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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Családunk emlékezete az első világháborút, majd az ezt követő események utáni 
nagy nélkülözést, mint „élményt”, olyan teherként rögzítette, amit az egymást köve-
tő nemzedékek, apák a fiúkra, anyák a lányokra hagytak: így formáltak emlékezeti 
rétegeket a világháborúk borzalmai, az egyazon pillanatban bekövetkező nemzeti 
és egyéni tragédiák. Számomra édesapám történetté formált saját emlékei és apjától 
hallott történetei jelentették ezt a „terhet”.

Az első világháború utáni szerb(délszláv)–magyar határ kialakulásnak doku-
mentumaival, kérdésével 2011 óta foglalkozom, keresve annak lehetőségét, hogy a 
családi és a „kollektív” tudat elemeit és sűrűn szőtt szőnyegét újabb, forrásértékű 
ismeretekkel egészítsem ki1  és meséljem újra. Erre Jovan  Cvijić munkásságának 
megismerése szolgáltatott közvetett okot, amire – számos felhasznált alapmű mel-
lett – a most olvasható összefoglalás titkos vezérfonalaként tekintek: életműve, 
személye megfelelő választ adott mindazokra a kérdésekre, amelyek a politikai 
szempontból tevékeny tudós alakja kapcsán merültek fel bennem az ezredfordulót 
megelőző években; erkölcsi-szakmai szempontból tovább árnyalták a kérdést az ez 
időben zajló közép-európai és Balkán-félszigeti, változásoknak tűnő folyamatok, 
az egyén bennük betöltött szerepe.  Cvijić életének egy szakaszában nem pusztán a 
kor szellemének engedelmeskedő értelmiségi és politikus volt, hanem bennünket, 
magyarokat is döntően befolyásoló tevékenysége ma is kétségtelen tanulságokkal 
szolgál, amennyiben hajlandók vagyunk a következtetéseket levonni.

Köszönettel tartozom a kutatás helyszínén – a belgrádi Jugoszláv Levéltárában, 
a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Levél- és Kézirattárában, az újvidéki 
Szerb Matica Levél- és Kézirattárában – munkájukat végző levéltáros kollégáknak, 
a levél- és kézirattárak munkatársainak, hogy maradéktalanul a rendelkezésemre 
bocsátották a kért anyagot, és a segítségemre voltak, ha arra szükség mutatkozott.

Ugyancsak köszönettel tartozom a Magyar Tudományos Akadémia Domus 
Alapítványának és a Trianon 100 Kutatócsoportnak, hogy ösztöndíjjal támogatták 
a kutatásokat, továbbá Nikowitz Oszkárnak, Magyarország volt belgrádi magyar 
nagykövetének és a Balassi Intézetnek, hogy szállást biztosítottak belgrádi levéltári 
kutatásaim idejére. Köszönettel tartozom a Magyar Tudományos Akadémia Böl-

 1 A   köztudat a trianoni békeszerződést – és minden más „történelmi” eseményt 
– alapvetően a történészek kutatási területének tekinti. Magam nem osztom 
fenntartás nélkül ezt a véleményt, hiszen a néprajztudomány rendkívüli 
alkalmazkodóképessége révén jóformán minden tudományág módszerét a 
maga hasznára fordíthatja, másrészt hozzájárul a tudományágak eredménye-
ihez. Az állítás helyénvalóságát reményeim szerint ez a könyv is kellőképpen 
igazolja.
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csészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi, illetve Történettudományi 
Intézete munkatársainak, akik tanácsaikkal segítették munkámat.

Külön köszönet illeti a kötet szakmai véleményezőit: dr. Landgraf Ildikót, aki 
magyar néprajzkutatói szemmel, és dr. Katona Csabát, aki történészi szakértelem-
mel véleményezték a munkát, és tanácsaikkal sokban hozzájárultak a kötet végleges 
formájának kialakításához.

Legtöbb érdem, köszönet, el nem múló hála családomat, elsősorban feleségemet 
illeti: mint oly sokszor az elmúlt évtizedekben, több témában, több éven keresztül 
végzett kutatásaim során némán tűrték, mi több elviselték, hogy néha csak testben, 
néha még úgy sem voltam jelen, míg gyermekeink felnőttek. A számtalanszor el-
hangzott kijelentést hozhatom fel a magam mentségére: a kötelességemet tettem, 
az elől meg nem futamodhattam.

                Szabadkán, 2020. november 25-én
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ELŐSZÓ

Könyvünk célja az 1920. június 4-ét, a trianoni szerződés aláírását megelőző másfél 
év párizsi eseményeinek, ezen belül a bánáti, bácskai és baranyai, tehát a délszláv–
román és a délszláv–magyar határok kialakulásának kapcsán folytatott tárgyalások, 
megbeszélések ismeretlen vagy kevésbé ismert délszláv források alapján történő 
összefoglalása a magyarok és szerbek (délszlávok) által vegyesen lakott régióban, 
amelyen az első világháború előtt a tiszántúli Krassó-Szörény, Temes, Torontál, a 
Duna és a Tisza között Bács-Bodrog, illetve a Dunán túl Baranya megyék osztoztak, 
és amelyet a köznyelv Bánátnak, Bácskának és Baranyának, illetve Délvidéknek, más 
esetben Vajdaságnak nevezett1 – egy korábban egybefüggő, soknemzetiségű terület 
felosztása merőben új gazdasági, társadalmi konstellációt teremtett, aminek kialaku-
lása legalább annyira izgalmas kérdés, mint a következmények tárgyilagos vizsgálata.

Amíg az 1919. január 18-án kezdődő békekonferencia a magyar állam és nemzet 
számára a trianoni békediktátummal, az ebből fakadó döbbenettel (tragédiával, 
veszteséggel, gyásszal) zárult, addig az utódállamok, így többek között az új délszláv 
állam lakói, politikusai dédelgetett álmainak megvalósulása vette kezdetét. E ket-
tősségből fakad, hogy az eszményinek vélt „ezeréves” – tehát öröktől való – állam 
jelentős területi vesztesége felett érzett, múlni képtelen magyar fájdalom, a világhá-
borút megelőző ötven év ideológiájának kudarca, illetve az időszak kezdetén az új 
államok lakói többségének részéről megnyilvánuló euforikus életérzés leginkább a 
saját látószögéből kívánt az eseményekről tudomást szerezni és beszélni, figyelmen 
kívül hagyva a lehetséges másik olvasatot.

Az új határok között létrejövő (délvidéki, jugoszláviai) magyarság a történelmi ese-
mények következményeként, a délszláv–magyar határ pontos helyének meghatározását 
követően született meg, korántsem idilli körülmények között, magán viselve mindkét 
szülő hibáit és az egymás közti konfl iktusok kitörölhetetlen jegyeit.2 E   helyzetből 
fakadóan e könyvvel nem lehet más célunk, mint a források egyoldalú használatának 
gyakorlatával  való szakítás, ami a területi szempontból köztes történelmet az anya-

 1 Ez utóbbi megnevezés nem fedi pontosan vizsgálatunk értelmezési tartomá-
nyát, jóllehet a Bánát–Bácska–Baranya régiók közös közigazgatási egység-
ként, nem hivatalosan Vajdaságként történő említésének 1918 és 1922 között 
volt létjogosultsága, 1929 és 1941 között Bánát, Bácska, Baranya, a Szerém-
ségnek a Dunától délre fekvő Šumadija területe tartozott a Dunai bánsághoz. 
„1945-ben Horvátország és Szerbia közötti területcserére került sor, melynek 
során a Baranya-háromszöget Horvátországhoz csatolták, a Szerémséget vi-
szont Szerbia kapta meg, illetve egészen pontosan a szerbiai Vajdasági Auto-
nóm Tartomány” (Maruzsa 2008, 71).

 2 Hétköznapi metaforával élve talán olyan gyermekhez hasonlíthatnánk, akit 
válóperes eljárás során úgy ítélnek az egyik szülőnek, hogy a másikat kész 
tények elé állítják.
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országi és szerb források és olvasatok egyidejű (és reményeink szerint egyenrangú) 
használatával, értelmezésével hasznosítja,3 vagy mint könyvünk esetében, olyan 
információkkal gazdagítja, melyek újdonságuk erejével hatva sarkos, gránitba vésett 
közhelyeink újragondolására ösztönöznek.

 3 Egy békekötés – nem beszélve a történelmi időszakokról – több szempontból 
vizsgálható és elemezhető: a győztesek és a legyőzöttek érveinek értelmezése 
a két legnyilvánvalóbb lehetőség. A   szempontrendszert tovább árnyalhatja – a 
vajdaságinak nevezett magyarok esetében – a vesztesek szempontjából a koráb-
ban közjogilag és területileg az (anya)nemzethez tartozó, de az elvesztett terü-
letekkel együtt vesztett nemzettársak (köznapi szóhasználatban kisebbségek) 
által fokozatosan kialakuló történeti nézőpont, az anyaországtól és az új állam-
tól látszólag független saját történetiség megalkotása. Ez a státusát – korábbi 
sarokpontjait, szimbolikus magabiztosságát, gyökereit – vesztett kisebbségi 
igény nem fejlődött önállóan: a nem kellően defi niált, vajdasági magyar törté-
netírásként emlegetett „jelenség” a legtöbb esetben az anyaországi történetírás 
közhelyeit, mintáit és modelljeit alkalmazta saját helyzetének kilencvenes 
években bekövetkező újraértelmezése előtt, majd annak során, a kisebbségi 
sors kezdőpontjának szélsőséges, időnként modoros, máskor túldimenzionált 
kerülésével vagy éppen megrögzött emlegetésével. Az esetek többségében az 
utolsó „békebeli” összefoglaláshoz, a  Borovszky Samu szerkesztette Magyaror-
szág vármegyéi és városai vonatkozó köteteihez nyúltak (Bács-Bodrog vm. I–II. 
1909; Temes vm. és Temesvár 1914; Torontál vm. 1912) hivatkozásaik során, 
tagadva a későbbi történelmi szempontok beemelését, deklaráltan hitelesnek a 
„békebeli” vármegye-monográfi ákat tekintve. Ennek szimbolikus és gyakorlati 
dimenziója és magyarázata is van: a  Borovszky-féle sorozat a közkönyvtárak 
zömében és a helytörténettel foglalkozó kutatók könyvespolcain tiszteletet 
parancsoló gyakorisággal található meg napjainkban is, míg az „új világ” hason-
ló céllal nyomtatott kiadványai nem vétettek fel a források szerény halmazába 
hol nyelvi akadályok, hol a helytörténetírással kacérkodó helyi értelmiségiek (a 
leggyakrabban tanítók, tanárok) burkolt ellenállása miatt.

A   vajdasági magyar történetírás szemszögéből nézve a trianoni békefel-
tételek emlegetése, értékelése vagy bírálata a második világháborút követő 
évtizedekben egyenértékű volt a revizionizmus, a hozzá kapcsolt Horthy-kor, 
a megbélyegzés felvállalásával, annak jogosságát vagy jogtalanságát nyilvá-
nosan nem kérdőjelezhette meg senki „épeszű”, ezért inkább a millenniumi 
ünnepségek, a „boldog békeévek” állapota töltötte be a kialakult űrt. Külön 
elemzést igényelne a második világháborút követő, közel ötven év gyakorlata, 
amitől terjedelmi korlátok miatt eltekintenénk.

Andrej Mitrović, a kor és téma – a Párizs környéki békekonferencia – 
szempontjából meghatározó felkészültségű történész véleménye szerint három 
új állam területi aspirációinak felülete volt a vizsgált régió, melyek alapjául a 
nemzeti érdekek és az önrendelkezés elve szolgált: Bukarest a Tiszán és Dunán 
húzott stratégiai határ mellett kardoskodott, Belgrád a Nyugati-Kárpátok, a 
Maros és a Mecsek határolta területért küzdött, Budapest az ezeréves határokat 
szerette volna fenntartani. A   saját aspirációk megvalósulásába a nagyhatalmak 
avatkoztak bele, akik saját érdekeiket és céljaikat érvényesítették (Mitrović 
1975, V).
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ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK A FELHASZNÁLT 
FORRÁSOKRÓL ÉS A CÍMVÁLASZTÁSRÓL 

A   könyvet két nagyobb részre: bevezetőre és értelmező tanulmányra, majd az elem-
zés tulajdonképpeni tárgyát képező Szöveggyűjteményre osztottuk. 

Az első rész két időszakot foglal össze: a békekonferenciát megelőző éveket és 
a békekonferencia eseményeit, félreérthetetlenül nagyobb hangsúlyt fektetve a 
világháborút követő tárgyalások hónapjaira. A   beosztás indokoltságát nem kell 
különösebben magyarázni akkor, ha egy állam területi követeléseinek történetét 
– és ezzel együtt az államhatárok helyét, a határon belüli területek szimbolikus 
értékének idealizálását – a politikai lehetőségek és a tudomány kölcsönhatásának 
történetén keresztül vizsgáljuk, és ezek ismeretében foglaljuk össze az eseményeket.

Az 1919. január 18-át követő közel másfél év eseményeinek összefoglalását az 
alcímben jelölt „krónika és dokumentum” síkjai mentén végezzük: az időrendiség 
és a válogatott dokumentumok elemzése lehetőséget nyújt az általunk vizsgált 
régió sorsának jobb megértéséhez, kilépve saját komfortzónánkból, amit az eddigi 
ismereteink és szemléletünk magas falai vontak körénk.

A   párhuzamosan zajló, különböző szinteken történő események kronológiai 
kompillációjára, a délszláv állam északi határainak kialakulásával összefüggő párizsi 
események kronológiai bemutatására kevésbé ismert dokumentumok,1 valamint a 
délszláv politikai küldöttség jegyzőkönyvei (Krizman–Hrabak 1960), levéltári do-
kumentumok (feljegyzések, jegyzőkönyvek) alapján teszünk kísérletet délszláv néző-
pontból.2 A   főszövegben olvasható megállapításokat olykor terjedelmes jegyzetekkel 
támasztjuk alá, segítve ezzel az olvasó elmélyülését és tájékozódását az anyagban.

 1 Szerbia – de lényegében a többi, volt jugoszláv tagköztársaság – levéltárai a 
körülményekhez képest gondosan megőrizték az önálló állammá/államkö-
zösséggé formálódás első időszakának dokumentumait, és csak az elmúlt 
időszak viszonylag korlátozott kutathatósága mondatja velünk, hogy eddig 
a magyarul (is) író kutatók nem használták és/vagy nem a várt intenzitással 
publikálták az itt található, magyar szempontból igen értékesnek mondható 
anyagot részben vagy egészében.

A   források lelőhelye a belgrádi székhelyű Jugoszláv Levéltár (Arhiv 
Jugoslavije), a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (Srpska akademija 
nauke i umentosti), illetve az újvidéki Szerb Matica Kézirattára (Rukopisno 
odeljenje Matice srpske). A   Jugoszláv Levéltár fundusai között a párizsi 
békekonferencián részt vevő küldöttség archívuma volt a kutatás tárgya, 
a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Levél- és Kézirattárában a 
 Cvijić-hagyaték egyes részeit (levelezése, visszaemlékezések) tekintettem 
megkerülhetetlennek, a Matica srpska kézirattárában a néprajzi-történelmi 
szekció dokumentumai és a Ljubica Cvijićnek, Jovan  Cvijić özvegyének gon-
dozásában összegzett visszaemlékezések voltak fontosak a kutatásra nézve.



■ 18 ■ Délszlávok Párizsban ■

Másik kútfőnknek a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben tevékenykedő dél-
szláv történészek összefoglaló munkáit tekintjük, melyek megállapításai a mai napig 
időtállónak bizonyultak. Az időrend és a források nyújtotta lehetőségek korláto-
zottsága miatt esetenként bővítést voltunk kénytelenek elvégezni abban az esetben, 
amikor a forrásként használt dokumentumok nem nyújtottak kellő támpontot az 
események megértéséhez: ilyen esetben a magyar nyelven már publikált forráski-
adványok válogatott dokumentumainak beiktatásával pótoltuk az űrt, mint ahogy 
tettük ezt a határok kialakításában döntő szerepet játszó Területi Bizottság jegyző-
könyvei esetében Ádám Magda és Ormos Mária 2007-ben megjelent munkájával. 

Tekintettel arra, hogy az első világháborút lezáró béke háttértárgyalásain a győz-
tes, vagy éppen születő államok – így az új délszláv állam – tudósai is tevékenyen 
részt vettek, a délszláv állam határainak kialakítása szempontjából megkerülhe-
tetlen Jovan  Cvijić személye külön figyelmet érdemel: a politikai küldöttség és a 
tudósokból, szakemberekből álló szakmai grémium tevékenységének bemutatására 
elsősorban  Cvijić nézőpontjából teszek kísérletet.3

A   könyv második tömbjét a Szöveggyűjtemény alkotja, melynek tartalmát tematikus 
egységekbe csoportosítva dokumentáljuk a múltbéli eseményeket, ezzel nyújtva se-
gítséget az eligazodásban: az első tömb (I. Előzmények) a délszláv eszme világháború 
alatt írt, a majdani területi követeléseket is tartalmazó dokumentumaiból tartalmaz 
válogatást, a második tömb (II. A   politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi 
szekció dokumentumai) a délszláv politikai küldöttség, illetve a délszláv tudósok 
és tudományosság által kidolgozott dokumentumokból készült válogatással a béke-
konferencia délszláv szempontú kronológiájához szolgál további információkkal. 
Leplezetlen célunk, hogy a lehetőségekhez mérten minél részletesebben bemutas-
suk a délszláv küldöttség tevékenységét, ezért a béketárgyalások során napvilágot 
látott dokumentumokat időrendi sorrendbe rendezve láttatjuk. A   Szöveggyűjtemény 
harmadik, kiemelkedően fontos tömbjét (III. A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
küldöttségének legfőbb dokumentumai, memorandumai és a néprajzi-történelmi 
szekció memorandumai) tekinthetjük a békekonferencián jelen lévő küldöttség 
csúcsteljesítményének, amelyet a Jovan  Cvijić vezette néprajzi-történelmi szekció 
által kidolgozott memorandumok mint a politika részéről gerjesztett tudományos 
munka legnagyobb eredményei követik, hogy a Szöveggyűjteményt záró dokumen-
tumok (IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek) – ugyancsak 

 ◀ 2 A   dokumentumok szervesen kapcsolódnak a békekonferencia délszláv kül-
döttségének tevékenységéhez: több esetben a dokumentumok több variánsá-
val találkoztunk, ezért szubjektív válogatás tárgyává lettek annak érdekében, 
hogy a politikai küldöttség egészének a lehetőségekhez mérten teljes aktivi-
tásába betekintést nyerhessünk.

 3  Cvijić szakmai/politikai műve tekintélyes irodalmat tudhat magáénak, a béke-
konferencia idején kifejtett aktivitásáról monografikus szándékkal írott mű 
(Trgovčević 1975) és a francia nyelven megjelent, majd szerb nyelvre lefordí-
tott forrásmunka ( Cvijić 1987) alapján kaphatunk átfogó képet.
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időrendben – adjanak számot a békekonferencia kimenetelét aggódva figyelő – el-
sősorban délszláv – lakosság otthoni hangulatáról: az első időszakban csatlakozási 
nyilatkozatokat, a határmegállapítást követően pedig a sérelmeket és szemrehányá-
sokat is bőven tartalmazó panaszleveleket felsorakoztatva. 

A   csoportokba rendezett, a béketárgyalás ideje alatt Párizsban, Belgrádban, va-
lamint a délszláv aspirációk tárgyát képező területeken írott dokumentumok nem 
kizárólag a történészek számára bizonyulhatnak értékesnek, hanem a történeti nép-
rajz és a folklór számára is izgalmas és új forrást jelentenek: ez utóbbi tudományágak 
eszköztárát használva egészítjük ki az események időrendi bemutatását az előítéletek, 
sztereotípiák kérdését taglaló tömbbel, amelyben a legfontosabb memorandumok 
összehasonlító elemzésére vállalkozunk, majd a „nép hangja” szólal meg a helyben 
írt memorandumok és nyilatkozatok lapjain. A   két dokumentumcsoport nemcsak 
magában, de egymással párhuzamba állítva is tanulságos, hiszen különböző egyéni 
mozgatórugók és kollektív motivációk bontakozhatnak ki a szemünk előtt. 

Az elemzés leplezetlen célja, hogy a néprajztudósok és történészek által a párizsi 
békekonferencia idején alkotott szövegek, valamint a terepen születő – bár ugyan-
csak tanult emberek keze nyomát magukon viselő – hivatalos dokumentumok mint a 
néprajzi leírások példái jelenjenek meg, aminek közreadásával és összehasonlításával 
választ kapjunk néhány, a békeszerződés aláírásának idején  (is) aktuális kérdésre: 
milyen érvek megfogalmazására vállalkoztak a békekonferencián vagy attól távol 
lévő írástudók annak érdekében, hogy a maguk módján befolyásolják a békekötés 
során érintett és általunk a vizsgálat gyújtópontjába helyezett területek sorsát, illet-
ve milyen magyarságkép alakult és élt a békekötés aláírásának idején, és az milyen 
előzményeket tudhat magáénak.

A   két forráscsoport, az első kézből származó dokumentumok és a délszláv (szerb, 
horvát) nyelveken íródott történelmi interpretációk eddig sajnálatos módon nem, 
vagy csak elvétve kerültek a téma kapcsán érdeklődésünk homlokterébe, jóllehet az 
ilyen jellegű források korábban is rendelkezésre álltak, megismerésük fontosságát 
felesleges külön magyarázni.

A   címválasztás során – a kellő tájékozottság hiányának számlájára írandó – sokáig 
A   másik történet lehetősége lebegett (munkacímként) előttünk, majd a választott téma 
jellegéből adódóan esett a döntés a Délszlávok Párizsban – egy határszakasz megrajzo-
lásának krónikája és dokumentumai címre: ez utóbbi cím jelzője egy új államalakulat 
és a kialakításában részt vevő személyek etnikai hovatartozásának új, ideológiai és 
politikai értelmezésére és álláspontjára, illetve a békekonferencia helyszínére utal.4 

A   Párizs környéki békekonferencia körülményeit kutató délszláv történetírók 
közül Andrej Mitrović két megkerülhetetlen munkát szentelt a témának (Mitrović 
1969; Mitrović 1975), melyek kiindulópontként szolgáltak  a témában írt további, 
szerb és horvát összefoglalásoknak, és végső soron e sorok írója is megkerülhetetlen 

 4 A   vizsgált terület és határvonal nem végtelenbe vesző, hanem a Dráva és a 
Vaskapu közötti ívben meghúzható, nemzetet és múltat elválasztó döntés.
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forrásként, vezérfonalként tekintett rájuk. Andrej Mitrović könyvei megírása során 
akkor még publikálatlan táviratokat, jelentéseket, útmutatókat, jegyzőkönyveket, 
memorandumokat, térképeket használt, amelyeknek zöme a Jugoszláv Levéltárban 
levő küldöttségi levéltárban (Arhiv Jugoslavije – Jugoszláv Levéltár. AJ F336, AJ 
F334) találhatók, és ezek áttekintésére, feldolgozására, jegyzetelésére alkalmam volt: 
Andrej Mitrović maga is megjegyzi 1975-ös könyve előszavában, hogy a békekon-
ferencia során írt dokumentumok eddig (az eredeti sorok lezárásáig, az 1975 előtti 
évekig) nem kerültek feldolgozásra, ezért – ezek vizsgálatba történő beemelésével 
– a most kezükben tartott könyvet tekintsék a szerző előtti tisztelgésnek. 

A   most olvasható összefoglalás írása során a belgrádi székhelyű Jugoszláv Le-
véltár nevezett dokumentumai mellett az ugyancsak belgrádi Szerb Tudományos 
és Művészeti Akadémia  Cvijić-hagyatéka, az újvidéki Matica srpska kézirattára, 
valamint az 1960-ban megjelent, a politikai küldöttség jegyzőkönyveit tartalmazó 
könyv szolgált délszláv nyelvű forrásként (Krizman–Hrabak 1960). 

