji su ostali ovde, u osnovi je definisano upravo ovim me- 
đunarodnim okvirom. Mađari u južnim krajevima tek su tada, nakon isteka roka 
za predavanje molbe za optiranje, mogli stupiti u pravnu formaciju državljana Kra
ljevine SHS dobivši time, u principu, i politička prava.

Proces prvog političkog samoorganizovanja bio je usporen teškim opštim svet- 
skim nasledem od pre 1918. godine. Sećanje na borbe i konfrontacije nekadašnjih 
nezavisnih i pristalica partije rada bilo je vrlo živo, a period revolucije „jesenjih 
ruža”, Madarske Sovjetske Republike i potom belog terora vremenski je bio blizak 
do te mere da nije ni mogao biti dovoljno proučen. Pomirenje i prevazilaženje po- 
stojećih suprotnosti medu madarskim intelektualcima i misliocima u znatnoj meri 
je otežano mnogobrojnim ostrirn konfliktima do kojih je dolazilo izmedu različitih 
klasa i društvenih slojeva i njihovih nepomirljivih interesa, drugim rečima svim 
onim sto je u datom periodu bilo prisutno i izuzetno potencirano u čitavoj Evropi.

Najnovija istraživanja ukazuju na to da je, u pogledu iniciranja nastanka stranke i 
rada na izgradnji organizacije, glavna reč, doduše, pripala Budimpešti, medutim, odre- 
đivanje mogućeg pravca ostvarivanja opštih interesa Madara u Jugoslaviji, utvrdivanje 
programa Madarske stranke u formiranju, pa i deiinisanje dogmatike manjinskih pra
va jeste delo Oskara Jasija koji je bio u emigraciji u Beču, Janoša Detrea novinara-emi- 
granta oktobriste koji je dospeo u Suboticu i Lasla Grabela, advokata iz Pančeva. U ovoj 
aktivnosti istaknutu ulogu odigrao je Bácsmegyei Napló, subotički dnevnik u vlasniš- 
tvu Ferenca Fenjveša. U periodu raznih ataka generisanih od strane nove države, u pe
riodu razgradnje sistema madarskih institucija sprovedene „odozgo”, te u vremenima 
teških obespravljivanja, ovaj list je svojim polemikama, uz suočavanje ovdašnjih Mada-
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ra na teoretskom planu sa datom situacijom i njenim trajnim posledicama, pokušavao 
realizovati ciljeve njihovog integrisanja u nőve okvire na jedini mogući način: putem 
ostvarljivih programa i ideja, pozivajući iz polumilionske mase pod istu zastavu sve 
Madare, koje -  kao nesavladiva prepreka -  razdvaja društveni status, pripadnost klasi 
ili pák lični animozitet.

Kao rezultat uzajamnih uzročno-posledičnih veza medu polemikama vodenim 
na stupcima lista Bácsmegyei Napló i zakulisnim zbivanjima u pozadini, 29. janu- 
ara 1922. godine, u zgradi Nepkera u Subotici, konačno je otpocela organizaciona 
aktivnost sa zadatkom stvaranja Madarske stranke. Nakon prvih diskusija, u peri
odu kulminacije nesuglasica izmedu pasivista i aktivista, 12. februara 1922. godine, 
po principu organizovanja odozdo prema gore, takođe u Nepkeru, stvorena je prva
-  subotička -  organizacija Madarske stranke. Ako se latimo nezahvalnog posla 
povlacenja crte na ravni istorije, onda manjinsko-političko organizovanje Madara 
južnih krajeva treba da posmatramo od ovog datuma.

Mešovita Madarsko-srpska akademska komisija je pre nekoliko godina formi- 
rana s ciljem da, uz stručnost i znanje istoričara, uz činjenice utvrdene tokom istra- 
živanja, pripremi istorijsko pomirenje dva naroda, odnosno osvetli sve dogadaje 
koji opterećuju madarsko-srpsku prošlost, a koji se vezuju za Drugi svetski rat, 
odnosno period izmedu 1941-1945.

U trenutku nastanka ovih redova -  tokom januara 2013. godine -  sve ukazuje 
na to da na pomirenje ne treba dugó čekati, dogodiće se već aprila ove godine, 
kada će se predsednici obe države zajedno pokloniti pred uspomenama madarskih 
žrtava u Čurugu 1944-1945, a potom i pred uspomenom na srpske žrtve iz 1942.

Da bi naša zajednička prošlost bila potpuna, da bi se zacelile rane koje i dan- 
danas krvare, neophodno je stvoriti uslove za razumevanje i upoznavanje šire jav- 
nosti sa uzročno-posledičnim vezama minulih dogadaja jer, da citiram poznatu 
rečenicu Marcha Blocha: „Istorijski podaci, izvori, tekstovi, činjenice nisu sami po 
sebi razumljivi, nije ih dovoljno sastaviti, odnosno složiti, to su vise svedoci prošlih 
epoha, koji sami od sebe neće pričati, ukoliko ih ne pitamo.”

Poznavanje manjinskog pitanja, u ovom slučaju razumevanje istorije i prošlosti 
Madara u južnim krajevima, koje je nerazdvojivo povezano sa istorijom Srpstva, 
sada većinskog naroda, moguće je samo onda, ako se uzme u obzir širi miije i pe
riod koji se menjao nezavisno od date zajednice, ali je imao značajan, sudbonosni 
uticaj na svakodnevni život, strategiju očuvanja manjina, ciljeve i mogućnosti te 
iste zajednice.

Konferencija u Subotici organizovana je s namerom da, uz pomoć istoričara 
iz Madarske i Srbije, odnosno madarskih istoričara iz Vojvodine, da svoj prilog 
otkrivanju predočenih koordináta. Ovakvom zadatku pristupilo se uz sećanje na 
osnivanje Madarske stranke da bi se, preko nje, sve uzročno-posledične veze učini- 
le transparentnim i opipljivim. Da bi se osvetlili pravni sistemi, mehanizmi zaštite 
manjina, spoljno i unutrašnjopolitička razmišljanja i mogućnosti, društvena, kul
turna i verska pitanja, moguće alternative i strategije manjinskog bitisanja, sve to 
uz faktoré koji ograničavaju funkciju izgradnje zajednice. U stvari, da bi se u punoj 
meri mogli sagledati teren i okvir, koji su u osnovi odredili sudbinu ove zajednice 
izmedu dva svetska rata i, dodajmo, odreduju i njenu današnju sudbinu.

Predstavljanjem rezultata svojih istraživačkih radova, učesnici ove konferencije 
želeli su da doprinesu boljem razumevanju prošlosti. Tekstovi dobijeni od autóra 
ne prate redosled održavanja navedenih predavanja, nego su grupisani tematski, na 
madarskom i srpskom jeziku.
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