Mitrović a békekonferencián részt vevő személyek visszaemlékezéseinek is fontos sze-
repet tulajdonított, így a néprajzi-történelmi szekció történész tagja, Stano je  Stanojević 
visszaemlékezésének ( Stanojević 1914–1921), a saját értelmezésének keretét is ez utóbbi 
történésztől kölcsönözve: a nevezett visszaemlékezésben olvasható, hogy „Vajdaságot 
lényegében igen könnyen megszereztük, különösebb fáradság és küzdelem nélkül. 
Csupán Vajdaság egyes részeinek kiterjedése kapcsán folyt beszélgetés, küzdelem pedig 
Kelet-Bánátért, Délnyugat-Bácskáért és Észak-Baranyáért, vagyis Temesvár, Baja és Pécs 
városáért”. Andrej Mitrović fontosnak találja kiemelni Stanoje  Stanojević további meg-
jegyzését, ami szerint „…a vajdasági tárgyalások jellegüknél fogva két, egymástól teljesen 
különböző csoportot alkottak: Bánát kérdését és Bácska, valamint Baranya kérdését. 
[...] Bánságban kitartó szívóssággal, de sikertelenül védtük Klisura és Buziás környékét, 
míg a románok Versec és Fehértemplom esetében voltak hasonlóan sikertelenek. [...]  
Bácska és Baranya esetében (nem volt ellenfelünk) egyedül álltunk követeléseinkkel. 
Helyzetünk ennek ellenére nehezebb volt, mivel lakosságunk szállásterülete lazább, 
mint Bánátban. Annak ellenére, hogy olyan engedmények birtokában voltunk, hogy 
az összes szláv származású lakost sajátunkként számolhattuk el, mégsem volt könnyű 
a Területi Bizottság elvárásainak megfelelő határ megvonása” (Mitrović 1975, IX). 
Összességében  Stanojević megállapítja, hogy meg kell elégedniük az elértekkel.5 

A   fenti megállapítással ellentétben Josip  Smodlaka, a politikai küldöttség horvát 
tagjának visszaemlékezése ( Smodlaka 1972) már korántsem az előbbi euforikus 

 5 A   másik visszaemlékezés Stevan Mihaldžićé, amelyben a Baranyára vonat-
kozó események krónikáját állítja össze,  Pašić szerepének túlzott hangsú-
lyozásával. Mihajlo  Pupin fizikus visszaemlékezései sem kerülhetők meg, 
hiszen  Pupin az amerikai küldöttség szemében –  Cvijić mellett – a délszláv 
küldöttség „biztos pontjának” számított, akit már a békekonferencia előtt 
is ismertek. Önéletírásában jegyzi meg, hogy Wilsont és Lansingot szemé-
lyesen ismerte, és nevének puszta hallatára a Bánátra vonatkozó román érvek 
vesztettek súlyukból ( Pupin 1929).
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életérzés hangján szólal meg: a jugoszláv – mint azt burkoltan jelzi, elsősorban a 
szerb – területszerzési programot alapvetően imperialista jelzővel illeti, amiben a 
szlovénokat Trieszt esetében, a szerbeket Bánát, Bácska és Baranya, tehát az általunk 
vizsgált területek esetében tekinti bűnösnek. A   horvát politikus ítélete annál inkább 
felkeltheti érdeklődésünket, hogy ismert számunkra a jugoszláv eszme élgárdájának 
képviselőiként számontartott tudósok (többek között Jovan  Cvijić) szerepvállalása 
a békekonferencián.

A   néprajzi-történelmi szekció – mely előkészítő tevékenységével szerényebb, 
tárg yalásaival viszont vitathatatlan érdemeket szerzett az új állam határainak 
kialakítása során – számos olyan adatot, dokumentumot, memorandumot vetett 
papírra, majd adott ki, amelyek Bánát, Bácska és Baranya esetében Szöveggyűjtemé-
nyünkben is helyet kaptak: ezek közös sorozatban, azonos gyűjtőnév alatt ( Jovan 
Cvijic – Jovan Radonic – Stanoje Stanojevic – Aleksandar Belic – Stevan Mihaldzic 
– Ilarion Zeremsky: La question du Banat, de la Batchka et de la Baranya. Paris, 
1919), külön-külön füzetecskékben jelentek meg 1919 tavaszán – ezek az általunk 
elemzett területi memorandumok (Le Banat. Étudée et presentée par J. Cvijic, J 
Radonic, St. Stanojevic, H. Zeremsky. Paris, 1919; La Batchka. Étudée et presentée 
par J. Cvijic, J Radonic, St. Stanojevic et H. Zeremsky, Paris, 1919; La Baranya. 
Étudée et presentée par A. Belic et St. Mihaldzic. Paris, 1919; De la statistique de 
la Baranya, Étudée et presentée par Belic et Mihaldzic). Ezeket felhasználva jelenik 
meg a második sorozat, amelyet a küldöttség adott ki ( Brezigar – L  Ehrlich – Ivan 
Zolger – Niko Zupanic: La question de Prekomurje, de la Styrie et de la Carinthie; 
Le Prekomurje. Étudée et presentée par M. Slavic. Paris, 1919; M. Slavic: De la 
statistique du Prekomurje. Paris, 1919), melyekkel nem foglalkozunk e helyütt.

A   párizsi békekonferencia legszélesebb olvasóközönségének szánt kiadványok közös 
neve a Les Serbes de Hongrie. Études historiques et economiques gyűjtőnevet viselte (St. 
Stanoyevitch: Le role des Serbes de Hongrie dans la vie nationale de peuple serbe. Paris, 
1919; J. Radonitch: Histoire des Serbes de Hongrie. Paris, 1919; St. Stanoyevitch: Histoire 
nationale succinte des Serbes, des Croates et des Slovénes. Paris, 1919; J. Radonitch: La 
Batchka. Paris, 1919; J. Radonitch: Le Banat. Paris, 1919; Stevan Mihaldjitch: La 
Baranya. Paris, 1919),6 amelynek értékelésétől ugyancsak eltekintünk.

Cvijićnek a délszláv–magyar – saját értelmezésében jogosan „északiként” meg-
nevezve azt – határ kapcsán írt összefoglalója sorozaton kívüli kiadványként jelent 
meg, benne összefüggő rendszerként fogalmazza meg a délszláv álláspontot ( J. 
Cvijic: Frontiére septentrionale des Yougoslaves. Paris, 1919): beemelését az indo-
kolja leginkább, hogy a földrajz- és néprajztudós egyszerre érvényesíti a nevezett 
tudományok módszereit és a politikai szándékot.

 6 A   felsorolt memorandumokon kívül a vitatott területek és kérdések mind-
egyikére született memorandum (Le Colonel Bojidarovitch: La Serbie au 
congrés de la paix. L’Adriatique et la Banat. Paris, 1919; T. R. Georgevitch: 
La vérité sur les Roumains de Serbie. Paris, 1919; Stanoye Stanoyevitch: Le 
probléme Yougoslave. Paris, 1918).



■  ■

Az előzetes megjegyzések végére kívánkozik a tekintélyes mennyiségű szöveget 
tartalmazó lábjegyzetek jelölése során érvényesített megoldás magyarázata. A láb-
jegyzetszöveg túlcsordulását a következő oldalra előre mutató (▶), az átcsordult, 
előző oldali lábjegyzetindexhez tartozó szöveg folytatását hátra mutató (◀) jellel 
jelöltük. 
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A   BÉKEKONFERENCIA DÖNTÉSHOZATALI 
STRUKTÚRÁJA

A   párizsi békekonferencia előkészületei 1916 januárjára tehetők az antant és a társult 
államok között. Két hónappal később (1916 márciusában) Párizsban szövetségesek 
közötti bizottságot alakítottak, amit – az USA   távollététől függetlenül – a majdani 
békekonferencia előzményének tekinthetünk. A   szövetséges hatalmak rapallói kon-
ferenciájával 1917 novemberében létrejött a legfelsőbb haditanács is, az a testület, 
amely Versailles-ban is működött, és bizottságaival, testületeivel a szövetségesek 
közti viszonyokat követte nyomon. 

A   békekonferencia munkájának hivatalos kezdete 1919. január 18-án, Vilmos 
császár megkoronázásának napján volt, ezzel célozva a győztesek részéről legnagyobb 
vétkesnek tekintett személy kilétére: ezt ugyan január 12-én már megelőzte  Wilson, 
 Clemenceau,  Orlando és  Lloyd George első találkozója, amit körülbelül további 
száz követ még ugyanabban az évben. A   Versailles-ban kezdődő békekonferencia 
döntéshozatali piramisának csúcsán a Legfelsőbb Szövetséges Haditanács állt, amely 
1919. január 12-én Japán meghívásával Tízes Tanáccsá alakul: tagjai a nagyhatalmak 
miniszterelnökei és külügyminiszterei. A   Tízes Tanács javaslatait a Plénum hagyta 
jóvá. A   Legfelsőbb Tanács plenáris gyűlései: I. – január 18-án; II. – január 25-én; III. 
– február 14-én; IV. – április 11-én; V. – április 28-án; VI. – május 6-án; VII. – május 
29-én és VIII. – május 31-én voltak (Mitrović 1969, 64).

A   párizsi békekonferencián a fontosabb döntések meghozatalának jogát a nagyha-
talmak maguknak tartották fenn, 1919. március 24-től pedig az Ötök kiváltsága lett. 
Miután Japán kizárólag az őt érintő kérdések tárgyalása során volt jelen, hamarosan a 
Négyek Tanácsaként működött a legfőbb testület (Milenković 1992, 9). A   Négyek vég-
leges döntéseiket nem hozták nyilvánosságra, és nem közölték a békekonferencián részt 
vevő győztes államok képviselőivel sem.1 A   kis és közepes nagyságú államok delegáltjai 
számára nem maradt más, mint hogy a Legfelsőbb Tanács hívására várjanak követeléseik 
előadására, vagy közvetett úton érjék el terveik megvalósulását (Milenković 1992, 10). 

A   Legfelsőbb Tanács és a területi bizottságok

A   békekonferencia első három hónapjában a területi követelések nemcsak a terü-
leti bizottságok napirendjén szerepeltek, de a döntéshozatali struktúra egésze ezen 
kérdések megoldásával foglalkozott: nem véletlen, hogy a Legfelsőbb Tanács a to-

 1 Magyar részről 1919 augusztusában életre hívták a Béke-előkészítő Irodát, 
ami még december 29-én is a békedelegáció álláspontját vitatta. A   Béke-elő-
készítő Iroda munkáját  Teleki Pál irányította, például a Carte rouge elkészíté-
sét vagy a hivatalos válaszok megfogalmazását.
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vábbi román területi követelések január 31-i meghallgatása után február 1-jén úgy 
határoz, hogy a nagyhatalmak szakértőiből külön bizottságot hoz létre – ez lesz a 
Területi Bizottság –, amely tanulmányozza a román határra vonatkozó kérdéseket, 
és javaslatokat fogalmaz meg, többek között Bánát kérdésében. A   bizottságnak 
felhatalmazása volt arra nézve is, hogy „szükség esetén az érintett nemzetek képvi-
selőit is meghallgassa” (Mitrović 1975, 76).

A   területi kérdések kapcsán a Központi Területi Bizottság mondta ki a végső szót 
1919 májusában azon javaslatok alapján, amelyeket az egyes országok határkérdései-
vel foglalkozni hivatott és 1919 elejétől életre keltett területi bizottságok készítettek 
elő és tettek meg javaslatok formájában. Összesen hat területileg illetékes bizottság 
létezett, amelyeknek a javaslatai lényegében változatlanul kerültek be a döntések 
sorába, miután vezetőinek nem volt idejük azokat részletesen átnézni (MacMillan 
2012, 139).2 A   közép-európai utódállamok határainak kérdésében a csehszlovák 
és a román, valamint a jugoszláv területi bizottság javaslatai voltak a döntőek.3 

 2  „ Nicolson a magyar szempontból fontos területi bizottságok megalakítását és 
működését súlyos szavakkal kritizálja. Először is ad hoc hívták életre őket – írja 
–, nem azért, hogy valamely általános elvi kérdést tisztázzanak, hanem hogy 
foglalkozzanak valamilyen pillanatnyilag felmerült kérdéssel, amikor pl. az 
egyik új állam memorandumot intézett a konferenciához, melyben ezt vagy azt 
a területet kéri. »A   bizottságok fő feladata tehát nem az volt, hogy általános 
területrendezési javaslatokat tegyenek, hanem az, hogy véleményt mondja-
nak bizonyos államok partikuláris igényei felett.« Ez a metódus szerencsétlen 
következményekkel járt. A   román követelésekkel foglalkozó bizottság csak 
Erdélyre gondolt, a cseh követelésekkel foglalkozó bizottság meg csak Szlovákia 
déli határaira koncentrálta magát. Amikor ráébredtek arra, hogy ez a két teljesen 
elkülönített bizottság közös erővel olyan terület- és lakosságveszteséggel sújtotta 
Magyarországot, amely összevéve valóban rendkívül súlyos, akkor már késő volt. 
Ha a munkát egy »Magyar Bizottságra« bízták volna, nemcsak több határ állt 
volna rendelkezésre a vita kapcsán adás és elvétel céljából, de nyilvánvaló lett 
volna, hogy a kikényszerített területátengedések több magyart helyeztek idegen 
uralom alá, mint amennyi összefért volna az önrendelkezés elvével. […]  Nicolson 
megemlíti azt is, hogy a szakértő bizottságokban dolgozó fi atal emberek érzel-
mileg inkább az új államok felé fordultak. Szinte mentegetődzve mondja, hogy 
egész idő alatt nem Németországra, Ausztriára, Magyarországra stb. gondoltak, 
hanem az új Szerbiára, Csehországra, Lengyelországra, mégpedig lelkesedéssel. 
Ez a beállítottság  Seton-Watson New Europe c. folyóiratának olvasása közben 
alakult ki bennünk, írja. Nem a bosszú vezetett minket volt ellenségeinkkel 
szemben, de »anyai érzés« az új államok iránt. A   párizsi konferenciát csak 
úgy lehet megérteni, ha ezt az érzelmi impulzust tekintetbe vesszük, teszi 
hozzá ( Nicolson 33. oldal, D melléklet).” Idézi Katona Csaba: Összefoglaló a 
Külügyminisztérium számára az 1919-es párizsi békekonferenciáról. http://
www.archivnet.hu/diplomacia/osszefoglalo_a_kulugyminiszterium_a_sza-
mara_az_1919es_parizsi_bekekonferenciarol.html?oldal=1 [Letöltés dátu-
ma: 2013. március 13. 13.42], a továbbiakban: Katona 2010.



■   ■  

A   Négyek:  Lloyd George,  Orlando,  Clemenceau,  Wilson
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Az általunk vizsgált határszakasz esetében 1919. március közepétől formálódtak a 
javaslatok, de – amint azt az események időrendje is híven tükrözi – sem a márciusi 
javaslatok, sem azok áprilisi jóváhagyása nem öltötte a végleges határozat formáját.

A   Területi Bizottság húsz, a román határral megbízott albizottság tíz megbeszé-
lést tartott, az előbbi során a teljes Területi Bizottság február 22-én a román, február 
25-én a délszláv küldöttséget hallgatta meg (Mitrović 1975, 76). A   román területi 
kérdésekkel foglalkozó bizottság 1919. február 25-étől, hatodik összejövetelétől 
kezdődően foglalkozott a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság határait érintő kérdé-
sekkel is olyan formában, hogy a délszláv küldötteket meghallgatta: három nappal 
korábban, február 22-én jelent meg  Brătianu román miniszterelnök, Vaida-Voevod 
román békedelegátus és Mişu Miklós londoni román követ a szakértőbizottság előtt, 
hogy előadják érveiket.4 A   délszláv politikai küldöttség tagjainak nevezett február 
25-i meghallgatásától a kilencedikig (március 2.) foglalkoztak intenzívebben a 
majdani délszláv határ kérdéseivel. A   délszláv állam északi határait három esetben 
tárgyalták: a   február 25-i megbeszélést követően február 28-án, március 2-án. Feb-
ruár 25-én  Pašić miniszterelnök,  Trumbić külügyminiszter,  Vesnić párizsi követ, dr. 
 Žolger,  Cvijić és  Pešić tábornok voltak jelen. Február 28-án az amerikaiak, angolok 
és franciák megegyeztek a bácskai határban, amely nagyjából megfelelt a szerb igé-
nyeknek, és a Bánát felosztását is elhatározták. Március 2-án a szakértő bizottság 
megállapodásra jutott az összes román és jugoszláv határkérdésben egészen a Dráva–
Mura találkozásáig. A   március 2-i ülésen albizottságot alakítottak a román határok, 
valamint a jugoszláv–magyar határ megvonására. Ennek elnöke  Le Rond francia 
tábornok volt,  Leeper képviselte Nagy-Britanniát,  Seymour az Egyesült Államokat, 

 ◀ 3 A   csehszlovák bizottság tagjai a következők voltak: dr. Charles  Seymour és A. 
W.  Dulles (Egyesült Államok); Sir Joseph  Cook, Harold  Nicolson, Sir Eyre 
 Crowe (Anglia); Jules  Cambon, J.  Laroche és  Le Rond tábornok (Franciaor-
szág ); Salvago  Raggi és Stranieri (Olaszország ). A   francia  Cambon elnökölt. 
A   román területi kérdésekkel foglalkozó bizottság, melynek a hatáskörét 
később jugoszláv területi kérdésekre is kiterjesztették, a francia  Tardieu el-
nöklete alatt ülésezett. Franciaországot rajta kívül  Laroche követ képviselte. 
Angliát Sir  Crowe angol külügyi államtitkár és A. W. A.  Leeper angol diplo-
mata, az Egyesült Államokat  Clive Day és Charles  Seymour egyetemi tanár 
képviselték. Olasz részről  de Martino és gróf  Vannutelli-Rey vettek részt az 
üléseken (Katona 2010).

 4 Božo  Banac levele Cvijićnek (1919. február 24., hétfő): „Kedves barátom, 
Nem tudom, hogy ma még látom-e Önt, éppen ezért afelől érdeklődnék, 
amit  Seton-Watson úgy mondott el nekem, hogy kérdezzem meg Öntől. 
Úgy tűnik, hogy a román küldöttség nagyon rossz benyomást tett a bi-
zottságra, mert követeléseik túlzottak voltak. Éppen ezért  Seton-Watson 
és más barátaink úgy vélik, hogy szakértőinknek felettébb hasznos lenne 
ezzel szemben önmérsékletet mutatniuk azért, hogy jó benyomást keltsenek 
a bizottságban. A   legszívélyesebb üdvözlettel hűséges barátja. B.  Banac”  
(SANU Levéltár. 13484. 587/8).
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Olaszországot Vannutelli Rey. Ezt követően még további egyeztetések folytak5 az 
új délszláv állam határainak kérdésében, elsősorban a majdani délszláv–olasz határ 
és Rijeka (Fiume) kapcsán. A   román határokra vonatkozó végső javaslatot március 
11-én fogadta el a szakértői bizottság, míg a jugoszláv határvonalra vonatkozó ja-
vaslat később készült el, emiatt a két végleges jelentést a szakértő bizottság április 
6-án adta át a Legfelsőbb Tanácsnak.6 

A   délszláv küldöttség tagjainak visszaemlékezései, illetve a hivatalos jegyzőkönyvek 
alapján a délszláv állam határait érintő kérdések legmagasabb szintű megvitatására 
a három nyilvános és néhány informális meghallgatás során került sor, illetve a nép-
rajzi-történelmi bizottság és a politikai bizottság keretében a délszláv küldöttek és 
szakemberek közti beszélgetéseken a (majdnem) egységes álláspont megfogalmazá-
sára. Amint az a mellékelt dokumentumok alapján kiderül, február 25-én a  Tardieu 
által vezetett bizottságnak  Cvijić válaszai keltették fel leginkább az érdeklődését 
akkor, amikor a románokkal közös határ különböző aspektusairól folyt meggyőzés 
(népesség, statisztika, földrajzi és gazdasági tényezők, a birtokviszonyok), ezt a bács-
kai és a baranyai határ kérdései követték (mely kérdések megválaszolása alól  Cvijić 
felkészületlenségre való hivatkozással kitér), ennek ellenére a bunyevácok jelentőségét 
hangsúlyozza a magyar statisztikai torzításokra való fi gyelmeztetés mellett. 

A   jegyzőkönyvek egy ugyanaznap lezajlott másik megbeszélésre is következ-
tetni engednek. Ezen a megbeszélésen Szabadka, Fehértemplom és Versec kérdése 
merült fel, valamint Celovec, a Dráva mint határfolyó és az Adriai-tenger kapcsán 
kialakult viszály került napirendre: ezt a megbeszélést a március 2-i meghallgatás 
előzményének tekinthetjük. 

A   harmadik,  Tardieu-vel folytatott beszélgetésen Rijeka, Baranya és Murántúl 
kérdésére összpontosítottak, a negyediken a Duna és a Dráva határfolyóként való 
elfogadása elleni délszláv érvek nyertek meghallgatást.

A   területi bizottságok munkájának harmadik hónapjában – 1919 márciusában 
– vált nyilvánvalóvá, hogy a békekonferencia nem előzetes, béketervet előkészítő 
tanácskozások sorát bonyolítja le, hanem egy végleges békeszöveg pontjaiba foglalt 
államhatárok javaslattételét előkészítő bizottsági munka folyik. „Hogy egy részle-
tekbe menő végleges békejavaslaton a volt ellenséges delegáció meghallgatása után 
már aligha lehet változtatni, ez a dolog természetéből következett, de az csak később 
lett nyilvánvaló” (Katona 2010 idézi Shotwellt).

A   Külügyminiszterek Tanácsa – a Szövetséges Hatalmak Legfelsőbb Tanácsa 
utasításainak megfelelően – 1919. május 8-i ülésén tanulmányozta a magyar ha-
tárvonalak ügyét,7 benne a délszláv–magyar határ pontos helyének problémáját 

 5 Lásd a Szöveggyűjtemény vonatkozó részeit. 
 6 Katona 2010 idézi Deákot 419. és 426. oldal.
 7 A   fordítás az alábbi kiadás alapján készült: United States Department of 

State. Papers relating to the foreign relations of the United States, 1919. Th e 
Paris Peace Conference. Volume IV. (1919). Washington, 1943. 505–507. 
Angolból fordította: Bíró Veronika.



■ 30 ■ Délszlávok Párizsban ■

is, a román–délszláv határ kérdését viszont későbbre halasztották (Mitrović 1975, 
136). Indoklásukban a délszláv követelések és a Területi Bizottság javaslata közti 
lényeges eltérésekre hivatkoztak. 

A   Tízek Tanácsának május 12-i tanácskozásán – nem lévén érdemi észrevétel az 
érdeklődésünkre számot tartó terület kapcsán – azt változatlan formában hagyták 
jóvá.8 Ennek tükrében megállapíthatjuk, hogy Bánát, Bácska és Baranya kérdése a 
legmagasabb döntéshozatali szinten már áprilisban eldőlt, május 12-én pedig meg-
erősítést nyert. Ez ugyanakkor nem jelentette egyértelműen azt, hogy érintettsége 
okán a délszláv küldöttség nem nyitja meg a tárgyalások és követelések újabb ciklusát, 
amire az események időrendi tárgyalásakor részletesen kitérünk.

A   DÉLSZLÁV KÜLDÖTTSÉG KINEVEZÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE

Az 1918 decemberében megkötött fegyverszüneti egyezmények  aláírását követően 
csupán idő kérdése volt a békekonferencia hivatalos megkezdése, ami a délszláv 
állam számára a hivatalos elismerés mellett a területi követelések miatt is döntő 
fontossággal bírt.

A   Protić-kormány első lépése 1918. december 22-én a békekonferencián részt 
vevő, Nikola P.  Pašić vezette küldöttség kinevezése volt, amelyben a tagok Ante 
 Trumbić, Milenko  Vesnić, Ivan  Žolger, Otokar  Rybarž,  Mateja Bošković, Josip 
 Smodlaka voltak; a kormány az első négy felsorolt személynek a békekonferencián 
való részvétel teljes jogát adta „plénipotentiaries” (három személynek a küldöttségi 
munkában való részvételt szánta „délégues du gouvernement”). A   felsorolt, héttagú 
politikai küldöttség9 a küldöttség legmagasabb rangú testülete volt, a kormánnyal 
együtt meghatározója volt az állam hivatalos (kül)politikájának.10 

 8 Uo. 501–505. 
 9 Ezt a szerepet 1920 májusáig töltötték be, amikor  Vesnić kormányalakításra 

kap mandátumot, és csak formálisan marad a küldöttség tagja. Žolgert ko-
rábbi miniszteri szerepe miatt elsősorban az olaszok támadták, de formáli-
san egészen 1919 végén benyújtott lemondásáig a küldöttség tagja maradt 
(Mitrović1969, 10–11). Josip  Smodlaka 1919. december 7-én nyújtja be 
lemondását, december 13-án vett részt utoljára a munkában, december köze-
pén elhagyja Párizst (Mitrović 1969, 12). 1920. április 5-én a Protić-kormány 
a küldöttség létszámát lecsökkenti: Pašićra, Trumbićra, Vesnićre és Žolgerre 
vagy Rybaržra számítanak. Április 6-án Párizsban már csak  Vesnić,  Rybarž 
és Marinković őrnagy tartózkodott; a többiek –  Pašić Ennsben gyógyíttatta 
magát,  Trumbić és  Žolger hivatalosan távol maradtak (Mitrović 1969, 12).

 10 Abból fakadóan, hogy a tárgyalások első szakaszában egy, a győztesek oldalán 
harcoló szuverén állam (a Szerb Királyság ) elismeréséhez semmilyen kétség 
nem fért – szemben az új délszláv állam nemzetközi elismerésének kérdésé-
vel –, ez burkoltan lehetővé tette, hogy a területi aspirációk sodorvonalát a 
szerb aspirációk jelentsék.
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A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségén belüli rangsor kialakításához 
a békekonferencia döntéshozatali és döntés-előkészítési mechanizmusának hierar-
chiája szolgált mintául. Ennek értelmében a legfelsőbb döntéshozatali szervvé a 
politikai küldöttség vált, ami alá szakbizottságokat (szekciókat) rendeltek,11 ame-
lyek elméletileg a részkérdésekre adandó szakszerű válaszok előkészítését végezték. 

Miután a politikai küldöttség tagjainak véleménye és elvei a békekonferencia első 
napjától érdemben tértek el, a békekonferencia elején már nyilvánvalóvá vált, hogy 
az ellentétek, konfl iktusok a héttagú küldöttségben is mindennaposak lesznek, amit 
a „hozott” belpolitikai ellentétek tovább súlyosbítottak. A   bizottságon belüli munka 
és nézeteltérések beszédes tanúi a krónikánk szerves részét képező jegyzőkönyvek, 
amelyek hitelességét tekintve Josip  Smodlaka, a politikai küldöttség tagjának a jegy-
zőkönyv vezetésére tett megjegyzéseit olvasva alkothatunk képet: a kiemelten fontos 
kezdeti időszakra vonatkozó visszaemlékezéseiben jegyzi meg már 1919 januárjában, 
hogy „...a munkánkra vonatkozó elvek részemről történő kifejtése utáni gyűlésen, 
másnap, kértem a gyűlés jegyzőkönyvét, hogy meggyőződjek a leírtak hitelességéről, 
nem kis csodálkozásomra csupán azt láttam viszont két sorocskában, hogy beszéltem... 
Kérdésemre a jegyzőkönyvvezető, dr. Ninko  Perić, foghegyről azt válaszolta, hogy 
kijavíthatom kedvem szerint, ami lehetetlen volt, mert nem hagyott teret a javításokra 
a legrövidebb formában sem. Ez később is gyakran megismétlődött. Perić azt vezette 
a jegyzőkönyvbe, ami kedvére volt, és azt hagyta ki a jegyzőkönyvből, amihez nem 
volt kedve, ezért arra kényszerültünk a többi küldöttel, hogy nap mint nap átírjuk és 
foltozzuk a jegyzőkönyvet, hogy így pontosítsuk egészen addig, amíg rá nem untunk 
erre, és hagytuk, hogy azt írjon bele, amihez kedve van. Másrészt Perić  Pašić előre 
megírt, de a gyűléseken el sem hangzott beszédeit is a jegyzőkönyvbe vezette”.12 

A   békekonferencia hierarchiája kapcsán jeleztük, hogy annak alapján alakítot-
ták ki a délszláv küldöttség szerkezetét is, így a politikai küldöttség alá rendelték a 
nyolc osztályt, benne a néprajzi határokért felelőst, amelynek Jovan Cvijić13 volt az 

 11 Sajtóval, nemzetközi joggal, katonai kérdésekkel megbízott szekció, illetve a 
néprajzi-történelmi szekció.

 12  Smodlaka később erre a következtetésre jut: „Így nézett ki a küldöttség hiva-
talos jegyzőkönyve, aminek egy történelmi dokumentumnak kellett volna 
lennie. […] Végre nyilvánvaló lett, hogy itt a Radikális Párt dicsőségének 
történetét jegyzik fel. Ha megőrizték a jegyzőkönyveket, a számos pótlás és 
javítás tanúskodik arról, milyen nehéz dolog volt az igazságot leírni erről a 
konferenciáról” (Mitrović 1975, 30).

 13 Jovan  Cvijić (1865–1927) földrajz- és néprajztudós népszerűségéhez elsősorban 
a karszti jelenségekről írt munkája járult hozzá. Fontos e helyütt megjegyez-
nünk, hogy Jovan Cvijićet néprajzi, illetve emberföldrajzi kutatásai mellett 
a jugoszláv eszme kidolgozói között kiemelkedő helyen tarthatjuk számon, 
jóllehet az eszme úttörője Jovan  Skerlić (1877–1914) nyelvész, irodalmár és 
irodalomkritikus volt, aki ugyancsak a jugoszláv és nyelvi egység tevékeny 
népszerűsítője, akinek nyelvészeti módszerei kulcsfontosságú és úttörő szere-
pet játszottak a délszláv államok egyesülésének tudományos szempontú ▶
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első kijelölt tagja és vezetője;14 ő volt az első név szerint meghívott szakértő, akit 
 Trumbić a Jugoszláv Bizottság nevében hív meg 1918 utolsó napjaiban, hogy annak 
földrajzi és néprajzi ügyekben felelős szakértője legyen. A   kormány csak tíz nappal 
később nevezi meg küldötteit, köztük tizenhat egyetemi tanárt.15 

 ◀ indoklásában. Ezzel együtt  Cvijić kutatásai alapján lehetett megindokolni azt, 
hogy a jövendőbeli állam határai meddig terjedjenek. Ehhez  Cvijić több, 
egymástól független tudományág módszerét „gyúrta össze” egésszé (Pišev 
2009, 51).  Cvijić szakmai felkészültségét a háborús stratégia és célok megfo-
galmazása során kamatoztatták, amire talán annál inkább szükség volt, hogy 
a független szerb állam agrárállamból kívánt fejlett nemzetállammá válni.

 Cvijić 1914 őszéig a Jugoszlávok egysége brosúrán dolgozik, aminek el-
sősorban politikai indítéka volt. A   munka központi motívumát a majdani 
ország földrajzi egységére való hivatkozás (három szét nem választható sáv-
val), a nyelvek hasonlóságának egyértelműsítése és a különböző lelkialkati 
csoportok majdani asszimilációjának lehetősége adja (Pišev 2009, 53).

1915 februárja és júniusa között Londonban tartózkodik, ekkor törté-
nik a londoni szerződés ratifikálása, ami vélhetően hozzájárult a politikusok 
iránti bizalmatlanságának fokozódásához. 1915. december 2-án érkezik 
Neuchatelbe, és egészen 1916. december 29-ig ott tartózkodik, önkéntes 
emigrációban; ekkor foglalja össze addigi ismereteit a Balkán-félszigetről, 
és ekkor járul hozzá leghatásosabban a szerb kormány terveihez. Az időszak 
másik nagy lélegzetű munkája a Jugoszláv Enciklopédia megírása lett, aminek 
célja a jugoszláv kérdés egy könyvben való tárgyalása volt (Pišev 2009, 60).

1916. július 2-án  Vidal de la Blache-on keresztül a párizsi Academie de 
Paris rektorhelyettese meghívja előadások tartására, amit 1917-ben fogad 
el, ettől kezdve öt szemesztert tart a Sorbonne egyetemen 1919 májusáig : 
ebben az időszakban két szemeszteren keresztül is a Balkán-félsziget népraj-
zával és emberföldrajzával foglalkozik (Pišev 2009, 59).  Cvijić párizsi tar-
tózkodása alatt a francia közvélemény a jugoszláv kérdést pozitívan fogadta, 
ezzel együtt Cvijićet is elismerték, a jugoszláv eszmében pedig – a nemzetek 
közötti különbségek kellő ismeretét nélkülözve – a német előrenyomulás 
gátját vélték felfedezni (Pišev 2009, 60).

Pašićtól való eltávolodása után Cvijićet „pártonkívüli értelmiséginek te-
kintették” és ilyen minőségben nevezték ki 1918-ban az időszakos Jugoszláv 
Demokratikus Liga elnökévé; a Liga nem volt ugyan párt, de célja és felada-
ta egy egységes kulturális és politikai közeg, a specifikus jugoszláv „melting 
pot” megfogalmazása volt.

 14 A   valóságban hét osztály volt (lásd Mitrović 1969, 8–9). A   küldöttség igen né-
pes volt: 1919 májusában számbeliségét tekintve a negyedik legnépesebb; míg 
Angliának 154, Franciaországnak 137, Olaszországnak 124, addig a későbbi 
Jugoszláviának 110 tagú volt a küldöttsége, ezzel negyedik volt nagyságát te-
kintve, kettő taggal több, mint az USA   küldöttsége (Mitrović 1969, 6).

 15 Jovan  Cvijić, Tihomir  Đorđević, Aleksandar  Belić,  Jovan Radonić, Stanoje 
 Stanojević, Pavel Popović, Niko   Županić,  Boža Marković, Slobodan Jovanović, 
Dragoljub Aranđelović, Mileta Novaković, Jovan  Žujović,  Lazar Marković, 
 Grgur Jakšić, Kosta  Stojanović és Velimir Jakšić, ebből a nép rajzi-történelmi ▶
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 A   titkárság és a szekciók/osztályok a politikai küldöttség mindennapi munkáját 
segítették, a szekciók főként az előállott problémákat vizsgálták – szakvéleményezték 
és tanácsokat adtak, a néprajzi-történelmi szekció esetében pedig a vitás határkér-
dések eldöntésében vállaltak tevékeny szerepet.

A   NÉPRAJZI-TÖRTÉNELMI SZEKCIÓ 
MEGALAKULÁSA ÉS MUNKÁJA

A   Jovan  Cvijić által vezetett néprajzi-történelmi szekció tanácsadói szerepéből 
adódóan a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot képviselő küldöttségnek és a belg-
rádi kormánynak volt alárendelve, ugyanakkor az ott helyet foglaló személyek 
tapasztalata, helyismerete, képzettsége, kapcsolatrendszere révén a vitás területek 
hovatartozásának eldöntése kapcsán fontos szerepet töltött be. A   vitás területek 
alatt elsősorban a korábban más ország fennhatósága alá tartozó, de geostratégiai, 
etnikai vagy gazdasági szempontból kívánatos területeket kell értenünk, aminek 
jelentőségét a küldöttség katonai és gazdasági csoportja és vezetői változatos in-
tenzitással és módszerrel nyomatékosították.16 

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot képviselő népes küldöttség keretében 
működő néprajzi-történelmi szekciót vezető és szakértői-tanácsadói minőségben 
a küldöttség politikai vezérkarához közel álló, több esetben döntés-előkészítői 
minőségben szereplő személyek szándékának keretét személyes tudásuk és meggyő-
ződésük mellett a wilsoni elvek17 – ezen belül a legtöbbször emlegetett „a népek 
önrendelkezésének magasztos elve” – a külső formai, míg a Monarchián belül élő, 
illetve a szövetségesek oldalán menetelő Szerbia zászlója alatt gyülekező „három-
nevű” délszláv népek és az azonos államban tervezett közös jövő a belső, tartalmi 
elemeket volt hivatott biztosítani. 

Az ily módon formálódó új állam küldöttsége a béketárgyalásokat lezáró doku-
mentumok érvrendszerébe a csatlakozási kérelmek aláíróinak lajstromait és a kérel-
mek szentesítésére összehívott nagygyűlések záródokumentumait mint a népakarat 
nyilvánvaló tényeit gyakran emelte be (az újabb területi igényeket alátámasztandó és 

 ◀ szekcióban  Cvijić,  Đorđević, Radonić,  Stanojević, Popović,   Županić és  Boža 
Marković voltak (Trgovčević 1987, 293; Mitrović 1969, 7).

 16 A   gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
küldöttségének az érintett területi bizottságok és a központi területi bizott-
ság illetékeseivel folytatott tárgyalásai során az önrendelkezés tényeit – a 
helyi népszavazások pecséttel ellátott dokumentumait – a tudományos ér-
vekkel összhangban tárták fel. 

 17 A   néprajz és történelem érveinek jelentőségét a wilsoni elvek alkalomszerű 
aktualizálása is nyomatékosította. A   szemben álló felek tudományos „hagyo-
mányai” egyaránt felhasználták a saját tudományosságuk eredményeit, de a 
körülmények folytán az azonos érvek másként érvényesültek győztesek és 
legyőzöttek esetében.



■  ■

Jovan Cvijić 1909. december 14-én W. Götznek ajánlott fényképe
Forrás: Korićanac, 2015. Belgrádi Városi Múzeum J. C. 115.
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indokolandó) érvrendszerébe, de emellett a statisztikai-népszámlálási adatok kétségbe-
vonásától az ősi juss, tehát a néprajzi és történelmi (kulturális) érvek felsorakoztatásáig 
terjedő széles paletta minden színét belekeverte dokumentumaiba. 

A   szekció hivatalosan 1919. január 24-én alakult meg: elsődleges célja a majdani 
államhatárok legitimitásának tudományos érvekkel való alátámasztása volt. Ennek 
során memorandumok megírására kerül sor, amivel a néprajzi-történelmi szekció 
alapvető céljai valósultak meg : „1. hogy egy adag eszmét és okot rögzítsenek a 
küldöttség minden tagjánál; 2. hogy ismerettel szolgáljanak azon nemzetközi 
szaktekintélyeknek, akik az ügyünket előrébb vihetik; 3. hogy a különösen sikeres 
memorandumokat a békekonferencia elé tárják; 4. hogy általánosan dokumentál-
janak”  (Matica srpska levéltára. MS 14.507).

A   szekció megalakításakor történelem, néprajz és földrajz kérdéseiben jártas 
szakembereket hívtak meg, majd a szekció létszáma a vitás területek sajátosságait 
jól ismerő helyi „szakértők”, valójában helyi notabilitások (egyházi és világi mél-
tóságok) meghívásával duzzadt tekintélyesre. A   szekció tulajdonképpeni munkája 
januártól szeptemberig tartott, de aktivitásuk csúcsa március és május közé tehető.18

A   jegyzőkönyvek tanúsága szerint az első előzetes ülés után, amire a politikai 
küldöttség megbeszélésének keretében került sor és amin a szekció tagjai is részt 
vettek (1919. január 24-én), még aznap elkezdi tevékenységét a magát időnként 
néprajzi-történelmi, máskor területi bizottságnak nevező szekció, amelynek ez 
időben kiemelkedően fontos problémája a saját nevének meghatározásán túl ha-
táskörének, döntései pozicionálásának kérdése volt. Miután a szekció megtartotta 
első tíz ülését (január 24-e és február 15-e között), elnöke, Jovan  Cvijić jobbnak 
látta alszekciókban folytatni a munkát – vélhetően a hatékonyság növelése céljából. 
1919. február 17-e és május 29-e között huszonnyolc ülés jegyzőkönyve maradt fenn, 
hogy június 6-a és 20-a között ismét mint néprajzi-történelmi szekció működjön 
még három alkalommal a korábbi alszekció helyett, amely a jugoszláv kérdés összes-
ségével foglalkozó alszekció elnevezést viselte. Június 20-a utáni tevékenységének 
nyomait levéltári forrásokban vagy tematikus feldolgozásokban nem találtam meg.

A   fennmaradt jegyzőkönyvek alapján három markánsan elkülönülő szakaszt kü-
lönböztethetünk meg a szekció munkájában. Az első szakasz a megalakulástól már-
cius közepéig tartott, amelyben az osztatlan szekció munkája és a már alszekciókban 
folyó munka is folyt. Az alszekciók megalakulását vélhetően nagymértékben indo-

 18 Mitrović Andrej, a korszak jeles ismerője szerint nem maradt fenn semmilyen 
nyilvántartás a szekció munkájáról és összetételéről. A   megjegyzés alapján 
egyértelműsíthető, hogy a megállapítás leírásának idején nem volt tudomása 
az újvidéki Matica srpska kézirattárában található jegyzőkönyvekről. A   szerző 
felesége, Lju binka Trgovčević viszont 1986-os könyvének megjelenésekor igen 
visszafogottan, de használja azokat: a korlátozott használat egyik okát talán 
abban kereshetjük, hogy a kéziratban maradt jegyzőkönyvek, Tihomir  Đor-
đević cirill betűs jegyzetei igen nehezen, már-már egyáltalán nem olvashatók.



■  ■

A néprajzi-történelmi szekció jegyzőkönyveinek külső lapja 
Forrás: MS M14.507.
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kolta a feladatok szerteágazó volta és az időszűke is, hiszen február közepéig Bánát, 
Bácska, Baranya, Skadar, Rijeka, Isztria, Gorizia és a bolgár–szerb határ mindkét 
oldalán fekvő Šop-vidék kérdése is felmerült, és a feladatok is kiosztásra kerültek,  
február 21-én pedig már rendelkezésre állott a Rijekával kapcsolatos memorandum, 
valamint a Bánátról szóló memorandum nem végleges változata is. Ezután került 
sor a február 25-i területi bizottsági meghallgatásra  Tardieu elnökletével, ahol a 
Bánátra vonatkozó kérdésekre letisztult, a többi felmerülő kérdésre csak rögtönzött 
válaszokat adhatott a meghallgatáson jelen lévő  Cvijić.19 A    Tardieu-bizottság előtt 
tett meghallgatás után elkészül a Baranyára vonatkozó memorandum elsődleges 
szövege, majd a bánáti és a bácskai memorandumok nyomdába adását követően a 
munkát sikeresen befejező Radonić,  Stanojević,  Belić, Marković,  Vojnović újabb 
feladatot kapnak, ezúttal Macedónia, a Muraköz és Skadar kapcsán. 

A   második szakaszban – a március közepétől május végéig tartó időszakban – az 
időzavartól továbbra is tartva ( Cvijić értesülései szerint a Területi Bizottság március 
közepe után nem kívánt újból összeülni) külső szakértőket, a helyi körülmények jó 
ismerőinek számító személyeket hívott el Párizsba.20 A   meghívott helyi notabilitások 
létszáma május elején érte el a csúcsát: május 3-án huszonegyen voltak jelen, hogy ez 
a létszám fokozatos csökkenjen. A   szakaszt a szekcióelnök május 29-én felolvasott, 
az új állam északi határairól összeállított tanulmánya zárta.21

A   harmadik szakaszban – május végétől a békekonferencia végéig – kis, de ered-
ménytelen engedmények érdekében tett apró lépésekre került sor: olyan városok ho-
vatartozásának eldöntését (pl. Baja vagy Mohács) tűzték ki célul, amelyek korábban 
csak a stratégiai követelések között  szerepeltek, de bátorítást kapva ennek elérését 
sem tartották elképzelhetetlennek.22 Nem tartozott közvetlenül a néprajzi-történelmi 
szekció tevékenységébe, de jellegét és üzenetét vizsgálva hozzá kapcsolható a népes 
küldöttségek által megfogalmazott követelések koordinálása, melyek végső soron 
nem vezettek eredményre: az 1919 nyarától megfi gyelhető intenzív tevékenység – a 
korábban jóváhagyott területeken kívülről, Pécs, Mohács, Baja, a Maros-szög, vagy 

 19 Lásd a Szöveggyűjteményben szereplő jegyzőkönyveket.
 20  „Párizs, 1919. március 20-a. A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége 

a békekonferencián, 645. sz.
A   néprajzi szekció elnökének.
Kormányunk tudtával tegnap megérkezett Párizsba Blaško  Rajić sza-

badkai bunyevác pap, aki jól ismeri Bácskát és a bunyevácokat. Jó lenne, 
ha barátaink és ellenségeink is személyesen találkozhatnának vele, hogy 
meggyőződjenek arról, hogy a bunyevácok ugyanazok, mint a szerbek és a 
horvátok” (SANU 13484/587).

 21 Lásd a Szöveggyűjtemény vonatkozó részét.
 22  Cvijić véleménye szerint (amint azt Mitrović írja) a szekció feladata a vitás te-

rületekre vonatkozó térképek kidolgozása és olyan adatsorok beszerzése lett 
volna, amelyek a legkisebb falura is bizonyító erejűek. A   szekció tagjainak 
tanácsadói jogkörük is volt, és  Cvijić joggal vette észre, hogy nagy mulasz-
tás, hogy a területi ügyekben illetékes bizottságnak nincs jugoszláv tagja.



■  ■

A néprajzi-történelmi szekció munkájában részt vevő személyek aláírásai 
a jegyzőkönyvet tartalmazó dosszié belső oldalán 

Forrás: MS M14.507.
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a bánáti küldöttek esetében – egy bizonyos aktivitást feltételezett egyrészt a szekció, 
másrészt az egész államot képviselő politikai küldöttség részéről. 

Annak ellenére, hogy a néprajzi-történelmi szekció mint szakértői testület a poli-
tikai küldöttség által átnyújtott memorandumok, dokumentumok érvrendszerének 
előkészítésében vett részt, maga is több memorandumot jegyzett, sőt esetenként 
éppen a politikai küldöttség részéről elkövetett mulasztásokat, felületes ismereteket 
igyekezett helyrehozni. Ebből fakad, hogy sok esetben nemcsak ennek a két tudo-
mányágnak módszerét vagy adatait használta fel munkájában, hanem igen sokszor 
a feltételezések és a stratégiai követelések egyébként igen sikamlós talajára tévedt, 
máskor pedig az együttműködést már-már lehetetlenné tevő konfrontálódást kellett 
elszenvednie a politikai küldöttség vezetőjének, Nikola Pašićnak köszönhetően. 

A   konferencia egyes meghallgatásain a tudósok – természetesen  Cvijić is, aki 
kulcsszerepet játszott a döntések előkészítésének számos fázisában – jelen lehettek az 
üléseken és magyarázattal szolgálhattak, javaslatokkal segíthették a munkát. Ennek 
során többször kerülhettek olyan helyzetbe, amit mai ismereteink alapján elsősorban 
a cél szentesítésére tett lépésnek, és korántsem tudományos attitűdnek tekintünk. 

 Cvijić maga is összeütközésbe került saját elveivel, hiszen véleménye szerint a 
néprajzi-demográfiai tényállásnak döntőnek kell bizonyulnia, és nem eshetnek 
katonapolitikai elvek áldozatául népcsoportok (Pišev 2009, 68), ugyanakkor Baja 
és Pécs esetében  Cvijić államérdektől vezérelve módosította az adatokat, és az 
előtte a fontossági sorrendben elöl álló néprajzi-demográfiai adatokat a gazdasági 
és földrajzi elvek alá rendelte azzal a magyarázattal, hogy a néprajzi-demográfiai 
elvek alátámasztását végezte el ezáltal: a bunyevác lakosságot a dinári típusba sorolta 
azzal a megjegyzéssel, hogy kevésbé öntudatos, de idővel asszimilálódhat, és eggyé 
válhat a típus más egyedeivel, más esetben pedig a Baja környéki falvak közül egyedül 
ötben mutatott ki magyar többséget, a többit pedig „elmagyarosodott szlávoknak” 
minősítette (Pišev 2009, 68). Pécs a bányakincsek miatt kapott kiemelt szerepet, 
de fordított érvelést figyelhetünk meg: a város ugyan nem szláv többségű, de a 
környező falvak igen, ezért a szláv államhoz való csatolásnak néprajzi-demográfiai 
indoklása is van. A   tudós a bolgár határ megvonásának esetében is a gazdasági, majd 
stratégiai kérdéseket tekintette elsődlegesnek – minden, korábban hangoztatott elve 
ellenére   –, hogy csak harmadikként érveljen néprajzi tényekkel.

A   másik tudománytalan lépés akkor fi gyelhető meg, amikor a bizottságokba sorolt 
tudósok személyes meggyőződését a gazdasági, stratégiai, katonapolitikai érvek el-
nyomták, különösen akkor, ha nem lehetett nyugvópontra jutni bizonyos kérdésekben. 
A   bizottságok munkájukkal a politikusok döntését voltak hivatottak tényekkel alátá-
masztani, de a tudósok számára is nyilvánvaló volt az a célkitűzés, amihez a nevüket 
kellett adniuk, másrészt a saját politikai meggyőződésük is igen gyakran egybeesett a 
hatalmi érdekekkel, bár  Smodlaka esetében ennek ellentétét is tapasztalhattuk.  Cvijić 
is bevallja, hogy „nem mindig tudott megfelelni a politikai áramlatok igényeinek” 
(Pišev 2009, 70), összhangban azzal, hogy a nemzetközi tudományos körökben 
Cvijićet mint rendkívül tárgyilagos tudóst ismerték el, amit párizsi tartózkodása alatt 
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kellőképpen kihasznált. A   néprajzi-történelmi szekció bizonyult egyébként a szerb 
(délszláv) delegáció legsikeresebb csoportjának.  Cvijić kapcsolatai révén közvetetten 
hatott a Négyek döntéshozatalára is: az USA   képviselői ennek hatására azonosultak az 
SZHSZ érdekeivel (Pišev 2009, 71) februári és júniusi bizalmas beszélgetéseik során.

 Cvijić elsősorban a néprajzi-demográfiai elveket tekintette követendőnek, de 
ha azt a körülmények megkövetelték, úgy a természetes határok (tengerek, folyók, 
hegyek) elvét is elfogadta, ha azok egybeestek a néprajzi határokkal. Ennek elle-
nére „főképpen akkor, ha új ismeretekre tett szert” (Pišev 2009, 71), módosította 
álláspontját. Jóváhagyása nélkül – a hasonló hozzáállást  Pašić esetében kíméletlenül 
bírálta – egyetlen dokumentum sem jelenhetett meg. 

A   tudósok politikai szerepvállalása

Az 1919. január 24-én életre keltett néprajzi-történelmi szekció nem volt minden 
előzményt nélkülöző testülete a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság érdekeit képviselő 
küldöttségnek. Hogy az 1914 előtt a politikai pártok programjában megfogalmazott 
délszláv területi/állami egységről és kiterjedésről alkotott elképzelések megvalósí-
tása valóban megtörténjék, az az eltérő koncepciók – a délszláv egység és az erős 
Szerbiához csatlakozó többi délszláv nemzet – mellett annak elméleti határainak, 
tartalmi elemeinek egyértelművé tételét is feltételezte.23 

Az értelmiség és a tudósok szerepvállalásának jelentősége nem vonható kétségbe: 
nem véletlen, hogy a belgrádi egyetem és a Szerb Királyi Akadémia fontos szerepet 
játszott az állam kialakulásában, hiszen az addigi tudományos eredmények és ideológiai 
áramlatok mentén történt a jugoszláv egység gondolatának testet öltése (Trgovčević 
1986, 22). A   szerb kormány elfogadta az együttműködés ilyen formáját, mely nem 
csupán a tudósok politikai szerepvállalásában, ezzel együtt a tudósok egységről és 
egyesülésről alkotott elképzeléseinek politikai áramlatokba csatornázásában merült ki, 
hanem a tudósok elképzeléseire is hatott a kormány politikai álláspontja;24 a háború 

 23 „Annak ellenére, hogy az első világháború kitörése váratlanul érte a szerb kor-
mányt és így háborús terve sem volt, értelemszerűnek hatott, hogy a tudósok 
és a kultúrában munkálkodók több tíz éves tevékenységének tudatos folyta-
tására kell vállalkoznia, amelynek végső célja a délszláv népek egy államba 
tömörítése volt. E programot nem fogalmazták meg egyértelműen: egyrészt 
minden szerb egy államba tömörítését célozta meg, másrészt a délszláv népek 
felszabadítását” (Trgovčević 1986,   27).

 24 Az együttműködés több forrásból táplálkozott: az értelmiség felvállalta a nép 
vezetését, a politikában való részvételt hazafias faladatának tekintette, amire 
nem volt rákényszerítve, hanem a nemzeti felszabadulás iránti vágyból fa-
kadt. A   politika formálói nem csupán a képzett személyek hiányát akarták 
ily módon pótolni, ezzel együtt azok eredményeit bel- és külpolitikai céljaik 
alátámasztására használni, de a szerb tudományosság nemzetközi elismertsé-
gét igyekeztek Szerbia aspirációinak népszerűsítésére használni (Trgovčević 
1986, 22–23).
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ideje alatt a délszláv eszme népszerűsítésében, illetve a majdani állam koncepciójá-
nak kidolgozásában egyaránt számítottak rájuk. A   szerb tudósok jelentős hányada 
vállalt politikai tevékenységet, kisebb részük – köztük Jovan  Cvijić – ezzel szemben 
vallotta, hogy a tudomány és a politika nem egyeztethető össze, ugyanakkor – és 
ennek ellenére – meghatározott időszakokban szolgálatot tettek a szerb kormánynak 
a nemzeti ügy érdekében: erre a 20. század viharos eseményei és a nemzet jövőjének 
kérdése szolgáltatott alapot (Trgovčević 1986, 21). A   „kisebbség” álláspontja szerint 
a tudománynak függetlennek kellene maradnia a politikai áramlatoktól, amitől – a 
vizsgált békekonferencia második részében – éppen Jovan  Cvijić tért el, amikor a 
nemzeti célok megvalósítása érdekében feladta korábbi álláspontját.

A   szerb kormány 1914 augusztusában kéri fel először a tudósok egy csoportját, hogy 
a Bulgáriával szembeni kárpótlás kérdésében dolgozzák ki tervezetüket: ez nemcsak 
politikai indíttatásból fakadó szükséglet volt, hanem abból a meggyőződésből is merí-
tett, hogy a háború rövid ideig fog tartani, és hogy a hamarosan bekövetkező európai 
kongresszusra mielőbb elkészüljenek a követeléseket alátámasztó bizonyító anyagok 
(Trgovčević 1986, 28). Milenko  Vesnić párizsi követ amellett kardoskodott, hogy a 
nevezett brosúra ne csak a történelmi és statisztikai adatokról, hanem a „gazdasági 
javak forgalmáról”, a „politikai és stratégiai elemekről” is szóljon, amit terjedelmes 
pro memoriaként a követség rendelkezésére bocsátanának. A   tervezett brosúra azon-
ban nem maradt meg a Bulgáriával szembeni háborús kártérítés kereteiben, hanem a 
háborús célok egészének megfogalmazására került sor: alapját az 1914. szeptember 
4-i, antanthatalmak számára továbbított jegyzék képezte, amelynek célja a háborús 
célok tudományos argumentációja volt (Trgovčević 1986, 29). Ennek a brosúrának 
tehát a délszlávok lakta területek egyesülését kellett indokolnia mint a szerb kormány 
alapvető célját úgy, hogy az délszláv, és ne szerb célokat fedjen (Trgovčević 1986, 29). 

1914. szeptember 16-án  Vesnić újból szorgalmazza a szakértői bizottság felállí-
tását és munkájának mielőbbi elkezdését, valamint javaslatokat tesz annak személyi 
állományára is: ebben a javasolt öttagú csoportban Ljubomir  Jovanović,  Jovan 
Radonić és Stanoje  Stanojević mellett megtisztelő helyen szerepel Jovan  Cvijić 
neve is (Trgovčević 1986, 29). Az adatgyűjtés tehát 1914 őszén kezdődött meg, és a 
felsorolt tudósok ( Cvijić, Radonić) mellett Popović,  Tomić,  Županić,  Ćurčin is az 
adatgyűjtés feladatát végezték. Miután a felsoroltak mellett még számos tudós – a 
szerb elképzelésekkel összhangban – a szövetséges hatalmi központokban fejtette ki 
tudományos és diplomáciai küldetését, a korábbi felkészülési szakasz más irányt vett.25 

 25 A   tudósok világháború alatti tevékenységének monográfiát szentelt Ljubinka 
Trgovčević 1986-ban. Ennek bemutatásától terjedelmi okok miatt eltekin-
tenék. Annyit e helyütt illik leírni, hogy az adatgyűjtés mellett a tudósok 
népszerűsítő feladatot is elláttak: az európai fővárosokban kultúrmissziós 
tevékenységet folytatva a szerb–jugoszláv eszme népszerűsítése is feladatuk 
volt, aminek programja 1914 második felében már megfogalmazódott, és 
aminek többek között  Cvijić Londonban tett eleget 1915 januárjától.
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Afelől nem lehetett kétség, hogy a tudományosnak tekintett anyag mennyiségének 
növekedésével arányosan nőtt annak esélye, hogy az érdekelt felek területi igényei 
megvalósuljanak. Ezzel párhuzamosan az érdekelt felek részvételi aránya is döntő 
befolyással volt az eseményekre. Az összegző tevékenység, ami a „rövid jugoszláv 
enciklopédiák” megírására tett erőfeszítés volt az első világháború ideje alatt a kor-
mány által támogatott párizsi, illetve a Jugoszláv Bizottság által támogatott londoni 
enciklopédia esetében, talán még kézzelfoghatóbbá tette az áhított célt.

A   szerb kormány – az anyaggyűjtés és az állameszme népszerűsítése fontossá-
gának felismerésétől vezérelve – tudósok és politikusok tekintélyes részét küldte 
Szentpétervárra, Genfbe, Párizsba, Londonba. A   fontos és elismert személyiségek 
szövetséges központokba küldésével Szerbia megtette azokat az eszmei, lélektani – 
és pragmatikus – lépéseket, amelyeknek eredményére a háború lezárását követően 
számított.26 Ugyanezt tette Bulgária, Románia is, akik ugyancsak komoly hangsúlyt 
fektettek államiságuk, területi igényeik külföldi elfogadtatására és népszerűsítésére 
tekintélyes személyiségek hatalmi központokba történő delegálásával. 

Az 1915-ös év rácáfolt a háború gyors befejezésébe vetett hitre, az antant tárgyalások-
ba kezdett olyan országokkal is (Olaszország, Románia, Bulgária27), amelyek területi 
igényei nemritkán azonosak voltak a szerb/délszláv kormány elképzeléseivel: ezért 
nemcsak Szerbia számára vált újból nyilvánvalóvá az anyaggyűjtés és a propaganda 
fontossága és haszna. A   szerb diplomácia számára egyértelmű volt, hogy a románok 
követelni fogják Bánát egészét: ez veszélybe sodorta a délszláv egyesülés betelje-
sülését, ezért a szerb kormány azon fáradozott, hogy kétségessé tegye a követelés 
helytállóságát. Londonban ez Jovan  Cvijić és Bošković, Pétervárott Stojanović és 
 Belić feladata volt. A   brit fővárosba  Cvijić 1915. február 22-én érkezik, ahol részt 
vállal a délszláv eszme népszerűsítésében, ám több hónapnyi londoni tartózkodá-
sát sikertelennek tekinti: ebben az időben kerül aláírásra a londoni szerződés, ami 
Olaszországnak az antant oldalán történő belépésének feltételeit rögzíti (Dalmácia 
és részben Szlovénia majdani hovatartozásának kérdése), másrészt a néhány évvel 

 26 A   tervezett 18 tudósból 11 valóban elutazott szolgálati helyére, többek között 
Jovan  Cvijić,  Jovan Radonić, Jovan  Žujović (Trgovčević1986, 33–34). A   brit 
fővárosba Cvijićet küldik 1915 februárjában – igaz, nem hivatalos minőség-
ben – a kapcsolatok tartására. Tartózkodása alatt feladata a tájékoztatás volt 
(a nyilvánosság felé és a tárgyalások menetéről a szerb kormányt).

A   szerb tudósok nagyhatalmi központba küldésük során további feladatokat 
kaptak, brosúrák, tanulmányok írását és népszerűsítését: elsőként  Slobodan 
Jovanović 1914. szeptember 17-én egyezik bele, hogy mások keze által kidol-
gozza (kézjegyével lássa el) az Ausztriában élő délszlávok jogait tartalmazó 
brosúrarészt, amelyben a délszlávok hányatott élete kerülne bemutatásra: ezzel 
megkezdődik a tudósok memorandumírási tevékenysége (Trgovčević 1986, 31).

 27 Az antant oldalán történő bolgár hadba lépés előfeltétele volt Macedónia áten-
gedése, amit csak nagy küzdelem árán tudott Jovan  Cvijić a délszlávok olda-
lára billenteni (Trgovčević 1986, 37).
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korábban a második Balkán háború alatt Szerbiának ítélt Dél-Szerbia (Macedónia) 
jövőbeli státusa is rendezésre vár.28 

Miután londoni tartózkodása idejére csak a Romániával majdan létrehozandó 
határok kérdésében hozott felemás eredményt könyvelhette el  Cvijić sikerként, 
ezért saját kérésre hazarendelik. 

Utólagosan sem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy korábbi kapcsolatai és 
ismertsége révén bizalmas körökben is megfordulhatott, így az általa elmarasztalt 
szerb külpolitikai tétovázás ellenére személy szerint fontos eredményeket könyvel-
hetett el: R. W.  Seton-Watson,29 W.  Steed, G. M.  Trevelyan vagy A.  Ewans barát-
sága olyan kapcsolati tőkét teremtett számára, ami nagyban hozzájárult a korábbi 
Mitteleuropa-idea háttérbe szorulásához és egy új, lényegében a levegőben lógó 
ideológia, a New Europe széles körű elfogadásához és térhódításához. A   felsorolt 
személyek a  Cvijić által létrehozott, nyilvánossággal való kapcsolattartással megbí-
zott testület munkájában is részt vettek.

A   politikai kezdeményezésektől függetlenül, a világháború négy éve alatt írt, 
majd a Sorbonne pulpitusáról előadott,  Cvijić-féle, A   Balkán-félsziget és a délszláv 
országok címen megjelent könyv, annak megjelenési ideje – ha lehet – még nagyobb 
szolgálatot tett, a hatást pedig tovább fokozták a különlenyomatok és demográfiai 
térképek (Pišev 2009, 67). 

Bánát sorsa – amint azt a későbbiekben tapasztalhatjuk – külön figyelmet érdemel, 
miután két, azonos oldalon felvonuló állam aspirációiban szerepelt,30 de az egyre 
fokozódó román aktivitás okán 1915-ben válik egyre hangsúlyosabbá: már 1915. 

 28 A   bolgárok Macedóniára vonatkozó területi igényeit  Cvijić azzal cáfolta, 
hogy „...a macedónok 1912 óta szerb állampolgárok, hűségük Szerbiához 
főképpen Bitolj 1916-os visszaszerzésekor nyilvánult meg, egyébként pedig a 
Morava–Vardari körzet Szerbia földrajzi tengelye, amivel lényegében politi-
kai cél elérésére használta tudományos tekintélyét” (Pišev 2009, 60).

 29 Scotus Viator.
 30 Az általános helyzetre jellemző, hogy 1914 őszén még Cvijićnek sem volt 

teljesen egyértelmű a követelés kiterjedése, ezért a Bánátban húzódó határ 
jelölésére maga sem vállalkozott (Trgovčević 1986, 36), de megtette azt akkor, 
amikor a román követelésekről kezdtek beszélni: a tanácstalanság leplezé-
sére azt a megjegyzést tette, hogy azok az 1915. május 14-i kormánydöntés 
eredményei (Trgovčević 1986, 37). Stojan Novaković: Problémes Yougo-Slaves 
címmel kiadott munkájában (1915 januárja) Bánát a szerb Vajdaság 1848-as 
határai között kerül bemutatásra, amivel a lényegében a  Pašić által elképzelt, az 
előző év őszén defi niált határok között vázolt terület stratégiai célok mellett 
nemzeti és történelmi argumentációt kap. 1915 áprilisában Stanoje  Stanojević 
pravoszláv világtérképén (Karta pravoslavlja) nem csupán a határt, de vegyes 
zónát is ábrázoltak: Veliko Gradište, Orahovica, Versec, Čakovo, Temesvár a 
vegyes zónában, onnan a Maros vonalát követve, Szeged alatt Szabadka felett 
húzva meg a határt, Baranya vegyes nemzetiségű, a Dráva mellett. A   térkép 
több szempontot érvényesítő vallási és etnikai térkép.
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május 7-én megszületett az a szerbek által írt jegyzék, ami a kérdéses terület felosz-
tásának elveit tartalmazza: a hat pontba foglalt emlékeztető a Belgrád és a Morava 
völgyének védhetőségét, Belgrád védhetőségének előfeltételeként a Temes bal part-
ján álló hegyek birtoklását, a természetes határok jelentőségének hangsúlyozását, az 
etnikailag vegyes területek hovatartozásának kérdését, és végül a történelmi érvek, 
nevezetesen az elsőbbség elvének hangoztatását foglalta magában. Az elmondottak 
alapján joggal támadhat az a benyomásunk, hogy a tudományosság névleges délszláv 
jellege ellenére a szerb elképzelések megvalósulását támogatta.

Mi sem teszi nyomatékosabbá Bánát kiemelt jelentőségét, mint hogy május 9-én 
Radonićot Bukarestbe küldik, hogy ott is Bánát kérdésével foglalkozzon,31 akit ezért 
a külügy kérésére 1915. március 28-án felmentenek a niši kormány legfőbb katonai 
cenzori tisztségéből. Radonić addig számos memorandumot írt a szerbek magyaror-
szági helyzetéről. Bukaresti tartózkodása alatt a legfontosabb feladata Bánát néprajzi 
térképének kidolgozása volt, amiben Dušan Andonović állt rendelkezésére. A   térképet 
1915. április 6-án fejezik be, és a külügybe küldik (Trgovčević 1986, 53). Radonić 
saját elmondása szerint az általa készített memorandum a franciákra és az angolokra 
tett kedvező benyomást.32 Radonić Bánát kapcsán megfogalmazott érvei történelmi 
jogokon alapulnak: ezek a több évszázados ott élés, a fejedelemséghez tartozás stb., de 
stratégiai érveket is felsorol (a főváros védelmének fontossága). A   küldetést kudarcnak 
ítélték meg, Radonić június 24-én visszatér [Belgrádba].33

A   jövendőbeli területi követelések létjogosultságát indokló memorandumok 
megírását célzó tevékenység első eredményei 1917 januárjában Stanoje  Stanojević 
Baranyára és Bácskára irányuló memorandumai voltak. „1917 tavaszán a [szerb] kor-
mány elkészült a memorandumaival, amelyeket ezt követően jeles személyiségeknek 
küldött el, hogy észrevételeiket megtehessék” (Mitrović 1969, 40). 1917 folyamán a 
munka célja a szomszédos országokkal kialakítandó határok definiálása volt, aminek 
 Wilson 1918. január 8-i beszéde új lendületet adott (Trgovčević 1986, 287–288). 

A   szerb külügyminisztérium elsősorban az angol közvélemény meggyőzését várta 
tudósaitól az egyesülés fontosságáról: a majdani brosúráknak földrajzi, történelmi, 
demográfiai, politikai és gazdasági érveket kellett tartalmazniuk, ezeket ismert tudó-
sok írnák, mint pl. Jovan  Cvijić, neki a területi kérdéseket kell összefoglalnia, Niko 
 Županić, Tihomir  Đorđević, Aleksandar  Belić az etnográfiai adatokat prezentálná, 
 Jovan Radonić és Stanoje Stanojević34 a történelmieket… 

 31 Radonić érkezett a legvilágosabb koncepcióval a Romániával és Magyarországgal 
majdan kialakítandó határ kapcsán, vélhetően azért, mert a kormányfő területi 
kérdésekkel kapcsolatos szakértőjének helyét 1915 közepétől átvette Cvijićtől 
(Mitrović 1975, 8). Radonić 1915-ben már a bukaresti szerb nagykövetség segítsé-
gével franciára is lefordítja és sokszorosítja a Memoire sur le Banat-ot.

 32 Ez azért is érthető, mert Románia is ugyanezeket az érveket használta, a hazai 
pálya pedig jár némi előnnyel. Erénye, hogy elég anyagot gyűjtött össze az 
ellenérvek kidolgozására (Trgovčević 1986, 63).

 33 Az elkészült kéziratot nem terjesztik, de 1919-ben megjelenik, valószínűleg ez a 
Radonić által jegyzett Memoar o Banatu (angol nyelven) (Trgovčević1986,  54).
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A   tudományosság politikai célra történő felhasználására más államok – történetesen 
nagyhatalmak – részéről is rendelkezésre áll példa 1917 tavaszán: a világháború ide-
jén, pontosabban 1917-ben hozzák létre az amerikai tudósokból álló csoportot, ami 
a „The Inquiry” nevet viseli. Létrehozásának célja a háború utáni területi kérdések 
tudományos alapjainak megteremtése volt.35 A   „tudományos béke” szükségét elő-
ször V.  Buckler régész fogalmazza meg 1917 áprilisában, de törvényes atyját  Wilson 
elnökben, a korábbi egyetemi professzorban tisztelhetjük. A   nevezett csoportban 
történészek, földrajztudósok, közgazdászok és politológusok foglaltak helyet. Leg-

 ◀ 34 A   három legfontosabb tudós későbbi, békekonferencián kifejtett aktivitása 
tükrében jellemezhető szerepvállalását így jellemzik: „  Jovan Radonić és 
Stanoje  Stanojević esetében a munkában részt vevők nemzeti érzelmeire 
apellálva szerették volna azokat a nemzeti állam keretein belül látni, míg 
Cvijićnél a hazafiasság nem a féktelen területszerzési vágy talaja, hanem a kö-
vetkezetes hazafiasságé. A   három legmarkánsabb tudós abban megegyezett, 
hogy az etnikai, földrajzi, stratégiai, gazdasági és történelmi elveket együtte-
sen lehet szemlélni.  Cvijić számára az etnikai arányok, Radonić és  Stanojević 
számára a gazdasági és történelmi érvek bizonyultak perdöntőnek.” Radonić 
és  Stanojević előtt az lebegett célként, hogy szülőföldjük [nevezzük Vajda-
ságnak] az új államon belül helyezkedjen el. Cvijićet ezzel szemben egy hűvös 
racionalizmus vezérelte Vajdaság esetében, ezért egy következetes hazaszere-
tetet, nemzeti elvekhez való ragaszkodást hangoztatott, miután számára az 
etnikai összetétel jelentette a legfőbb ismérvet (Mitrović 1975, 8).

Radonić, Stanojevićtyel ellentétben a történelmet a gazdasági érvek fölé 
helyezte. Ennek szellemében Bánátban a szerbeket tekintette a legrégebbi 
népnek, ezzel együtt cáfolta a román őslakosság tézisét. Érvelésének másik 
sarokpontját egy vegyes, a közlekedés fontosságára alapozó stratégiai elv 
képezte, amivel  Pešić tábornok elveivel azonosult (Mitrović 1975, 13).

Radonić Bácska esetében már módosította nézőpontját, és a hangsúlyo-
kat az etnikai és a gazdasági elvekre helyezte: Szabadka a bunyevácok miatt 
etnikai elvek okán követelhető, míg Topolya és Zenta – amelyeket magyar 
többségűeknek ismer el – a termékeny föld miatt. Ehhez járul történelmi-et-
nikai elve, ami szerint a szerbek már a 6. században benépesítették Bácskát.

Bácska esetében Radonić vitatja el Mandić és a karlócai érsekség adatai 
alapján a magyar népszámlálási eredményeket, ezért Radonić vezeti be a kor-
rekciós számításokat (Mitrović 1975, 13): a magyar statisztika hibáit a délszláv 
küldöttség a békekonferencia kezdetétől felrótta, de ezek ellenére – sajátos 
módon – a területre vonatkozó tárgyalások során mindenki ezeket használta, és 
nem volt, aki az adatok védelmére kelt volna (Mitrović 1975, 10).

Stanoje  Stanojević 1918 novemberében egy olyan földrajzi elvet kép-
visel, amelynek része a „történelmi vitalitás” elve: ennek alapján a nemzet 
szállásterülete a nemzet erejével arányos, hiszen erejük-vitalitásuk dönti el 
szállásterületük nagyságát is (Mitrović 1975, 16). Ez az „élettér-elméletre” 
erősen hasonlító elv a későbbiek során veszít jelentőségéből. 

 35 1917. december 22-én az Inquiry így fogalmazza meg emlékeztetőjét a háborús 
céljairól és békefeltételeiről: „Ausztria–Magyarország. Ami Ausztria–
Magyarországot illeti, az irányelveinknek az elnyomott népekre vonatkozó ▶
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jelentősebb hatásukat a 14 pont megalkotása során fejtették ki. A   csoport a béke-
konferencia során nem volt hatékony, aminek okát a jelenlévő tudósok kis, illetve a 
politikusok és katonai képviselők nagy számában kell keresnünk (Trgovčević 1986, 
7). Nagy-Britannia 1917 tavaszától a külügyminisztériumában gyűjtötte az anyagot 
az angolokat érintő kérdésekben. A   testület tagjai diplomaták voltak, tudós nem 
volt köztük. Franciaország szakemberei közel 30 kötetnyi anyagot gyűjtöttek össze 
azokból a témakörökből, amelyek megítélésük szerint a békekonferencia tárgykörébe 
tartozó kérdéseket érintettek. A   tagok között voltak olyanok is ( Ernest Denis), akik 
érdeklődtek és tájékozottak voltak délszláv kérdésekben is (Trgovčević 1986, 286). 
Olasz kezdeményezésre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésemre.

A   tudománynak szánt délszláv szerep elsősorban a nemzetiségi elv érvényesítésére 
vonatkozott (Mitrović 1969, 100), de a döntéseknek mindenképpen politikaiaknak 
kellett lenniük. A   politikai tevékenység kihatott arra, hogy a vitás területeken pro-
pagandát fejtett ki, hamisításoktól sem riadt vissza. Függetlenül az igazságos megol-
dástól, a politikusok és tudósok egy dolgon fáradoztak: minél több olyan bizonyíték 
összegyűjtésén, amelyek az állami érdekeket támasztották alá (Mitrović 1969, 101). 
A   nemzetiségi elvet legalább látszólag szerették volna alátámasztani, mint ahogy a 
stratégiai elveket és a történelmieket is. Wilsont is sok tudós vette körül, éppen ezért 
a többi küldöttség is igyekezett sok embert összeszedni, és ezeknek a szakember sze-
repét osztották ki (Mitrović 1969, 101). 

A   SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG 
KÜLDÖTTSÉGÉNEK KÉT SARKALATOS 

TERÜLETI KONCEPCIÓJA

1919 januárjában a küldöttség két, alapjaiban eltérő elképzelés birtokában határoz-
hatta meg területi követeléseit: az egyik elv Petar  Pešić tábornok stratégiai elve, míg 
a másikat Jovan Cvijićnek a délszláv etnikum lakóterületének  (nemzeti és etnikai 
elv) egy államba foglalása jelentette. Az érdemben eltérő elképzelések tényét tovább 
bonyolította, hogy a délszláv politikai küldöttség kiforrott területi elképzelésekkel, 

 ◀ javaslatokat is tartalmaznia kell azért, hogy életben tartsuk a nyugtalanságot, 
de folyamatosan hangoztatni kell, hogy nem áll szándékunkban feldarabolni 
a birodalmat, illetve utalni kell az Európában létező legönteltebb udvar 
megalázó elnyomására. Talán ajánlatos lenne a tárgyalások során megemlíteni, 
hogy Ausztria–Magyarországot hatalmas tartozások kötik Németországhoz 
a németek előretörésének köszönhetően. Ausztria–Magyarország esetében 
ajánlatos kerülni ezen adósságok eltörlését, mint Törökország esetében. Az 
utalások ezek meglétére és a velük járó kötelékre jól kiaknázható forrongást 
eredményezhetnek...” (A   fordítás az alábbi kiadás alapján készült: United 
States Department of State. Papers relating to the foreign relations of the United 
States, 1919. Th e Paris Peace Conference. Volume I. [1919]. Washington, 1942, 
41–52. Angolból fordította: Bíró Veronika.)
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de az elérésükhöz nélkülözhetetlen külpolitikai stratégia nélkül érkezett a békekon-
ferenciára: nem volt elképzelésük arról, hogy milyen módszerrel érhetik el céljukat 
Romániával és Magyarországgal szemben (Mitrović 1975, 3).

Petar  Pešić tábornok stratégiai koncepciója a szerb fegyverek jogán megszerzett 
területek megtartását és az új délszláv állam hatalmi pozíciójának megőrzését tűzte 
ki célul; az általunk vizsgált régiók mindegyikében jelentős területet szállt meg a 
szerb katonaság, amely így a meglévő állapotok fenntartását, illetve a már megszer-
zett/okkupált területek megtartását igyekezett elérni, de legalább ennyire fontos 
szempontként kezelték a háborús áldozatvállalás kérdését is a tárgyalások első idő-
szakában.  Pešić tábornok ennek megvalósítása érdekében párizsi tartózkodása első 
heteiben igen intenzíven képviselte a szerb területi követeléseket, katonai körökkel 
tárgyalt, aktivitását igen gyakran jugoszláv követelésként mutatta be. Ezek alapján 
fogalmazza meg (1919. január 22-én): „Határaink tekintetében a franciák segíteni 
fognak, az angolok is a mi oldalunkon állnak, de Bánát tekintetében túlzásnak 
tartják követeléseinket” (Mitrović 1975, 6). 

A    Pešić-féle határok stratégiai érvek mentén kerültek lejegyzésre, és igazolták 
a szerb hadsereg bánáti jelenlétét 1919 elején; a nyugati, síksági részek védelmére 
hivatkozott, amivel Belgrád és a Morava völgye is védhetővé válik.36 Magyarország 
és Ausztria felé kevésbé egyértelmű a követelése, ugyanakkor stratégiai érvekre hivat-
kozott: egy majdani politikai fejlődés rendszeréből indult ki, amit az elmúlt háború 
tapasztalataira alapozott: „Németország elvesztett tekintélyének visszaszerzésére 
fog törekedni a Perzsa-öböl felé terjeszkedve, tehát a Balkán-félsziget felé. Ezen 
az úton hagyományait, politikai orientációját és katonai képességeit figyelembe 
véve Jugoszlávia lesz a legfőbb akadály. Ezért kell a békekonferenciának minél jobb 
stratégiai határokat biztosítania Ausztria és Magyarország irányában” (Mitrović 
1969, 82).  Pešić tábornok tervezete területi program volt, ami egy nagy délszláv 
állam megteremtésére törekedett függetlenül az etnikai sajátosságoktól, érveiben 
inkább a katonai szemlélet és stratégiai okok köszöntek vissza. A   legyőzöttek meg-
büntetésére és a stratégiai határok megvonására való felhívás az egyedüli őszinte 
megnyilvánulás… „Ugyanitt észre kell vennünk, hogy  Pešić tábornok mindenütt 
igyekezett egy más népességgel lakott övezetet biztosítani, ami vélhetően lehető-
séget teremtett a diplomáciai manőverezés és alkudozás számára” (Mitrović 1969, 
83). Bánát esetében – amely terület hónapokon keresztül a követelések sarkalatos 
pontjának bizonyult – ugyanakkor mérsékeltebb volt annál, ahogy azt korábbi 
elképzeléseik alapján, akár 1915-ben követelték (Mitrović 1975, 19).

Követelését a stratégiai elvekre, a szerbek kontinuus voltára, gazdasági domi-
nanciájukra alapozza, illetve arra, hogy ez a szerb dominancia – és ennek alapja, a 

 36 „ Pešić tábornok a román határ esetében kizárólag stratégiai érveket sorolt 
fel. Fontos megjegyezni, hogy e helyütt kihangsúlyozta, hogy csak a mini-
mumot kéri a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság részére. Érvei a következők 
voltak: 1. Bánát síksági részének stratégiai védelme; 2. Belgrád stratégiai 
védelme; 3. a Morava völgyének stratégiai védelme” (Mitrović 1969, 82).
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lakosság etnikai homogenitása – erőszakkal változott meg, a betelepítések hatására 
(amit azok követtek el, akik felett pálcát törtek) (Mitrović 1975, 26).

Jovan  Cvijić professzor koncepciója az előbbinél összetettebb: a kor szellemének 
és a tudományos eredményeinek egyvelege, nem előre elképzelt és a békekonferen-
cián alkalmazott módszertani elképzelés volt, hanem a napi események által befo-
lyásolt gondolatmenet hatása az eddigi tudományos háttérismeretekre. Jovan  Cvijić 
gondolatmenetében és érvelésében a természetes és az etnikai határok döntő szerepet 
játszottak: a természetes határok jó szolgálatot tehetnek, mert természeti, földrajzi 
és gazdasági egységeket is határolnak. A   vízválasztók jó természetes határt képez-
nek, de nem minden esetben esnek egybe a hegygerincekkel, ezért a hegycsúcsok 
tekinthetők a legjobb határoknak. […] Jó természetes határt képeznek a folyók, de 
miután azok bizonyos értelemben területek is, a határ vagy az egyik oldalon, vagy a 
legmélyebb részen kell hogy fusson. A   mocsaras partú folyók jobb természetes aka-
dályok, ezzel együtt jobb határok is. […] Az etnikai határok teremtik meg a nemzetek 
számára a nemzeti kultúra fejlődésének alapjait. A   természetes határok és etnikai 
határok elvének egymást kell kiegészíteniük, jóllehet egymásnak ellentmondóak. 
Az egymás kiegészítése során az etnikai határnak nagyobb jelentőséget kell tulajdo-
nítani: előbb állandósul a jószomszédi és baráti viszony két olyan állam között, ha 
nincs egymással szemben nemzetiségi követelésük, még akkor is, ha határaik nem 
természetes határok, mint azok között, ahol jelen van az ilyen követelés és a termé-
szetes határ. […] Jó természetes határként csak az fogadható el, amely két nemzetet 
választ el egymástól, ha tehát a két elv között kell választani, úgy mindig az etnikai 
határnak kell diadalmaskodnia. […] A   legvilágosabb elvek is rosszra fordíthatók. 
A   legjobb természetes határokként tüntetnek fel olyan határokat, melyek áhítottak, 
míg pontatlan statisztikai adatok és néprajzi térképek segítségével elfogadhatatlan 
etnikai követeléseket támasztanak alá (Mitrović 1969, 85).

 Cvijić nemzeti elveken nyugvó koncepciója megfelelt a délszláv küldöttség politi-
kai (területi) céljainak is, miután  Cvijić a délszláv államot egységes nemzetállamnak 
tekintette, a nemzetállam koncepciója pedig hatékony fegyvernek bizonyult többek 
között az olasz aspirációkkal szemben is. A   természeti határok jelentőségének ki-
emelése elméleti alapot teremtett a küldöttségnek a magyar, az osztrák, a bolgár és 
az albán határ kialakítása során azzal, hogy ott stratégiai határokat követelhessen 
az etnikai határok háttérbe szorításával. 

A   békekonferencián Jovan  Cvijić tevékenyen részt vett a határok kialakításában, 
de legnagyobb erőkifejtést Bánát és Bácska esetében tapasztalhattunk (Mitrović 1969, 
86). Ennek során megismétli a korai szerb telepesek elméletét, amellyel a török elől 
menekülve lényegében őslakosokká váltak. Megítélése szerint Bánát – kevert, de van 
egy vonal, amelytől nyugatra szerbek, keletre románok vannak többségben, Bácska 
ugyancsak kevert, de meg kell kaparintani. Baranya – Pécs nem követelhető nemzetiségi 
alapon, de stratégiai alapon igen (Mitrović 1969, 88–89).  Cvijić minden eszköz közül 
a népszavazás intézményét becsülte legtöbbre, de nem kerülte el a fi gyelmét a népsza-
vazás körülményeit döntően befolyásoló tényezők számbavétele (Mitrović 1969, 87).
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A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
politikai küldöttségének elvei, érvei és célkitűzései

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság politikai küldöttségének célkitűzéseit és elveit 
a következő pontokban lehet összefoglalni (Mitrović 1975, 90–96):

Az államok és nemzetek egyenjogúságának kérdésével a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság csak abban a mértékben azonosult, amennyire egy éppen létrejött állam 
magának megengedhette azt. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell állapítani, hogy 
ez nem volt kivétel és nem fordult szembe a győztesek általános politikájával: a 
legyőzöttekkel szemben nem volt az egyenjogúság mellett, miután őket okolták a 
háború kitöréséért. 

A   titkos szerződések (bukaresti és londoni) tényét és tartalmát elutasították: 
 Vesnić azzal veti el a bukaresti szerződést, hogy azt Szerbia nélkül kötötték meg, 
azt Szerbia nem ismerte, az a nemzeti önrendelkezés elve ellen irányul.

A   stratégiai elvet katonai szakértők hangoztatták, miközben történelmi té-
nyekről beszéltek vagy más célokat lepleztek vele. Jugoszlávia esetében a  Pešić által 
kidolgozott stratégiai elveket a másik koncepció bizonyító erejével, a  Cvijić által 
hangoztatott természetes és néprajzi határok elvével leplezték. Ha az ellenfél straté-
giai elvet hangoztatott, akkor a szerb küldöttség a nemzetiségi elv lehetőségével élt: 
ez kizárólag Bánát esetében fordult elő, miután Bácska és Baranya határvonalának 
kérdését a nagyhatalmak képviselőivel kellett egyeztetni.

Történelmi érvekhez a saját igazság bizonyítására és a másik fél érveinek meg-
ingatására folyamodtak.37 Ebben  Cvijić az uralkodás történelmét a népesedés és 
a kulturális központ történelmének elméletével cserélte fel: Bánát esetében azzal 
érvelt, hogy a középkori szerb állam megszűnte után ez lett a szerb nemzeti szellem 
és kultúra központja, máskor a történelmi elsőbbség elvével élt: a románok pl. a 

 37 „Párizs, 1919. március 13-án. Az SZHSZ Királyság küldöttsége a békekonfe-
rencián, 516. sz. távirat

Jovan  Cvijić úrnak, a néprajzi-történelmi szekció vezetőjének
A   Külügyminisztériumtól a következő távirat érkezett:
»Bánát, Bácska, Baranya Nagy Népszkupstinája az Újvidéken, február 

27-én megtartott gyűlésén a következő egyhangú határozatot hozta meg : 
Bánát, Bácska és Baranya Népszkupstinája arra kéri a Párizsban működő 
békekonferenciát, hogy hagyja jóvá Bánát egyesülését a Szerb–Horvát–
Szlovén Királysággal, mivel Bánátot a 6. századtól szerb és szláv lakosság 
lakja. Még a magyar történészek véleménye szerint is a szerb és szláv lakosság 
autochton, a többi népelemet pedig az államhatalom telepítette. A   románok 
nagyobb tömegben a 18. században telepedtek le. A   történelem egyetlen 
román mozgalmat sem jegyzett Bánátban, a szerbeknek pedig már a 15. 
században hat püspökségük és tizenhét pravoszláv kolostoruk állt: ezzel 
szemben a románoknak egyetlenegy püspökségük és kolostoruk sem volt.« 
A   fenti közlése mellett megtisztelő feladatom, hogy az első küldött vélemé-
nye szerint a fenti közleményt a Bánátról írandó memorandum anyagába 
kellene emelni” (SANU Levéltár 13484-587/2).
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hegyek lakói, és csak a már létező szerb kultúrába ereszkedtek le. Ezzel együtt is 
kortünetként értelmezhető, hogy a történelmi tényeket a romantika szellemében 
fogalmazták meg.38 

A   gazdasági érvekkel leggyakrabban Rijeka esetében éltek, de egy variánsát Pécs 
esetében is alkalmazták.39

A   nemzeti önrendelkezés elve érvényesítésének formába öntése a néprajzi-
történelmi szekció feladata lehetett volna, ha éppen ez a szekció nem tett volna 
olyan észrevételeket és nem fogalmazott volna meg olyan bírálatot, ami némiképp 
helyrezökkenthette a külső – szekción kívüli, ebben az esetben politikai küldöttség 
részéről megfogalmazott – katonai vagy gazdasági-stratégiai törekvéseket.40 Ettől az 
elvtől leginkább Albánia esetében tért el a küldöttség, ahol kifejezetten a stratégiai 
elvek döntöttek.

 38 Könyvünk szempontjából három, geostratégiai tekintetben eltérő terület sorsa 
érdemel kiemelt figyelmet. A   Bánát felosztása két szuverén és győztes ország 
között volt napirenden úgy, hogy már 1915. május 7-én megszületett az a 
jegyzék, ami a kérdéses terület felosztásának elveit tartalmazza: a hat pontba 
foglalt emlékeztető a Belgrád és a Morava völgyének védhetőségét, Belgrád 
védhetőségének előfeltételeként a Temes bal partján álló hegyek birtoklását 
és természetes határok jelentőségének hangsúlyozását, az etnikailag vegyes 
területek hovatartozásának kérdését, és végül a történelmi érvek, nevezete-
sen az elsőbbség elvének hangoztatását tartalmazta.

A   Duna és Tisza közötti határvonalra vonatkozó elképzelések sorában 
a domborzati viszonyokra vonatkozó érvelés helyett a történelmi érvek és 
az 1910-es népszámlálás „hamis” adatainak cáfolata, a szláv – tehát szerb, 
horvát, bunyevác – egység és a közös államban élés szándékának hangsú-
lyozása a szembetűnő. Baranya kérdésében  Cvijić azon érvelése, miszerint 
a Duna semmiképpen sem tekinthető stabil határnak, mivel annak medre 
több kilométert is „vándorolhat”, illetve az az érv, hogy lakossága vegyes, 
a Mecsek pedig – a bánáti határ kialakítása alkalmával hangoztatott elvek 
szerint – stratégiai szempontból fontos a majdani ország biztonsága miatt. 
Szembetűnő hiányosságként kell tudomásul vennünk azt a felemásra sikere-
dett érvelési mechanizmust, amikor a leggyakrabban hangoztatott, nemzeti 
önrendelkezésre való hivatkozás joga csorbult. Az egyik példa Pécs városá-
hoz és környékéhez kapcsolódik: miután maga a város nem szláv többségű, 
de a környező települések azok, ezért indokolt az új államhoz csatolása, míg 
Baja városa bunyevác többségű, de a környező települések nem, de ennek 
ellenére a szláv államban a helye. Mint tudjuk, az említett városok 1921-ig 
valóban a demarkációs vonaltól délre feküdtek. 

 39 „Azért van szükség a pécsi szénre, hogy a jugoszláv vasútvonalak bekapcsolód-
hassanak a nemzetközi áruforgalomba” (Mitrović 1975, 95).

 40 „Követeljük, hogy elismerjék azon területek egyesülését államunkba, amelyek 
a nemzeti önrendelkezés elve alapján hozzá kell hogy tartozzanak. A   régens 
1919. január 6-i kijelentése: »Kormányom legelső és legfontosabb feladata 
a sorsdöntő pillanatban gondoskodni arról, hogy határaink egybeessenek 
a néprajzi határokkal, és hogy egyetlen darabkája se essen idegen hatalom 
alá«” (Mitrović 1975, 96. o. 58. jegyzet).
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Az érvek megfogalmazásában azokat az elveket hívták segítségül, melyek az egész 
küldöttség számára érvényes paradigmaként szolgáltak:

 1.  Az egységes nemzet koncepciója. „A   szerbek, horvátok és szlovénok egy egy-
séges nemzetet alkotnak, melyet ősidők óta közös civilizációs vonások és szellemi 
egység jellemez. Mára ez a nemzet irodalmi és művészeti szempontból a korszerű 
előrehaladás csúcsán áll. A   második Balkán háború kimerítette ugyan, de népünk 
ez utóbbi, ráerőltetett háború alatt arra a szilárd elhatározásra jutott, hogy végre 
megvalósítja régen dédelgetett, nemzeti egységéről szóló álmát. […] Népünk ide-
ológiája azonban mindvégig, a kezdetektől az utolsókig hű maradt önmagához. 
A   harcok kitörésének kezdetétől az egész nemzet összefogott annak érdekében, 
hogy a zászlajukra kitűzött jelszó: »Egy államba való egyesülés« megvalósuljon” 
(Krizman–Hrabak 1960, 328–373).

 2.  A   jugoszláv népek lakóterülete és ennek jelentősége. „A   népünk által 
lakott területeket a Német-Ausztria határán húzódó Dél-Alpok, a Szocsa, Mura, 
Dráva, Száva, Duna, Tisza, Timok, Vardar és Sztruma folyók és az Adriai-tenger 
partjai határolják. Népünk együvé tartozásának tudata igen fejlett. Az általuk lakott 
területek földrajzi elhelyezkedésük miatt fontosak az európai érdekeltségekben. 
Összekötik Közép-Európát a Közel-Kelettel, a Földközi-tengerrel és Kis-Ázsiával. Az 
elmúlt 500 évben szinte folyamatosan dúltak a kontinens két hatalmas császársága, 
Ausztria és Törökország közötti véres háborúk, melyek célja e területek megszerzése 
volt, mára azonban mindkettő megszűnt” (Krizman–Hrabak 1960, 332).

 3.  Nemzetiségi elvek és önrendelkezés joga. „A   nemzetiségi elvek figyelembe 
vétele, amihez a békekonferencia járul hozzá, az új állapot keretét hivatott bizto-
sítani. Országunk nemzeti alapokon nyugszik, és népünk ezért követeli azt, ami 
őt megilleti. A   nemzeti összetartozás és a népek önrendelkezési joga államunk 
létrejöttének alapjai. Ennek értelmében azt követeljük, hogy a nemzetiség el-
vével összhangban, minden tagállamnak ismerjék el az egyesülésre való jogát” 
(Krizman–Hrabak 1960, 332).

A   DÉLSZLÁV ÁLLAM TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI: AZ ILLÍR 
BIRODALOMTÓL A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁGIG 

VEZETŐ ÚT ÉS A TUDÓSOK ORSZÁGALAPÍTÓ VÍZIÓI

A   horvát „találmánynak” tekintett illírizmus előtti szerb illírizmus gróf  Đorđe 
Branković (Brankovics György) (1645–1711) történelmi írásaiban jelenik meg 
először, amivel a nagy szerb vándorlást követő időszak szerb egyházi egyenjogúsági 
törekvéseinek megfogalmazójává vált. „Szerb” illírizmusa a 17. század végén a jö-
vőbeli szerb nemzeti integrációs ideológiák iránymutatója lett, így egy évszázaddal 
később a temesvári szábor Bánát autonómiájának követelésekor a Branković „vajda” 
által rögzítettekre is hivatkozott (Blažević 2012, 37).
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Gróf  Đorđe Branković az oláh küldöttség tagjaként érkezett Bécsbe, ahol Lipót 
császár Illír Királyságról szóló memorandumát fogalmazta meg. Lipót meghívólevelé-
ben mindazon terület lakóit hívja, akiket Branković az „llirycum imperium” részeként 
felsorolt: Nationes totius Illyrici Imperii superioris et inferioris (Bosnenses, Servienses, 
Bulgarienses, Rassienses, Th racienses, Albanienses et Macedonienses),41 mely terüle-
tek teljes egészében török fennhatóság alatt voltak az időben. Branković kétféle, egy 
tágabb és egy szűkebb Illyricumról értekezik: a tágabb neve Szlovénia, amit a Duna, a 
Visztula, a Dnyeper, a Dvyna, a Varava, Vagarija, Rus és Volga határolnak, tehát nem 
kizárólag délszlávok, hanem sokkal inkább szlávok lakják. A   másik, a „szláv Illyricum” 
területe a bizánci–szerb translatio imperii elve alapján Pannónia, a Száva, Dráva és 
Duna közti területen fekszik (Blažević 2012, 32). Az ily módon határolt terület csak 
részben azonos a későbbi délszláv területi követelésekben megfogalmazottakkal, de 
mindenképpen érdemes lejegyezni, hogy a szerb államiság, vagy a Török Birodalom 
elleni katonai célból létrehozott, kiváltságokkal rendelkező határőrvidék szláv lakos-
ságának követeléseivel szemben közigazgatási egységek mentén megfogalmazott és 
a múlt ködébe vesző etnonímia használata előrevetítette az integráció lehetőségét. 

Talán nem véletlen, hogy a horvát  Ljudevit Gaj által 1835-ben megindított 
Danica ilirska (Illír esthajnalcsillag) lap belőle merít ihletet névválasztásakor, de 
Gaj munkásságával egyúttal egy új illír mozgalom kezdeteit jelöli. Ezt a délvidéki 

 41 Branković az illírt kizárólag mint toponímiát használja. Monumentális, 2681 
oldalas Slavenoserbska hronika című ötkötetes művének első kötetében a 
szlávok–szerbek etnogenezise, őstörténete olvasható, a másodikban a szláv 
népnév lehetséges eredetéről, majd röviden az oroszok történetéről olvas-
hatunk, hogy ezt követően a szerbek szláv származását, a szlávság fogalmát 
bizonyítsa. A   szlávok kereszténnyé válásának történetével folytatja, külön 
tekintettel Cirill és Metód térítőmunkájára, majd a szerb uralkodóház római 
eredetét bírálja felül. A   harmadik kötet a Nemanjić-ház uralkodóinak életét 
veszi sorra  Uroš fejedelemig, a negyedik  Lázár fejedelem és a szerb despoták 
életével foglalkozik. Az ötödik könyv visszaemlékezés jellegű, illetve a szerző 
életrajzát tartalmazza (Blažević 2012, 30). Brankovics román krónikájában 
nemcsak a szerbek, de a románok bibliai származását is leírja, a szerbek ezek 
szerint Noé harmadik fiának,  Jáfetnek a leszármazottai. Az általa is leírt 
kiválasztott nép elmélete a szláv–szerb krónika lapjain az „önazonosság ki-
egyenlítésével” is megvalósul, mivel a szlávok az alánok, a vindek, a géták és 
a gótok tulajdonképpen azonos népet takarnak, amivel térben és időben az 
illír népnév lényegesen tágabb értelmezést kap, de közvetlenül kapcsolatot 
talál a nyugati illírizmussal is. […] Míg a szerb népnevet a román krónikában 
 Servius Tulliustól, a rómaiak hatodik királyától eredezteti, addig a szláv–
szerb krónikában a szerb népnév már a szkítáktól, szarmatáktól, sőt a mezo-
potámiai zerbiszektől származik. Ezzel a szerbek ősiségét bizonyítja. A   te-
rületi elterjedés kérdését a szarmatáktól való származással oldja fel, így azok 
Európa túlnyomó és Ázsia nagy részét uralták, míg a szláv–szerb krónikában 
a szerbek, bolgárok és roxánok [sic!] (oroszok) Szaramatia [sic!] szkíta állam-
ban élnek, ami a Fekete- és Azovi-tenger között terült el (Blažević 2012, 31).
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(később vajdasági) szerbek kis része tette magáévá, a szerbiai politikai elit és értel-
miség pedig nyíltan elvetette: ennek egyik oka a független állam – függőségben lévő 
nemzet közötti dichotómiában keresendő, másrészt az attól való aggodalomban, 
hogy az illír mozgalom elfogadásával Zágráb kulturális és politikai hatalmát nyíltan 
elismernék a szerbek is. A   szerb közgondolkodás az illír mozgalmat eleve a horvát 
nemzeti terjeszkedés eszközének tekintette. A   horvát mozgalom ellenpólusának 
– pontosabban a szerb egységesítő törekvések zsinórmértékének – tekinthetjük a 
Garašanin-féle Načertanijé t (1844), ami a szerbeknek vezető szerepet szánt, a szer-
bek által lakott területet pedig szerb területnek tekintette, függetlenül a fennálló 
nemzetiségi arányoktól (Pišev 2009, 44).

A   19. század közepén bekövetkező viharos események horvát szempontból nem 
hoztak olyan látványos eredményeket, mint a szerbek szempontjából a későbbiek 
során is hivatkozási alapként szolgáló Szerb Vajdaság és Temesi Bánság kikiáltása 
(Bács-Bodrog, Torontál, Temes, Krassó megyékből, valamint Szerém megye Rumai 
és Iloki járásából, ami külön, Magyarországtól független koronatartománnyá vált, 
és ami a magyar szabadságharc leverése után 1860 októberéig létezett, hozzájárulva – 
a maga sajátos módján – a szerb egyetemes műveltség kibontakozásához). A   későbbi 
Vajdaság területén még igen nagy terület tartozott a katonai határőrvidékhez, ezt a 
magyar polgári közigazgatás a 19. század hetvenes éveiben számolja fel.

 A   horvát illírizmus sorsát nemcsak a magyar szabadságharc kimenetele, de az 
1868-as horvát–magyar kiegyezés is befolyásolta: a horvátot politikai nemzetként 
ismerte el, területén létrejött Horvát–Szlavónország. A   „horvát út” és fejlődés legalább 
olyan reményekkel kecsegtetett, mint a Monarchia társországában, Magyarországon.

A   fentiektől merőben eltérő sors jutott osztályrészül a Szerb Fejedelemségnek 
és a szerbek által is lakott Boszniának: a magyar–horvát kiegyezést egy évtized 
után követő események nem csupán ez utóbbi két nemzet, de az Osztrák–Magyar 
Monarchia számára is döntőnek bizonyultak.

1878-ban Szerbia függetlenné válási folyamata végpontjához ért, aminek kezdetét 
1804-ben az I. szerb felkelés jelentette. Szerbia a berlini kongresszuson elnyeri füg-
getlenségét, az Osztrák–Magyar Monarchia okkupálja Bosznia-Hercegovinát, melyet 
nagy részben szlávok (pravoszláv szerbek, katolikus horvátok, majd muzulmán bos-
nyákok) lakják. Az okkupációval megakadályozzák a délszláv álom gyors beteljese-
dését, amit a délszlávok (de ekkor még elsősorban a szerbek) egy államba tömörülése 
jelenthetett volna.42 Szerbia két birodalom – az osztrák–magyar és a török – között, 
szerbek lakta területekkel körbevéve,43 de beteljesületlen nemzeti ideái közepette szü-

 42 A   berlini kongresszus ideje alatt fogalmazódik meg Andrássyban az az aggály 
– amit egyébként Bismarck is osztott – hogy „Boszniának nincs lénye, mint 
például Bulgáriának, ezért sohasem válhat önálló állammá. Szerbiával való 
egyesülése óhatatlanul be fog következni” (Ekmečić 2007, 146). 

 43 Ezt korábban maga Andrássy kívánta a lehetőségekhez mérten mérsékelni. „And-
rássy külügyminiszteri székbe kerülését követően a Monarchia szarajevói  ▶
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letett meg. A   szerb közvélemény súlyos hiányosságként élte meg, hogy a relatív szerb 
többséggel rendelkező területek – Raška, Koszovó és Metóhia, Észak-Macedónia, 
továbbá Bosznia és Hercegovina – az új állam határain kívül maradtak.

A   Szerb Fejedelemségnek a berlini kongresszus kétségtelen sikerei mellett is saj-
nálatos tényként kellett elkönyvelnie, hogy a szerbek lakta területen nem a szerbek 
által áhított, védelmezőként megélt Orosz Birodalom befolyása növekedett, hanem 
az Osztrák–Magyar Monarchiáé (az orosz uralkodó inkább a bolgárok oldalára állt, 
ezért a San Stefanó-i békére a szerbek úgy tekintettek – írja  Pašić –, „mint egy olyan 
tettre, amely nincs összhangban az oroszok küldetésével”). A   valóság arra késztette 
Milan Obrenovićot, hogy a korábbi oroszbarát politikától eltávolodva az Osztrák–
Magyar Monarchia irányába tegyen lépéseket és engedményeket.44 

Párhuzamosan ezzel maga Oroszország is közeledni kívánt a Monarchia felé, 
aminek egyik nyilvánvaló jele a három császár szövetségének megerősítése volt 1881. 
június 18-án. Szerbia mellett Görögország és Románia is önerőből, és nem Moszkva 
segítségével közeledett Bécshez, Oroszország a császárok szövetségével utólagosan, 
hallgatólagosan beleegyezett Bosznia annexiójába annak árán, ha felügyelheti Bulgária 
egyesülését Kelet-Ruméliával, elsősorban a Boszporusz feletti ellenőrzés érdekében.

Tíz nappal a három császár egyezményének megkötését követően Szerbia titkos 
szerződést köt az Osztrák–Magyar Monarchiával, Románia egy évvel később teszi 
ezt. Az elkövetkező nyolc évben Szerbia arra kötelezte magát, hogy „az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiával történő előzetes megállapodás nélkül Szerbia nem fog politikai 
szerződésekről bármely állammal tárgyalni vagy azokat megkötni”. A   titkos szerző-

 ◀  konzulját rövid időn belül arra szerette volna rábeszélni, hogy győzze meg a 
török közigazgatást a Drina mente katolikus és muzulmán lakosokkal, telepe-
sekkel való telepítésének hasznáról. Ezzel vallási és etnikai többségre tehetné-
nek szert, amivel a boszniai szerb etnikai kontinuitás halálos sebet kaphatna” 
(Ekmečić 2007, 146). Bosznia kolonizálásaként tekinthetünk arra a folyamat-
ra, ami a Monarchia egyéb területeiről származó lakosok betelepítését célozta 
meg: az első német kolóniák megalapítására 1879-ben már sor került a Vrbas 
folyó völgyében, ahol a katolikus párt vezérének nevéről a „Windhorst“ nevet 
kapja, de a településből kirajzó három későbbi telep is ugyanezt a nevet kapja. 
„Az elsők voltak, akik Boszniában a cserépgyártás korszerű módját alkalmaz-
ták, vasekével szántottak, és műtrágyát szórtak a földekre. 1920-ig húsz ilyen 
településből álló hálózatot hoztak létre, ezekből egyet magyar népességgel. 
A   számítások szerint ez ideig 230.000 katolikus földművest telepítenek le. 
A   Drina folyó mentén, Bjelina közelében alapítják meg Franzjosefsfeldet, 
egyes falvakat Habsburg-hercegekről neveznek el” (Ekmečić 2007, 147).

 44 Milan Obrenović szerepe, megítélése – miután nem tartozik szervesen fel-
adatunkhoz – nem kerül tárgyalásra. Azzal, hogy államának boldogulását 
a nemzetközi politikai körülmények között a régi és remélt szövetséges 
helyett egy újban véli felfedezni, személyét és a vele fémjelzett időszakot is 
megpecsételte. „A   szerb király rettegett Oroszországtól, rettegett a nemzeti 
forradalomtól, ezért joggal érdemelte ki a legrosszabb szerb uralkodó címét. 
Vidám tamburás volt a szerb bitófa alatt” (Ekmečić 2007, 155).
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dés értelmében45 Szerbia lemondott önálló külpolitikai mozgásteréről. Ugyancsak 
1881-ben köti meg a Szerb Fejedelemség a kereskedelmi egyezményt is az Osztrák–
Magyar Monarchiával, mely a Monarchia területére irányuló kivitelt szolgálta. Az 
osztrák–magyar támogatás feltételei között szerepeltek a gazdasági kötelezettségek, 
többek között a vasútvonalak kiépítése és a kedvezőtlen osztrák–magyar és török 
kereskedelmi szerződés elfogadása. 

„A   szerb belpolitikai helyzetet a függetlenné vált állam azonnali eladósodása, 
a nemzeti program fokozatos feladása jellemezte. Ezt tovább fokozta a tény, 
hogy a hagyományos pravoszláv szövetségessel szemben a hagyományos 
ellenségre volt kénytelen támaszkodni Szerbia, három évtizeddel a ’48-as 
forradalom és szabadságharcot követően, ahol névleg nem, de valójában igen 
hathatós segítséget nyújtott a szerb lakosságnak és a belőlük is formálódó 
fegyveres csapatoknak. A   szerb közvélemény szemében az Osztrák–Magyar 
Monarchia megbízhatatlan szövetségesnek, a szlávok és szerbek legveszélye-
sebb ellenségének számított” (Radojević–Dimić 2014, 12). 

Az Aleksandar  Obrenović (Mihailo fi a) vezette állam kevés sikere közé a hadsereg 
reformját lehet sorolni.46 1903-ban a katonatisztek egy csoportja merényletet követ el 
Aleksandar Obrenović és felesége ellen. 1903 után Szerbia megszabadul az Osztrák–
Magyar Monarchia gazdasági és politikai befolyásától.47 Növekvő katonai potenciálja, 
politikai programja egyre inkább tekintélyt parancsoló, Dél és Nyugat felé irányuló 
tervei mindenképpen útjában voltak a Monarchia terjeszkedési elképzeléseinek.48

 45 Melynek megkötéséről az uralkodón kívül még két személy,  Milutin 
Garašanin szerb kormányfő és Čedomir  Mijatović külügyminiszter tudott 
(Radojević–Dimić 2014, 12).

 46 A   hadsereget a korábban lemondott Mihailo vezette. A   reformot a költségvetés 
megnövelésével érték el (1897 és 1900 között a katonaságra szánt költség-
vetés megkétszereződött, míg az állami költségvetés egészében annak 17%-
át, majd 26,27%-át a katonaügyre fordították. [...] Fiatal és képzett tisztek 
kaptak feladatokat az 1897 és 1900 közötti időszakban, ami az 1912 és 1918 
közötti időszak háborúiban is megmutatkozott (Radojević–Dimić 2014, 21).

 47 Az okok között a rendezetlen anyagi helyzetük, az udvar botrányai, a nemzeti 
program sutba vágása, valamint a társadalom modernizációs folyamatainak 
uralkodó általi lassítása szerepeltek (Radojević–Dimić 2014, 22).

 48 Szerb belpolitikai téren sajátos helyzet állott elő, amikor a Svájcból visszahí-
vott Petar  Karađorđević (Đorđe Petrović Karađorđe, az első szerb felkelés 
vezetőjének unokája) az alá nem írt, 1903-as szerb alkotmányra tette le az 
esküt, amivel de iure az Országgyűlés kezébe helyezte az Udvar helyett a 
döntéshozatal jogát (Radojević–Dimić 2014, 24), a katonaság pedig, mint 
egyre inkább jelen lévő szubjektum, egy alkotmányon kívüli tényezővé vált. 
Az 1903 májusában elkövetett királygyilkosságban szerepet vállaló katona-
tisztjeit nyugdíjazzák vagy félreállítják a közvélemény nyomására. A   politi-
kai élet ennek ellenére meglehetősen ingatagnak bizonyult, aminek ▶
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Bosznia és Hercegovina mint lehetséges terjeszkedési irány a Török Birodalom 
Balkán-félszigeti gyengülésével vált potenciális célponttá az Osztrák–Magyar Mo-
narchia számára, jóllehet nemzetiségi szempontból a magyar lakosság százalékos 
arányának megerősítése lett volna üdvös: 

„1910-ig a magyarok képtelenek a többség produkálására, és csak családjaik 
jó hírneve és a diplomáciai börzéken jegyzett magas értéke érdemelt hitelt a 
magyar élettér bizonyítása során. Még kevésbé volt bizonyítható a magyar jog 
az ilyen nagy területekre. Ekkor már a józanul gondolkodó magyarok is attól 
tartottak, hogy a császári dereglyére ne szálljon fel túl sok szláv, hogy ezzel ne 
változzon meg a Monarchia dualisztikus egyensúlya” (Ekmečić 2007, 154). 

1882-ben egyedülálló fordulat következik be:  Kállay egy boszniai nemzet létéről 
kezd beszélni. Ez a gesztus egyszerre hárító, hiszen „mesterséges úton kellett egy új 
délszláv nemzetet teremteni, mely örökre szétválasztaná a szerbeket és a horváto-
kat, tehát a szerb zászló alatt megvalósuló szolidaritás szelleme zátonyra futhatna” 
(Ekmečić 2007, 151), illetve annak lehetőségét is magában hordja, hogy egy új 
nemzet jöjjön létre, ha arra belső igény mutatkozik, ami azonos irányba mutat a 
nemzetközi politikai lehetőségekkel. Hogy Bosznia-Hercegovina mindennapjai 
ezzel együtt is inkább hasonlítottak egy puskaporos hordón való csendes pipázás-
hoz, annak bizonyítására két, csak látszólag egymással össze nem függő adat álljon 
e helyütt: 1882-től  Kálnoky Gusztáv külügyminisztert arról értesítik, hogy Mićo 
 Ljubibratić körül egy „Bosznia és Hercegovina felszabadításáért szervezett titkos 
bizottság” jött létre, amelynek ő (Mićo  Ljubibratić) áll az élén, és több városban van 
szervezete, ugyanakkor a  Garibaldi eszméivel szimpatizáló csoportok Cetinjében egy 
„il patto italo–slavó”-t kötnek a  Garibaldi olasz, valamint Bosznia és Hercegovina 
szerb képviselői között (Ekmečić 2007, 150). Úgy vélték, eldöntetett, hogy Isztria 
és Trieszt az olaszoknak jut, Crna Gora Hercegovinát, Szerbia pedig a Konjictól 
nyugatra eső boszniai részeket kapja. Ezek alapján nem kell csodálkoznunk, hogy 
 Kálnoky a mindennapos hírek hatására Bosznia és Hercegovina Habsburg okku-
pációja ellen formálódó európai pánszláv összeesküvést vélt felfedezni, ami ellen 
egyedül a katolikus európai államok szövetsége léphet fel.

Ekmečićet idézve: 

„Az Osztrák–Magyar Monarchia Balkán-félszigeti tevékenységét a követke-
zőképpen tudnánk sommásan összefoglalni: a berlini kongresszust követő fél 

 ◀  bizonyítéka, hogy 1903 és 1914 között összesen 17 kormányt neveztek ki a 
Szerb Királyságban. 

A   Szerb Királyság lakosainak túlnyomó többsége (98,6%-a) szerb nem-
zetiségűnek vallotta magát 1910 táján, az 1905-ös összeírás során 87,31%-uk 
paraszt volt. A   városok lakosainak 45%-a, a falusi lakosság 77%-a írástudat-
lan (Radojević–Dimić 2014, 27).



■   ■  

A   Belgrádban megjelenő Brka   c. szatirikus lap karikatúrája 
1887. február 1-jén 

Ausztria: Ne vágják le a ruhámat? (Boszniát és Hercegovinát)
Orosz: Nyet! Nem a ruhát vágjuk, hanem az uszályt, mert az nem is volt soha a tiéd! 
Muja (sztereotip bosnyák név): Jó muszka uram, add nekem szablyádat, és én a fejét is 
levágom.



■  ■

„Majdnem a miénk lett!” A Brka c. szatirikus hetilap 
karikatúrája 1887. január 11-én

Magyar Ember: Eredj a pokolba! – Le a létráról! Hogy meré-
szeled régi cégtáblánkat letörölni? Nem tudod, hogy mi vagyunk 
a gazdák?
Brka: Tudom, hogy ti vagytok a gazdák, hogyne tudnám, de 
nem gondoltam, hogy annyira szemtelenek vagytok, hogy belső 
ügyeinkbe is beavatkoztok. Messzire juttok így.



■   ■  

Kállay Boszniában. A Brka c. szatirikus lap 
karikatúrája 1887. május 14-én

 Kállay: Jó napot! Elégedettek velünk? Előtte leigázott nép 
voltatok, most vannak háromemeletes épületeitek, vasutatok, 
oktatásotok és császárotok van...
Szarajevóiak: Éppen ellenkezőleg legyen jó neked! El sem kel-
lett volna jönnöd. Minden talpat lenyaltál és még az ónt (szerbül 
kalaj – ón) is leszedted, hát ha még többet is nyalnál, még meg-
mérgeznéd magad... De ha megint meg akarod ónozni azokat, félő, 
hogy nem érsz a munkád végére. Mindamellett, ha nekünk most 
ezt a „jót” megteszed, mi azon leszünk, hogy ezért és sok más jóért 
ólommal fi zessünk, mert aranyunk nincsen.
 Kállay: Én ezt nem érteni. Kérni egy tolmács – te nekem lefor-
dítani ez üdvözlés én küldeni Bécsbe az újságba.
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évszázadban a Monarchia fennmaradásának motívumát kereste a nagyhatal-
mak erőterében. Létezésének alapjait elvesztette, ellentmondásba keveredett 
a demokratizációs folyamatokkal, melyek az európai nemzeti szuverenitási 
törekvésekkel egy időben jelentkeznek” (Ekmečić 2007, 150). 

Hogy az ilyen módon kialakult helyzetből előre menekülhessen, ellenségképet 
tett láthatóvá: 

„A   Habsburg hivatalos politika 1878 és 1918 közötti, balkáni uralkodásá-
nak első és utolsó éveiben a szerb nemzeti mozgalmat tekintette legfőbb 
ellenfelének: az első években a pánszlávizmus és a pravoszláv egyház elleni 
tevékenysége domborodik ki, 1914 után Szerbia, mint az új délszláv állam 
központja elleni fellépésként jellemezhetnénk” (Ekmečić 2007, 155).

Mindeközben Horvátországban: 

„[...] a másik, új kurzus szorgalmazói egy, a 19–20. század fordulóján kibon-
takozó nacionalista ifjúsági mozgalom keretében tevékenykedtek: elégedetle-
nek lévén a horvát belpolitikai helyzettel és a politikai pártokkal, liberális és 
demokratikus elveket vallva lényegében életre keltik az osztrák- és németelle-
nes jogpártiságot, összekötvén azt Rački és  Strossmayer jugoszlávizmusával, 
reálpolitizálásra szólítanak fel, mely a horvátokat megerősíti, és felkészíti 
az egyesülésre. Az »új kurzus« gondolatai a dalmáciai horvát politikusok 
soraiban jutnak kifejezésre (Ante  Trumbić, Frano  Supilo, Josip  Smodlaka, 
Melko  Čingrija). [...] Ugyanakkor az »új kurzus« politikája kapcsolatokat 
keres a bécsi udvartól egyre inkább függetlenedni kívánó magyarokkal, illetve 
a német hegemónia veszélyeit felismerő olaszokkal is” (Šepić 1981, 375).

A   világháború kitörésével elméletileg megnyílt a jugoszláv kérdés előtt a radikális 
megoldások felé vezető út, amely egy időben tartalmazta az önálló Szerb Királyság, 
illetve az az időben még a Monarchián belül élő délszlávok egyesülésének számos 
lehetőségét és koncepcióját is. A   koncepcióknak érintenie kellett a délszlávok által 
lakott, majd állammá formálódó terület kiterjedését, így határait is.

AZ ÉSZAKI ÉS ÉSZAKKELETI SZERB/DÉLSZLÁV 
TERÜLETI ELKÉPZELÉSEK VILÁGHÁBORÚS KRONOLÓGIÁJA

Az Osztrák–Magyar Monarchia július 25-i ultimátumát követően a Nišbe menekülő 
kormány közelében tartózkodó tudósok, így Jovan  Cvijić is részt vett térképek, ezzel 
együtt a területi követelések kidolgozásában: a szerb kormány és az uralkodó iránta 
érzett tiszteletét és a politikum pragmatikus gondolkodását érzékelteti az a tény, 
hogy „[...] tevékeny szerepet vállalt azon program megfogalmazásában, ami a háború 
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 49 Jovan  Cvijić A   délszlávok egysége c. munkában is közölt térképe is ebben az idő-
ben készül(hetett): ez lényegében azonos volt a  Pašić által két hónappal később, 
szeptemberben jegyzett térképpel. Ez utóbbi, stratégiai célokkal megfogalma-
zott térkép és követelés másik előzménye az augusztus végén J. Jovanović által 
tett megjegyzés, miszerint úgy véli, hogy ha a háború sikeres lesz: „Szerbia 
Boszniával, Hercegovinával, Vajdasággal, Dalmáciával, Horvátországgal, Isztriá-
val, Szlovéniával” alkot egy államot. A   megjegyzés nem érinti az államberende-
zés kérdését, de talán egy föderatív államra utal a mondatszerkezet.

 50 Az általános egyesülési vágy, „a fel nem szabadított testvérek felszabadítása” 
nem tartalmazott egyetlen világosan defi niált álláspontot sem. A   szerbek és 
más nemzetek egységének elképzelése az első harci kürtök hangjára született, 
de nem válaszolt arra kérdésre, hogy kiket ért alatta. Hasonlóképpen nem vol-
tak világosak a jövendőbeli ország határai sem, ezért Jovan  Cvijić a hadüzenet 
másnapján a kormányfőnek és a régensnek vázolja a délszlávok által lakott 
területeket [Panta   Draškić tábornok visszaemlékezéseire hivatkozik, jelzet nél-
kül, csak SANU levéltár] (Trgovčević 1986, 28). Ahhoz tehát, hogy Szerbia a 
háború utáni időszakban megvalósíthassa politikai céljait, már a háború kitöré-
sét követő időszakban a diplomaták mellett tudósok és közéleti személyiségek 
szerepvállalását is kilátásba helyezte. Az az elképzelés, ami alapján a „rabigában 
sínylődő testvérek” felszabadulnak, az elvárások mellett világos álláspontot 
nem tartalmazott, éppen ezért a balkáni konföderációtól a szerb állam területé-
nek megnöveléséig terjedő skálán kellett defi niálnia a végső célt.

 51  Cvijić két meghatározást használ: míg a délszlávok fogalma alatt a szlovének, 
horvátok és szerbek mellett a bolgárok is értendők, addig a jugoszláv terminus az 
első három nemzetet – a korabeli értelmezés szerint törzset – foglalja magában.

 52 Pišev 2009. 51. Hivatkozik Branko Petranovićra (Istorija Jugoslavije I. Beograd, 
1988, Nolit, 9).

kedvező kimenetele esetén valósult volna meg”.49  Cvijić olyan (néprajzi) térképet 
mutat a kormánynak, amelyen a délszlávok etnikai elterjedése és annak határa volt 
ábrázolva. A   térképen jelölt határok – és a térkép igazolására szolgáló megfigyelések, 
ezek tanulmányok formájában napvilágot látó összegzései, a memorandumok – a 
későbbiek során egyre inkább a stratégiai céllal meghatározott határokkal lesznek 
azonosak, mondhatni a stratégiai célok meghatározásának szolgáltattak tudományos 
alapot:50 az általa 1914 júliusában megfogalmazott határ északon Klagenfurtot, Ma-
ribort és Szegedet is az új államon belül láttatta, de Bánát esetében nem tartalmazott 
konkrét elképzelést, a határ nem került berajzolásra, hanem nyitott, ezzel együtt 
definiálatlan maradt. Az 1914 nyarán beterjesztett javaslat már – kisebb eltérésektől 
eltekintve – a később megállapított határokhoz hasonló keretek között láttatja a 
majdani jugoszláv államot.51 A   térkép bemutatója ( Jovan  Cvijić) akkori ismeretét 
és tudását összegezte, megtéve az első lépést abba az irányba, hogy a háború előtti 
tudományosság – egyetemeken oktató jeles professzorok – a maguk tudásának és 
tehetségének függvényében szolgálhassák hazájukat, amire a szerb kormány is ér-
telemszerűen igényt tartott. Ezt fordította a maga céljaira a szerb politika, hiszen 
a háború kitörését követő második napon Nikola  Pašić ugyanezen határok között 
nevezi meg a majdani jugoszláv állam határait.52
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A   háború első hónapjában a nagyhatalmak előtt bemutatták azt a térképet is, 
mely a monarchiabeli szlávok egyesülésének elképzelését tartalmazta Szerbiával és 
Montenegróval. (Ez a dokumentum – tartalma alapján – nem azonos a  Cvijić által 
elkészített térképpel, amit  Pašić népszerűsít.) A   kezdeményezők dalmáciai horvát 
politikusok ( Trumbić és  Supilo) voltak, miután az olasz terjeszkedési kísérletek itt 
jelentettek veszélyt, másrészt az olasz sajtóban Dalmáciát mint a fel nem szabadí-
tott területek egyik leghangsúlyosabbikát emlegették, emellett még Olaszország 
hadba lépésének feltételeként is szerepelt. A   horvát politikusok semmiféle részleges 
vagy szakaszos megoldást sem fogadhattak el, mert ezzel az egyesülés eszméje vált 
volna semmissé... A   követelést a szerbek, horvátok és szlovének azonos nemzethez 
tartozásával támasztották alá, amit a nyelvek azonossága, illetve hasonlósága (a 
szlovének esetében) igazolt. 

„A   jugoszláv nemzeti egység lelkes képviselőiként bíztak abban, hogy a 
múltból örökölt különbségeket a közös államban töltött idő megszünteti. 
A   szövetségesek felé megfogalmazott érvekben az erős balkáni állam léte, 
mely útját állja a német »Drang nach Osten«-nek; az orosz diplomaták és 
államfők felé a szláv népek felszabadulásában való segítségnyújtás elve do-
minált” (Šepić 1981, 378–379). 

A   monarchiabeli szlávok – és azok közül is a leginkább veszélyeztetettnek ható 
horvátok – tehát egyenjogú államalkotó nemzetek létét feltételezték, ahol a kü-
lönbségek –  Skerlić szellemiségével és hitvallásával összhangban – az együttélés 
évtizedeit követően egy jugoszláv nemzetté kovácsolódnak. 

A   markánsan kétféle szemléletet tükröző területi és belső berendezésre vonat-
kozó ideológiai áramlat mellett a lenyomatuknak tekinthető – a szerb király, a 
miniszterelnök, a Délszláv Klub vagy a Jugoszláv Bizottság részéről tett – politikai 
megnyilvánulások közvetítették a hivatalos álláspontot, amelyek alapvetően stra-
tégiai szempontok mentén kerültek megszövegezésre, és jellemző módon – amint 
arra már a békekonferencia döntéshozatali struktúrájának vázlatos bemutatása során 
felhívtuk a figyelmet – a tudományosság szolgáltatta az erkölcsi fedezetet. 

A   hadüzenet átvételét követően Sándor régens 1914. július 29-én kiáltvánnyal 
fordul népéhez és katonáihoz, amelyben a bécsi udvart csalárdsággal, szószegéssel 
vádolta a Szerb Királyság ártatlanságát bizonygatva, majd a következő szavakkal 
szólította zászlaja alá katonáit: 

„Nehéz szívvel bár és az összes nehézségnek és veszélynek tudatában, abban 
a percben, amikor a szerb harcosok arra készültek, hogy begyűjtsék eddigi 
erőfeszítéseik érett gyümölcseit, arra kényszerülök, hogy kedves és bátor 
szerbjeimet ismét a szerb háromszínű lobogó alá hívjam, azzal a meggyőző-
déssel, hogy akárcsak tavaly és tavalyelőtt, ez alkalommal is bebizonyítsák, 
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hogy méltók híres őseikhez. [...] Dicsőséges múltunkban, a régebbiben és 
az újabban is számtalan bizonyságtételét adtuk annak, hogy a szerbek, ha 
összefognak, a sokkal hatalmasabb ellenfeleket is legyőzik. Mutassuk meg 
még egyszer, hogy a szerb képes áldozatot hozni a hazájáért, és obilići önfel-
áldozással megvédeni azt a túlerőben lévő dölyfös ellenségtől.”53

A   régens a szerb hadsereghez újabb kiáltvánnyal fordul 1914. augusztus 4-én, 
melyben már – vélhetően az időközben kikristályosodó célok rendszerében – utalás 
olvasható a területi követelésekre, hiszen a szerbek által (is) lakott területek felso-
rolása egyáltalán nem tekinthető véletlennek, jóllehet e helyütt még a felszabadítás 
lebeg célként előtte: 

„Úgy tűnik, számára [az Osztrák–Magyar Monarchia számára] nem volt 
elegendő, hogy hosszú éveken át csendben hallgattuk bosznia-hercegovinai, 
bánáti és bácskai, horvátországi, szlavóniai, szerémségi, és a tengermelléki 
gyönyörű Dalmáciában élő testvéreink millióinak jajszavát.”54

Belgrád hivatalosan 1914. szeptember 4-én Nikola  Pašić szerb miniszterelnök 
antanthatalmakhoz intézett táviratában rögzítette területi követeléseit a Duna, 
a Maros és a Dráva folyók természetes határvonala mentén. Az ezúttal mellékelt 
brosúra Szerbia hadicéljait etnikai alapon határozta meg, a szlávok lakta területek 
Szerbiához csatolásával létrejövő „erős balkáni állam” fogalmával, amely nem más, 
mint Szerbia, kiegészülve Boszniával, Hercegovinával, a Vajdasággal, Dalmáciával, 
Horvátországgal, Isztriával és Szlovéniával. Ez az állam biztosítja majd az adriai 
térség és a Földközi-tenger térségének egyensúlyát is. Bulgária csatlakozási lehető-
ségét is rögzítették (Bíró 2010, 85–86).

Nikola  Pašić  Spalajković titkos tanácsoshoz 1914. szeptember 21-én írt leve-
lében írja, hogy a végső győzelem esetén Szerbiához csatolandó terület etnikai és 
történelmi előképpel rendelkezik, hiszen Vajdaság esetében az „[...] a régi szerb 
Vajdaság dunai határőrvidékének legnagyobb részével azonos. Attól a helytől, ahol 
a Maros a Tiszába torkollik, a határnak úgy kell nyugatra húzódnia a Dunáig, hogy 
Szabadka és Baja hozzánk tartozzon, majd egyenes vonalban nyugatra Baján át addig 
a helyig, ahol a Rinya folyó a Drávába torkollik, és tovább, ahol a Dráva a Murába 
torkollik.”55 Az „azonosság” oly értelemben helytálló, hogy a határőrvidék mellett 
attól délebbre igen tekintélyes területet is magába foglal az elképzelés.

 Pašić 1914. szeptember 22-i tervében a határt a Dunán Orsova felett látta, Aradot, 
Lugost és Lippát a románoknak hagyva, a Maroson a torkolatig, Szabadka és Baja fölött, 
a Duna vonalán, a Dráva vonalán vonja meg az északi határt (Trgovčević 1986, 270). 56

 53 Az eredeti szerb nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 2–3). Szöveggyűjtemény, 
1.   sz. szöveg.

 54  Šišić 1920. 5–6. Szöveggyűjtemény, 2. sz szöveg.
 55 Szerb nyelvű forrás (Mandić 1956, 107; Trgovčević1986, 270).
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1914. december 7-én a júliusban Nišbe menekült szerb szkupstinának a szerb 
kormány bejelentette, hogy Szerbia háborús hadicélja valamennyi délszláv nép 
felszabadítása és egyesítése lesz: 

„A szerb kormány a legfontosabb, és ezekben a sorsdöntő percekben egyetlen 
feladatának azt tekinti, hogy ennek a nagy hadviselésnek sikeres befejezését 
biztosítsa, amely már a kezdeti pillanattól egyúttal minden szerb, horvát 
és szlovén testvérünk felszabadításáért és egyesüléséért vívott harcává vált. 
A   hadviselést megkoronázó fényes győzelem bőségesen kárpótolja majd 
azokat az áldozatokat, amelyeket a mostani szerb nemzedék elszenved.”57 

A   Niši deklarációt követően  Trumbić derűlátó; brit közéleti személyiségek előtt 
kijelenti, hogy a jövendőbeli állam monarchia lesz Sándor régenssel az élén, belső 
berendezését tekintve pedig tekintetbe veszi a különbségeket, és három autonóm 
területre oszlik, az alkotmány meghozataláig mint tartományi szervet életben tart-
ják” (Šepić 1981, 379).

Hasonlóan derűlátó  Trubeckoj belgrádi orosz követ is, aki    Szazonov orosz kül-
ügyminiszterhez 1915. január 26-án kelt táviratában (Mandić 1956, 120–122) azt 
sugallja, hogy a számos nehézség ellenére Szerbiát a győztesek oldalán, ennek meg-
felelően újabb területek bekebelezőjeként látja, Horvátországot szerzeményként, a 
többi, ez időben még az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó területeket pedig 
szerves és természetes, Szerbiával azonos lényegűként említi: 

„Ami azon kérdés politikai oldalát illeti, hogy Szerbia hogyan viszonyul az új 
területek iránt, az a vélemény vált uralkodóvá, hogy tekintettel a külön kul-
túrára és vallásra, Horvátország kérdését kicsit más szemszögből kell kezelni, 
mint Bosznia és Hercegovina, Dalmácia és a szerb Bánát kérdését, amelyek 
közelebb állnak Szerbiához, és amelyek könnyebben alávetnék magukat az 
annexiónak és az általános szerb rendnek.”58

 ◀ 56 A   Jovanović által győzelem esetén felsorolt területekkel azonos az 1914. 
szeptember 4-én Nikola  Pašić szerb miniszterelnök által körtáviratban 
felsorolt terület, amit az antanthatalmak követségeihez intézett, amelyben 
rögzítette területi követeléseit. A   kétszáz példányban később kinyomtatott 
brosúra Szerbia hadicéljait a következőképpen foglalta össze: A   Balkán és 
Európa békéjének garanciája egy erős balkáni állam, amely nem más, mint 
Szerbia kiegészülve Boszniával, Hercegovinával, a Vajdasággal, Dalmáciával, 
Horvátországgal, Isztriával és Szlovéniával (Bíró 2010, 85–86).

 57 Szerb nyelvű forrás: Srpske novine, 282. sz., Niš, 1914. november 25./
december 8.

 58 Szöveggyűjtemény, 5. sz. szöveg.
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1915 januárjában – a korábbi területi elképzelésekkel ellentétben – a Problémes 
Yougo-Slaves csupán leírva a majdani állam határait a hivatalos belgrádi álláspon-
tot ismétli meg annak nyomatékosításával, hogy  – Pašićhoz hasonlóan – a jelzett 
Vajdaság területét az 1849 és 1860 közötti, történelmi határok között határozza 
meg (Trgovčević 1986, 272).

1915 tavaszán több tudós érzett elhivatottságot a néprajzi érveléseken alapuló 
térképek készítésére:  Županić március végén egy néprajzi-adminisztratív térképet 
készít59, amelyet később a maga költségén ad ki Londonban, de ebben az időben készül 
el Stanoje  Stanojević  „pravoszláv” térképe (1915 áprilisa) és igen merész, de végső 
soron a területi követelések alapjának is tekinthető térképe (Carte de la nation Serbo-
Croato-Slovene), majd Radonić Bánát-térképe: ez utóbbi jelentőségét Szerbia politikai 
érdeklődése határozta meg, hiszen az 1915-ös év politikai fókusza Bánátra szegeződött  
(Trgovčević 1986, 272). Az 1915-ben készített térképeket a többi térkép követte, 
melyek közül kiemelkednek a  Cvijić által készítettek, amelyeket külföldi szakemberek 
kérésére készített: elismertsége már ekkor meghatározta a délszláv államról alkotott 
képet, hiszen Arthur  Ewans, vagy az Inquiry tagja, Douglas  Johnson is többször kért 
térképeket a maga számára, így 1918 májusában is (Trgovčević 1986, 275–276).

Az 1914 novemberében Firenzében még csak körvonalazódó politikai testület 
Jugoszláv Bizottság néven 1915. május 1-jén kezdte meg hivatalos működését Pá-
rizsban, majd székhelyét Londonba helyezte át. A   francia kormány részére átadott 
memorandum,60 A   délszlávok nemzeti területei, a délszlávok lakta, tehát a jövőbeli 
állam részeiként elképzelt területeket: a) Szerbiát és Montenegrót; b) Boszniát és 
Hercegovinát; c) Dalmáciát a szigetekkel; d) Horvátországot és Szlavóniát Fiuméval 
és Muraközzel; e) a  dél-magyarországi Drávamentét és a volt szerb Vajdaságot 
(Bácskát és Bánátot); f ) Isztriát a szigetekkel és Trieszttel; g) Kranjskát és Goricát; 
h) Dél-Karintiát és Dél-Stájerországot a délnyugat-magyarországi határvidékkel 
jelölte meg az állam részeiként. 

„Ezen az egész földterületen népünk kompakt tömegben él, ahol más népek 
szinte csak elenyésző számban élnek. A   végső perifériákon élő népek elenyé-
sző száma a szomszédos népekkel való érintkezésből eredő jelenség vagy az 
ellenséges politika mesterséges terméke, ami nem befolyásolja különösebben 
a terület nemzeti jellegét.”61 

 59 Mely térképen szereplő határok egészében azonosak voltak a korai délszláv 
területi követelésekben meghatározottakkal (Trgovčević 1986, 275).

 60 Az eredeti fogalmazvány alapján. Az ezzel szó szerint megegyező (angol nyel-
ven írt) memorandumot az angol kormánynak 1915. május 15-én adták 
át Londonban, a másik példányt (francia nyelvűt) pedig még május 6-án a 
párizsi orosz követnek, Izvolszkijnak ( Šišić 1920, 20–35).

 61 Szöveggyűjtemény, 6. sz. szöveg.
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A   megalakult Jugoszláv Bizottság terjedelmes memorandumban rögzítette az an-
tanthatalmak felé a délszláv egységtörekvések lényegét. Fő céljuk volt a teljes délszláv, 
azaz a délszlávok által lakott területek politikai egysége egy szuverén államban. 1915. 
június 5-én Frano  Supilo horvát politikus elhagyta a Jugoszláv Bizottságot, mivel 
( Supilo) horvát vezetés alatt kívánta egyesíteni a délszlávokat, szemben az elnök 
 Trumbić Szerbia felé engedékenyebb politikájával. A   Jugoszláv Bizottság 1915-ös 
álláspontja szerint az államberendezés kérdését a háború után népszavazással kell 
eldönteni, ami a szerb politikai elitnek nem felelt meg (Pišev 2009, 62), mert az 
inkább az első változatban még „a helyi autonómiák megőrzését a szerb nemzeti 
dinasztia alatt, föderatív államon belül, egy hadsereggel, diplomáciával és vámmal” 
képzelte el, majd  Trumbić kérésére, hogy a memorandumba kerüljön bele, hogy 
„a nép népszavazáson döntsön a sorsáról”, de a boszniai szerb képviselők Nikola 
 Stojanović és Dušan Vasiljević határozott tiltakozására való tekintettel – tudván 
azt, hogy ez a tiltakozás azonos a szerb kormány álláspontjával is – ez a mondatrész 
nem került bele a memorandumba (Šepić 1981, 382).

„ Supilo a brit külügyminisztériumból szerzett értesülései alapján a szerb 
kor mánynak a Macedóniában teendő engedmények okán Bosznia és Her-
cegovina, Szlavónia, Szerémség, Bácska, valamint az Olaszországnak oda 
nem ítélt területek lettek felajánlva azzal, hogy a Horvátországról teendő 
döntést a jövőbeli békekonferencián teszik napirendre. […]  Horvátország 
felosztásától való aggodalmában  Supilo augusztus 30-án Edward Greynél 
tiltakozik a jugoszláv kérdés ilyen, a szerbeknek tett kompenzáció formájá-
ban való megoldása miatt, és kérte, hogy a népek önrendelkezésének elvéhez 
folyamodjanak ebben az esetben. Ezt  Grey elfogadta az Olaszországnak oda 
nem ítélt területek esetében, elutasította viszont  Pašić és az egész Jugoszláv 
Bizottság” (Šepić 1981, 383).

Az észak-amerikai délszláv újságírók 1915 augusztusában megfogalmazott ál-
lásfoglalása62 egyszerre tesz hitet a végsőkig való kitartás és a bolgárokkal kötendő 
testvériség mellett: 

„A   szerbek, horvátok és szlovének, ez a vérében, nyelvében és közös törekvé-
seiben egységes nemzet, nem tekinti a háborút befejezettnek mindaddig, míg 
fel nem szabadulnak és nem egyesülnek egy közös államban. [...] A   szerbek, 
horvátok és szlovének meg vannak győződve arról, hogy a bolgárok a leg-
közelebbi testvéreik, a lelkük legmélyéből kívánják, hogy ők se maradjanak 
ki az eljövendő közösségből, de amíg a bolgárok nem hajlandók lépéseket 
tenni az egyesítési eszmék elérése irányában, egyes más délszlávok a bolgárok 

 62 Fordítás angol nyelvről. „Ezt az állásfoglalást  Pašić miniszterelnök úrnak és a 
Jugoszláv Bizottságnak is elküldtük Londonba” ( Šišić 1920, 42).
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Macedónia iránti igényeit – éppúgy, mint az olaszok Dalmácia iránti igényeit 
– törvénytelennek fogják tekinteni.”63

A   Jugoszláv Bizottság 1915. október 1-jei kiáltványa64 kitér a Rómába menekült 
politikusok csoportjára, akik a teljes délszláv lakosság sorozása elől és az őket érő 
inzultusok miatt menekültek külföldre a Monarchia területéről. A   kiáltvány cáfolja 
a délszlávok egy részének területi igényét az osztrákok irányában.65

Időközben a szerb kormány Nišből Korfu szigetére tette át székhelyét 1915 végén, 
közvetlenül azelőtt, hogy az osztrák, magyar, német, bolgár hadsereg elfoglalta volna 
Szerbia teljes területét. A   Jugoszláv Bizottság szerepe, jelentősége és aktivitása ebben az 
időszakban érezhetően megnőtt. 1916. február 16–24-én a Jugoszláv Bizottság egyez-
tetéseket folytatott Párizsban. Áttekintették az alapítástól eltelt időszak eseményeit, 
és megállapították, hogy a jugoszláv kérdés nyugati megismertetése és  elismertetése 
terén jelentős eredményeket értek el. Ehhez természetesen a nevezett bizottság mellett 
a tudósok, politikusok hatalmi központokban kifejtett tevékenysége is jelentősen 
hozzájárult. Mivel Szerbia katonai megsemmisülése után ez volt az első tanácskozásuk, 
kijelentették, nem lesz elég csupán Szerbia helyreállítása, hanem a békének megoldást 
kell nyújtania a teljes jugoszláv problémára.66 Az egyeztetés végén Ante  Trumbić, a 
Jugoszláv Bizottság elnökének üdvözlő távirata szerint Sándor szerb régensherceget 
tekintik minden délszláv leendő uralkodójának (Kemény 1999, 7. köt.).

A   Jugoszláv Bizottságnak a francia kormány részére 1916. március 13-án átadott 
memoranduma67 már a délszláv kérdés megoldásának előfeltételeként írja le a Mo-
narchia pusztulását, történelmi kontextusba helyezve a problémát és a megoldást is: 

„Az Osztrák–Magyar Monarchia  háború befejezése utáni sorsának kérdése 
előfeltétele a délszláv kérdés megoldásának. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
Közép-Európa egy olyan kórral megtámadott szervezete, amely már képtelen 
önállóan élni, mivel elvesztette belülről fakadó életképességét.”68

 63 Szöveggyűjtemény, 7. sz. szöveg.
 64 1915. október 1-jén jelent meg először Londonban (angol nyelven) és Párizs-

ban (francia nyelven) a Jugoszláv Bizottság sajtószerve: a Th e Southern Slav 
Bulletin és a Bulletin Yougoslave. A   lap első oldalán megjelent a bizottság 
ezen kiáltványa  (szerb nyelven:  Šišić 1920, 44–45).

 65 Szöveggyűjtemény, 9. sz. szöveg.
 66 Séance pleinère du Comité Yougoslave. In: Bulletin Yougoslave 2. (1916) már-

cius 1. 9. sz. 1.
 67  Šišić 1920. 50–58. „Az 1916. március 13-án megfogalmazott kiegészítő me-

morandumot a francia kormánynak nyújtják át, ebben – tekintettel Szerbia 
okkupálására – kihangsúlyozzák, hogy az egész délszláv térséget azonos 
módon kell kezelni. [...] A   Jugoszláv Bizottság tehát továbbra is elvetette a 
szakaszos egyesülés lehetőségét, amit  Pašić mint szükséges rosszat elfoga-
dott” (Šepić 1981, 385).

 68 Szöveggyűjtemény, 10. sz. szöveg.
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„Szerbia összeomlását követően, melyre a német, osztrák–magyar és bolgár 
hadsereg együttes, 1915. október–novemberében bekövetkező offenzívája 
után került sor, a Jugoszláv Bizottság helyzete kedvezőbbre fordult, amihez 
a Bizottság észak- és dél-amerikai délszláv kivándorlói közötti akciója során 
összegyűjtött támogatás is hozzájárult: ezzel megszűnt a szerb kormánytól 
való pénzügyi függése, aminek az előállt helyzet egyébként is komoly akadályt 
jelentett. Emellett a délszláv kivándorlók a Bizottságot hivatalos képviselőként 
ismerték el a felszabadulás és egyesülés kapcsán folytatott tárgyalásokban” 
(Šepić  1981, 385).

1916. március 20-án Ante  Trumbić, a Jugoszláv Bizottság elnöke Sándor szerb 
régens Párizsba érkezése alkalmából kiadott sajtóközleményében a jugoszláv eszme 
Szerbia külpolitikájában betöltött fontosságát hangsúlyozza, ennek kapcsán újból 
kijelenti, hogy Ausztria–Magyarországot pedig el kell pusztítani. Nyilatkozatát a 
körülmények figyelmen kívül hagyásának eklatáns példájaként is jellemezhetnénk, 
mivel a jövendőbeli délszláv állam jelentős része a Monarchia részeként működik, 
Szerbia pedig katonai szempontok szerint megszűnt létezni. Egyedüli reménysugár 
abban mutatkozott, hogy az emigráns délszlávok sorsközösséget vállaltak Szerbiával. 

1916. április 18-án a szerb hivatalos politika és a Jugoszláv Bizottság közti közele-
dés újabb nyilvánvaló jele a nizzai városházán megtartott együttes ülés, ahol a szerb 
szkupstina 104 képviselője és a Jugoszláv Bizottság képviselői között politikai egyez-
tetések zajlottak. Kosta  Stojanović, a Szerb Klub elnöke, Ante  Trumbić, a Jugoszláv 
Bizottság elnöke, valamint a szerb képviselők nevében Marko  Trifk ović örömmel 
nyugtázták, hogy megegyezés jött létre a közös politikai programról és a propa gan-
da eszközökről.69 

 Habsburg Károly királlyá és császárrá koronázása alkalmából a Jugoszláv Bizottság 
1916. december 18-án kijelenti, hogy kapcsolataik „...semmiképp sem az odaadás és 
a lojalitás érzésein alapulnak. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen az »állami hatalom 
kényszerére« épülnek. I. [IV.] Károlyra a délszláv nép nem jogos uralkodójaként 
tekint, hanem egy új zsarnokot, a Habsburgok hagyományos politikájának foly-
tatóját látja benne.”  70 A   Jugoszláv Bizottság kiáltványával nem ismerte el az új 
Habsburg-uralkodót a délszlávok legitim uralkodójának. Károly a délszláv kérdésre 
úgy tekintett, mint a legnagyobb veszélyeket hordozó problémára, mert magában 
hordozza a nagyszerb gondolatot (Mitrović 2003, 44). Ezzel a jugoszláv gondolattal, 
szemben, amely a „három törzs – egy nemzet” eszmét vallotta magáénak, szembe-
állítható a nagyhorvát eszmeiség, amely a jugoszláv gondolatot másképp értelmezi, 
és legalább nem törekszik a Habsburg Birodalom szétverésére (Mitrović 2003, 44).

 69 Le Comité Yougoslave chez les députés serbes a Nice. In: Bulletin Yougoslave 
2. (1916) május 1. 11. sz. 4.  

 70 Szöveggyűjtemény, 11. sz. szöveg ( Šišić 1920, 82–85).
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1917. május 30-án a bécsi birodalmi gyűlés Délszláv Klubjának nyilatkozata a 
délszláv egyesítésről leszögezi, „...hogy a nemzeti elvek és a horvát állami jog alapján 
követelik a Monarchia minden olyan országának egyesülését, amelyben szlovének, 
horvátok és szerbek élnek, egy független, minden idegen uralomtól szabad, demok-
ratikus alapokra felépülő államtestbe, amely a Habsburg–Lotaringiai-ház jogara 
alatt működne.”71 

1917. július 16-án Stjepan  Radić, a Horvát Jogpárt képviselője és a horvát szá bor 
ellenzéki tagja interpellációt nyújtott be a délszláv egység, valamint az önálló horvát 
királyság megalakítása tárgyában: a nagyhorvát eszme lényege szerint Horvát–Szlavón-
ország, Dalmácia és Bosznia-Hercegovina szuverén államban egyesül, közösséget a 
Habsburg-uralkodó személye adhat perszonálunió formájában a Magyar Királysággal. 

A   Délszláv Klub Monarchián belüli kiteljesedési tervével szemben magát defini-
áló Jugoszláv Bizottság és a szerb kormány tárgyalásai eredményeként 1917. július 
20-án kerül sor a Korfui nyilatkozat Nikola  Pašić emigrációban élő szerb miniszter-
elnök és Ante  Trumbić, a Jugoszláv Bizottság elnöke általi aláírására. A   nyilatkozat 
értelmében „…a szerbek, a horvátok és a szlovénok képviselői ismételten hangsú-
lyozzák, hogy ez a háromnevű nemzet megegyezik vérét, beszélt és írott nyelvét, 
egységességéhez való hozzáállását tekintve, a közösen lakott területeik egységének 
folytonossága, nemzeti megmaradásuk együttes érdekei, valamint sokoldalú erkölcsi 
és anyagi fejlődésük szempontjából”. A   nyilatkozat első pontja kimondja, hogy „a 
délszlávok vagy jugoszlávok néven is ismert szerbek, horvátok és szlovének állama 
egy szabad, független, egységes területtel és egységes állampolgársággal rendelkező 
királyság lesz. Az ország alkotmányos, demokratikus és parlamentáris jellegű monar-
chia lesz, a Karađorđević-dinasztiával az élén, amely már bizonyította, hogy eszmé-
ivel és érzelmeivel nem különül el a nemzettől, és a nemzet szabadságát és érdekeit 
helyezi mindenek elébe”,72 a további pontok jelentős része pedig az egyenjogúság 
aspektusait pontosítja a három nemzet között (elnevezés, nemzeti szimbólumok, 
az ábécé használata, vallásszabadság terén).

1917. november 15-én a Délszláv Klub már elutasította azt a közvetítő föderációs 
javaslatot, amely a Monarchián belül célozta Horvátország, Dalmácia és Bosznia 
szuverén jellegű államként történő egyesítését.

„A   háború első szakaszában, 1917 tavaszáig nem volt látható jele a politikai 
aktivitásnak, melynek célja az egyesülés lett volna, jóllehet a politikai élet 
nem szűnt meg, a súlypont az USA-ban és az antant országaiban a horvát 
politikai emigránsok tevékenységére helyeződött át, amit az Osztrák–Magyar 

 71 Ezt a nyilatkozatot a klub elnöke, dr. Anton  Korošec 1917. május 30-án olvas-
ta fel a bécsi Birodalmi Tanácsnak. Ettől kezdve válik a Habsburg Monar-
chián belül élő horvátok, szerbek és szlovénok egész politikájának alapjává. 
Egyes testületek, vallási és világi közösségek, városok, választási körzetek, 
sőt egész tartományok is csatlakoztak hozzá ( Šišić 1920, 94).

 72 Szöveggyűjtemény, 13. sz szöveg ( Šišić 1920, 96–99).
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Monarchia szerb és szlovén politikai emigránsaival fejtettek ki. A   háború 
második szakaszában, az oroszországi forradalom, az USA   hadba lépése és 
a Monarchia ausztriai részében megújuló politikai élet eredményeképpen a 
belpolitikai aktivitás határozta meg a domináns politikai irányzatot, melynek 
célja az Osztrák–Magyar Monarchia alól felszabadítandó szerbek, horvátok 
és szlovének egyesülése volt Szerbiával és Crna Gorával” (Šepić 1981, 373).

„A   délszlávok egyesülésének eszméje a horvátok között mély gyökeret vert, 
valójában éppen Horvátországban szökött szárba, leglátványosabban a vi-
lágháború kitörését megelőző egy évtizedben. A   horvát kérdés megoldására 
két lehetséges út szilárdult meg: a kompromisszumos, amelyben a Habsburg 
Monarchia országaiban élő szerbek, horvátok és szlovének a Monarchia kere-
tén belül államközösséget alkotnak; vagy pedig a radikális, ami a teljes felsza-
badulást követően a Balkán-félsziget más délszláv államaival való egyesülést 
látta elő. [...] A   horvát belpolitikában mindkét eshetőséggel számoltak. [...] 
A   trializmus hívei az »egyedüli reális« megoldás mellett tartottak ki, mely 
az Osztrák–Magyar Monarchiában az európai egyensúly alaptételét látták, 
ami szerint a Monarchia még hosszú ideig életképes lesz. Ez a nézet 1903 után 
csupán a Jogpárt soraiban tart ki, a többi horvát párt osztrákellenes hangjai 
felerősödnek. A   Jogpártban 1913-ban bekövetkező szakadás után – a Frank-
hívek kizárásával – azon áramlat kap erőre (Dalmáciában és Isztriában), amely 
nemcsak a szlovénok, de a szerbek felé tett lépéseket is üdvözölte. A   Stjepan 
 Radić vezette Horvát Parasztpárt ugyancsak a Monarchián belüli élet mellett 
foglalt állást. A   20. század elején Radić még egy Duna menti föderációt tartott 
elképzelhetőnek, amelynek egyik államközösségében (a Horvát–Szerb–Szlovén 
bánságban) Zágráb központtal és Horvátország köré gyűlve az Osztrák–Magyar 
Monarchia horvátok, szerbek és szlovének lakta vidékei tömörülnének, élénk 
kapcsolatot tartva fenn a Monarchia többi szláv népével, főképpen a csehekkel, 
bízván abban, hogy a szoros együttműködés eredményeképpen a Monarchia 
külpolitikáját is sikerrel befolyásolhatnák, hogy az, megszabadulván a német 
befolyástól, porosszá váljon” (Šepić 1981, 374–375).

1918 elején a tengelyhatalmak helyzete szilárdnak tűnt, az antant véleménye 
pedig megoszlott abban, hogy ki a tulajdonképpeni ellenség: Olaszország számára ez 
az Osztrák–Magyar Monarchia, Nagy-Britannia, Franciaország és az USA   számára 
ez Németország volt, azonban egyiknek sem volt eltökélt célja az Osztrák–Magyar 
Monarchia mint szuverén állam szétverése.

Ebből adódóan a szerb/délszláv célok elfogadásáról is visszafogottan nyilatkoztak. 
A   kedvező hadi helyzet ellenére a Monarchia egyre mélyebb válságba sodródott első-
sorban a szláv népek (lengyelek, csehek, szlovákok, szerbek és horvátok) függetlene-
dési szándéka miatt, de a déli végeken érződött a legnagyobb válság: 1917 tavaszától 
egyre inkább eluralkodik a Habsburg Birodalom szláv lakosságának azon vágya, hogy 
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függetlenné váljon. Új, programadó nyilatkozattá nőtte ki magát a  Seton-Watson 
nevével fémjelzett „New Europe”, amely szembehelyezi magát a német dominanciájú 
Közép-Európa gondolatával, és szuverén nemzeti államok sorát álmodja oda. A   Mit-
teleuropa-gondolat kezdett veszíteni jelentőségéből, a közép-európai pánszlávizmus-
nak egyre inkább a német és magyar hegemónia megtörésének feladata jutott, aminek 
megerősítéseként értelmezhető a New Europe-gondolat (Mitrović 2003, 43).

Woodrow  Wilson 1918. január 8-i parlamenti nyilatkozata az események felgyor-
sulását eredményezte. A   Monarchia jugoszláv emigránsai Genfben gyűlést tartottak, 
ahol Ausztria-ellenes nyilatkozatot fogadtak el, 1918. január 18-tól pedig két szlo-
vén párt is sürgeti a délszláv egységet, és követeli nemzeti tanácsaik megalakítását.

1918. január 22-én Nikola  Pašić szerb követekhez intézett körlevelében a Korfui 
nyilatkozat döntéseihez képest szerényebb, és kizárólag Szerbia érdekeit szem előtt 
tartó kijelentést tesz azzal, hogy miután a nagyhatalmak meg kívánják tartani a 
Monarchiát, ezért Szerbia csak Bosznia-Hercegovina önrendelkezését és a tengeri 
kikötőhöz jutást szorgalmazza.

A   szlovén pártok kezdeményezése csak egy a délszláv politikai szubjektumok 
1918. évi aktivitásai sorában: a  Starčević vezette Jogpárt 1918. március 2–3-án 
Zágrábban megtartott találkozóján – amelyen a szlavón és horvát szociáldemok-
raták, a szlovén Néppárt, Bosznia és Hercegovina képviselői, Dalmácia, Isztria és 
Muraköz képviselői vettek részt, de távol maradtak a hatalmat gyakorló horvát–szerb 
koalíció és a Horvát Parasztpárt, és ahol Ante  Pavelić elnökölt – rezolúciót fogad-
nak el, amelynek értelmében „...a szlovének, horvátok és szerbek egységes nemzet, 
amely egység feltétel nélküli és oszthatatlan. Az egység alapelve a népek szabad 
akaratának tiszteletben tartásán alapszik, függetlenséget követelnek és szövetséget 
az egységes országban úgy, hogy mindeközben a történelmi és politikai sajátossá-
gokat mindenki tiszteletben tartja” (Matijević 2009, 2). A   találkozó résztvevői egy 
ad hoc bizottságot hoztak létre a majdani Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti 
Tanácsának megalapítása érdekében. Ezzel a délszláv térség politikai palettája új 
tartalmi elemmel bővült, amely mellőzi a szerb kormány és a Jugoszláv Bizottság 
Korfui nyilatkozatát, a Délszláv Klub elképzeléseit, ugyanakkor nem egyértelműsíti 
a megálmodott határokat, csupán azok lakosságának etnikai értelmezését adja meg. 

A   délszláv politikai sokszínűség kibontakozása azonban nem torpan meg 1918 
márciusában: 1918. április 8. és 10. között kerül sor az Osztrák–Magyar Monarchia 
emigrált nemzetiségeinek kongresszusára Rómában. Itt többek között megállapod-
tak arról, hogy Olaszország alapvető érdeke a délszláv nép szabadsága és önállósága. 
1918. május 29-én az USA   kormánya támogatásáról biztosította a római kongresszus 
(1918. április 8–10.) határozatait. Elismerték a népek nemzeti egységre törekvésé-
nek jogát, valamint az Adriai-tengerhez való kijutás szabadságának elvét (Kovács 
2004, 352–354).

Az elismeréssel párhuzamosan – és tőle függetlenül – jönnek létre az ún. nem-
zeti szervezetek: július 2-án Splitben a Szerbek, Horvátok és Szlovének Dalmáciai 
Nemzeti Szervezete, július 14-én Sušakban (Fiume mellett) a horvát tengermellék 
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azonos szervezete, augusztus 17-én Ljubljanában a szlovéniai szervezet. Ez utóbbi 
már előre jelezte a majdan felálló Nemzeti Tanácshoz való alárendelt viszonyát 
(Kovács 2004, 352–354).

1918. július 25-én a londoni Mansion House-ban brit politikusok és diplomaták 
részvételével tartott délszláv nagygyűlésen James  Balfour brit külügyminiszter támo-
gatásáról biztosította a délszlávok egyesülési vágyait. Jovan Jovanović Londonba akk-
reditált szerb követ ismét Szerbia céljának nyilvánította az összes délszláv egyesülését.

Az ellenzéki pártok augusztus 23-án elfogadták a nemzeti tanácsok statútumának 
tervezetét (Matijević 2009, 2). 

A   szaloniki front összeomlása 1918. szeptember 15-én következett be, Bulgária 
szeptember 29-én kapitulált, Törökországot elvágják a tengelyhatalmaktól, Ro-
mánia újból közeledik az antanthoz. 1918. szeptember 28-án Bécsben a szaloniki 
front összeomlásának hírére pánik tör ki, mert Bulgária fegyverletétele után a többi 
szövetséges kapitulációja is karnyújtásnyira került (Mitrović 2003, 35).

1918. október 5-én Ante  Pavelić elnökletével tartják meg a Szlovének, Horvátok 
és Szerbek Nemzeti Tanácsának alakuló közgyűlését, október 5–6-án a hatalmi 
koalíció és az ellenzék képviselőivel is tárgyalásokat folytat.

1918. október 12-én I. Károly audiencián hallgatta meg az osztrák képviselőház 
küldötteit Ausztria átalakításáról vallott felfogásukról. A   szociáldemokraták szerint 
a föderáció csak a népek önrendelkezési jogából származhat. A   Lengyel Klub kép-
viselői szerint Lengyelország államjogi státusát a lengyel nép kívánja törvényhozó 
testület útján eldönteni. Az ukránok tiltakozásukat fejezték ki Kelet-Galíciának 
a Lengyel Királysághoz történő csatolásával kapcsolatban, ők az összes ukránok 
által lakott részek önálló állammá egyesítését kívánták. A   Délszláv Klub képviselői 
hasonló értelemben nyilatkoztak a délszláv népek önrendelkezéséről.

1918. október 19-én az Anton  Korošec elnöksége alatt működő Szlovének, Hor-
vátok és Szerbek Nemzeti Tanácsa „...minden nemzeti párt és csoportosulás által 
felhatalmazva ettől kezdve kezébe veszi a nemzeti politika irányítását. Mostantól 
egyetlen párt, csoportosulás vagy parlamenti csoport sem fog semmilyen, a nemzeti 
kérdéseket illető külön politikát vagy tárgyalásokat folytatni a nemzetet megkerülő 
tényezőkkel, hanem a jövőben csak a Nemzeti Tanács az egyetlen döntő tényező 
ezekben a kérdésekben” ( Šišić 1920, 179–181).

A   teljes délszláv egységre az európai béke garanciájaként tekintettek. A   Délszláv 
Nemzeti Tanács nyilatkozata szerint követelték 1.) az összes szlovének, horvátok 
és szerbek egy nemzetté egyesítését ezeknek a népeknek az etnográfiai területén 
tekintet nélkül az érvényben lévő tartományi és állami határokra; 2.) egységes 
nemzeti képviselet mellett érveltek a jövőbeni békekonferencián, a délszláv kérdés 
nemzetközi kérdéssé vált számukra; 3.) elutasították az október 16-i osztrák császári 
manifesztumot Ausztria föderatív átalakításáról; 4.) a tartós béke garanciája csak 
a népek szövetsége és a lefegyverzés lehet; 5.) az új délszláv állam biztosítani fogja 
a nemzetek szabad fejlődését és a szomszéd államokkal való szabad kereskedelmi 
forgalmat ( Šišić 1920, 179–181).
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A   zágrábi októberi tárgyalásokkal egy időben tartotta alakuló közgyűlését a 
Bosznia-Hercegovinai Nemzeti Tanács is (Matijević 2009, 4). Október 23-án már 
a horvát bán is részt vesz a Nemzeti Tanács összejövetelén, és lényegében elismerte 
a Nemzeti Tanácsot mint legitim hatalomgyakorló szervet, egyszersmind a Nemzeti 
Tanács helyi szerveinek létrehozását szorgalmazza (Matijević 2009, 5).

Ifjabb  Andrássy Gyula külügyminiszter október 28-án IV. Károly beleegyezésével 
a béketárgyalások megkezdését és a fegyverszünet bevezetését javasolta Washing-
tonnak. Ugyanezen a napon Mihalovich horvát bán Bécsben audiencián volt, ahol a 
császár és király így búcsúzott: „Tegyék azt, amihez kedvük van” (Matijević 2009. 5).

1918. október 29-én megalakul a Szlovének, Horvátok és Szerbek állama (Država 
Slovenaca, Hrvata i Srba), aminek megalakulási folyamata október 19-én kezdő-
dött meg. A   horvát szábor határozatot hozott Bogdan  Medaković elnöklete alatt 
és Svetozar  Pribićević indítványára arról, hogy a népek teljes önrendelkezési joga 
alapján minden közjogi kapcsolatot megszakítanak a Horvát–Szlavón és a Dalmát 
Királyság, valamint a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság között.

1918. október 31-én a Délszláv Nemzeti Tanács értesítette az antanthatalmakat 
arról, hogy létrehozták a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot, mely királyságnak a 
trónját a Karađorđević-dinasztia foglalja el.

November 3-án aláírásra kerül a padovai egyezmény az Osztrák–Magyar Mo-
narchia és az antant között, mely egyezmény másnap lép életbe. 

November 3-án Genfben  Korošec kijelenti, hogy a Szlovének, Horvátok és Szer-
bek Nemzeti Tanácsa legitim kormánya a délszláv országoknak, és ezt a határozatot 
a francia, angol, olasz, amerikai és szerb kormányoknak is eljuttatja. Ezután kerül sor 
a genfi tanácskozásra november 6. és 9. között, ahol a Nemzeti Tanács, a Jugoszláv 
Bizottság (a monarchiabéli délszlávok képviselői), a szerb kormányfő (Nikola  Pašić), 
a szerb parlament képviselői vettek részt, majd azon egyezmény aláírására kerül sor, 
ahol „ünnepélyesen, ország és világ előtt kijelentik, hogy a Szlovének, Horvátok 
és Szerbek Állama egyesül a Szerb Királysággal, és együtt a Szerbek, Horvátok és 
Szlovének Államát alkotják, ahova tárt karokkal várják montenegrói testvéreiket 
is (Matijević 2009, 8). Az egyezményt november 14-én már felmondja  Pašić, mert 
nem talált támogatásra a szerb kormányban.

November 11-én IV. Károly lemond a trónról, 12-én a Német–Osztrák Nemzeti 
Tanács kikiáltja a köztársaságot.

November 13-án kerül sor a belgrádi fegyverszünet aláírására Magyarország és 
a szövetségesek között, és ezen a napon érkezik meg Dušan T.  Simović alezredes 
Zágrábba, mint a Szlovén–Horvát–Szerb Nemzeti Tanácshoz rendelt szerb katonai 
vezérkar képviselője. A   horvát száborban fogadták, ahol a szerb kormány jókíván-
ságait és segítségnyújtási szándékát fejezte ki. Ezután I. Lorković kér szót és abbéli 
reményének ad hangot, hogy a Szlovének, Horvátok és Szerbek Állama a Drina, 
Száva és Duna határokkal független maradhat Szerbiától és Crna Gorától (Matijević 
2009, 9). Simović válasza így hangzott: 
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„Szerbia, aki másfél millió áldozattal járult hozzá a Száván, Dunán és Dri-
nán túli testvérei felszabadulásához, semmi esetre sem engedheti meg, hogy 
határai között új állam jöjjön létre: ez az új állam négy éven keresztül az el-
lenség oldalán állott. Szerbia a fegyverek jussán és a Magyarországgal kötött 
fegyverszüneti egyezmény alapján a saját területének tekinti a Bánságban a 
Karánsebes–Orsova–Maros–Arad–Szegedtől délre eső területeket, Bácská-
ban a Horgos–Szabadka–Baja vonaltól délre eső területeket, Baranyában a 
Bátaszék–Pécs–Barcs–Dráva–Eszék vonaltól délre eső területeket, Szerémség 
és Szlavónia esetében az Eszék–Đakovo–Šamac-vasútvonaltól keletre eső te-
rületeket, egész Boszniát és Hercegovinát, Dalmáciát pedig a Planak-szirtig. 
A   felsorolt határvonalon kívül eső terület hovatartozását illetően szabadon 
dönthetnek annak sorsáról: Szerbiával tartanak, vagy pedig önálló államot 
hoznak létre” (Matijević 2009, 9). 

A   megdöbbenést és hallgatást Ante  Pavelić törte meg, aki kijelentette, hogy a 
Szlovén–Horvát–Szerb Nemzeti Tanács nem gondol független államot létrehozni, 
hanem Szerbiával akar egyesülni. 

1918. december 1-jén Belgrádban Szerbia és a Szlovének, Horvátok és Szerbek 
Független Államának egyesüléséből létrejött a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság.

A   VILÁGPOLITIKAI KERET: A GYŐZTES NAGYHATALMAK 
NYUGAT-BALKÁNRA VONATKOZÓ TERVEI, ELKÉPZELÉSEI 

ÉS JAVASLATAI, VALAMINT A TERÜLETI BIZOTTSÁG 
TEVÉKENYSÉGE

A   világháború eseményei az általunk vizsgált területeket is – hasonlóképpen a 
közvetlenül érintett hatalmakhoz – számos terv részévé tették, ami alól az 1918-
ban győztes nagyhatalmak zöme73 sem volt kivétel, illetve a Monarchián belüli 
föderatív,74 vagy éppen az önállósodást sürgető közép-európai (pánszláv) vagy 

 73 Olaszország a londoni egyezmény értelmében az Adriai-tenger esetében volt 
érintett, ezért lényegében a francia, az angol és az amerikai elképzelésekről 
tudunk érdemben tárgyalni.

 74 Stjepan  Radić, a Horvát Parasztpárt vezetője „1902-es röpiratában a bi-
rodalom olyan, öt egységből álló föderációvá alakítását javasolta, amely-
nek tagállamai közül három szláv (Csehország, Galícia és Horvátország 
Szlovéniával együtt), egy német, egy pedig – Magyarország – továbbra is 
soknemzetiségű lett volna” (Romsics 2020, 17). „A   keresztényszocialisták 
1905-ös eggenburgi programja még határozottabban képviselte a birodalom 
szövetségi állammá alakítását svájci, illetve észak-amerikai mintára. Ez az 
államszövetség elképzelésük szerint a következő autonóm nemzetállamokból 
állt volna: 1. Német-Ausztria, 2. Német-Csehország, 3. Német-Morvaország 
és Szilézia, 4. Csehország, 5. Magyarország, 6. Erdély, 7. Horvátország, ▶
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nyugat-balkáni (délszláv)75 tervek tárgyát képezte, amint ezt a délszláv állam területi 
aspirációt tárgyaló fejezetben a példák kronológiai rendbe állításával mutatunk be. 
A   Monarchia és Szerbia közötti viszony Bosznia 1878-as okkupációjától kezdődően 
turbulenssé vált, de az 1908-as annexió, ha lehet, még bonyolultabb éveket hozott:76 
a délszláv nemzetiségek aránya és jelentősége megnőtt, ezzel párhuzamosan az ön-
állósodás igénye is felerősödött.77

1918 tavaszán már három győztes nagyhatalom – Franciaország, Nagy-Britan-
nia és az Amerikai Egyesült Államok – rendelkezett olyan tervekkel, amelyeket 
ismereteik alapján, szándékaikkal és elképzeléseikkel összhangban készítettek el. 
Ami a nagyhatalmak délszláv–magyar határra vonatkozó elképzeléseit illeti, az a 
benyomásunk, hogy a francia álláspont nemcsak a délszláv állam kívánságainak 
megfelelő módon alakult, hanem a Német Birodalom „megbüntetésének” eszközét, 
lehetőségét vélte felfedezni a német lakossággal lakott baranyai, bácskai és bánáti 
területek új államhoz csatolásában. Ezzel szemben az olasz, angol és amerikai ter-
vekben a magyar és német többségű területek „egyben” tartásában gondolkodtak, 

 ◀  8. Lengyel-Nyugat-Galícia, 9. Ukrán-Kelet-Galícia, 10. Szlovákföld, 11. 
Krajna (Szlovénia), 12. Vajdaság (Osztrák-Szerbia), 13. Székelyföld, 14. 
Trento, 15. Trieszt” (Romsics 2020, 18).

 75 Romsics Ignác több elképzelést mutat be, többek között Kramář – 1918-
tól Csehszlovákia első miniszterelnökéét, aki a Szláv Birodalmat 1914-es 
elképzelésében mint  „...az Orosz Birodalomból, a Lengyel Cárságból, a 
Cseh Cárságból, a Bolgár Cárságból, a Szerb Királyságból és a Montenegrói 
Királyságból” álló egységet vizionálta, aminek déli domináns alkotóeleme 
Szerbia lett volna, amely  „...Montengró kivételével minden délszláv terüle-
tet megkapott volna egészen Triesztig, illetve Karintiáig, továbbá »talán« 
Délnyugat- és Nyugat-Magyarországot is” (Romsics 2020, 15). Hasonló, 
az Osztrák–Magyar Monarchia keretein kívül elképzelt szláv államra utalt 
a „másik” illír gondolat „...a szerbekkel és Szerbiával együttműködve a bol-
gárok kivételével ez mindegyik délszláv nép egyesítését célul tűzte ki – az 
Osztrák–Magyar Monarchia keretein kívül. Ennek legismertebb képviselői 
Ante  Trumbić spalatói polgármester és Frano  Supilo zárai, illetve fiumei 
újságíró voltak” (Romsics 2020, 17–18).

 76 Az annektálás „...nemcsak a nagy-szerb állam megteremtése elé gördített 
akadályt, hanem a tengertől is elzárta Szerbiát, a szerb vezetést valósággal 
frusztrálta. Belgrád ettől kezdve minden más szempontot félretéve a térség 
destabilizálására törekedett, amelytől nemzeti céljainak valóra válását remél-
te” (Romsics 2020, 26).

 77 Az 1895-ös  nemzetiségi kongresszus kéréseit föderatív kezdeményezésként 
kell értelmeznünk: „Magyarország nem magyar népeinek, nyelvük határai-
nak megfelelőleg, adassék teljes szabadság, mégpedig olyaténképpen, hogy 
az illető autonóm területeknek (megyéknek, városoknak, községeknek) a 
közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóságoknál használt nemzeti nyelv 
által adassék meg az illető terület nemzetiségi jellege” (Romsics 2020, 21. 
Idézi Kemény Gábort: A   magyar nemzetiségi kérdés története. I. rész. Buda-
pest, 1946).
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a délszláv követelések tiszteletben tartása mellett: amíg a francia álláspont a veszte-
sek megbüntetését tűzte ki célul, addig az utóbbi három nagyhatalom a korábban 
egy államban élő nem szlávok (németek és magyarok) együttélését nem tekintette 
problematikusnak.

Az amerikai javaslat értelmében a Bánátban a Tisza-Maros szeglete maradt 
volna magyar földön, Bácskában a Ferenc-csatornától északra fekvő területek, 
illetve Baranya egész területe.78 Az angol a nemzetiségi elvek alapján készült, és a 
legkörültekintőbb javaslatnak tekinthető,79 míg a francia tervezet közelítette meg 
leginkább a stratégiai elvek alapján követelt szerb/délszláv határt:80 ezek ismeretében 
másképpen értékelhetjük a Legfelsőbb Tanács utasítására tevékenykedő Területi 
Bizottság és annak albizottságainak tevékenységét is.

A   Területi Bizottság álláspontváltozásai nem függetleníthetőek a működésüket be-
folyásoló „otthoni” eseményektől: az amerikai küldöttség tengerentúli belpolitikai 
viszályai miatt bekövetkező pozícióvesztése fokról-fokra a francia fél „házigazdai” 
szerepének előtérbe kerülését eredményezte: március 2-ától kezdődően megfigyelhe-
tő a francia „vétójog” alkalmazása, amikor „az amerikai és a brit delegáció a Bácska 
középső és északi részét Szabadkával és Zomborral a Ferenc-csatornáig, valamint a 

 78 „Délen a Bánság északnyugati szeglete, valamint a Bácska Ferenc-csatornától 
északra fekvő középső és északi fele maradt volna Magyarországnál. A   határ-
vonal ezt követően Bezdánnál délre kanyarodva a Duna, a Dráva torkolatá-
tól pedig a Dráva, majd pedig a Mura folyását követte. Az Inquiry októberre 
elkészült javaslata belekerült abba az 1919. január 21-én véglegesített össze-
állításba (Black Book), amelyen az amerikai békedelegáció területi kérdések-
ben elfoglalt álláspontja a párizsi békekonferencián a legkisebb részletekig 
lemenően alapul” (Romsics 2020, 55).

 79 „ Seton-Watson nemzetállami koncepciója 1918 decemberében a konkrét ha-
tárjavaslatában a határ menti magyar többségű területeket minden esetben 
a magyaroknak kívánta adni, „sőt a leendő határ két oldalán olyan, úgyne-
vezett szürke zónákat különített el, amelyek hovatartozását csak alapos és 
nemzetközileg ellenőrzött helyszíni vizsgálatok alapján javasolta eldönteni 
[…]  Seton-Watson  anyagán alapult a brit békedelegáció 1919. február 8-i 
keltezésű végleges határjavaslata is” (Romsics 2020, 57).

 80 „Az 1918. december 26-án megvitatott jugoszláv–magyar határ (Émile 
 Haumant történész munkája) nyugaton a Dráva vonalát követte Eszékig, 
majd onnan átlósan érte el a Dunát. A   Drávaköz déli részét tehát a délszláv 
állam kapta volna, az ottani sokác és bunyevác lakosságra hivatkozva. Bács-
kában – ismét a brit és az amerikai javaslattól eltérően – közvetlenül Szabad-
ka fölött húzódott volna a határ, Jugoszláviának juttatva a Bácska túlnyomó 
részét. A   Bánsággal két ízben is foglalkoztak. A   végleges – 1919. február 3-i 
– összeállítás elismerte, hogy a régió északnyugati szegletében nem a romá-
nok és nem is a szerbek, hanem a németek és a magyarok képeznek többsé-
get, és ezen az alapon ez a területrész akár Magyarországnál is maradhatna” 
(Romsics 2020, 60).
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Drávaközt egyaránt Magyarországnál kívánta hagyni, Olaszország nevében ezt  de 
Martino is támogatta. A   francia küldöttség viszont lényegében a szerb igényeket 
tette magáévá. Ennek megfelelően a Bácskában a Szeged–Bácsalmás–Baja vonalat 
szorgalmazták részben az ottani vasútvonal, részben a vegyes lakosság miatt. Ettől 
nyugatra Kiskőszegtől Pélmonostoron át Valpovóig húzódott a javaslatuk. Vagyis 
a Drávaközt is a délszláv államnak kívánták adni”, hogy öt nap múlva „[...] a Du-
nától keletre – kisebb módosításokkal Magyarország javára – a francia javaslatot 
fogadják el, a Dunától nyugatra pedig az olaszok által is támogatott amerikai–brit 
előterjesztést” (Romsics 2020, 97).

A   kedvező körülményeket kihasználva kezdi meg április után  Cvijić küzdelmét 
az elvesztett területekért, amiért – ezidőben már sokadszor – a politikai küldött-
séget hibáztatja. Ahogy írja, „...a  Tardieu-féle bizottság csak a politikai küldöttség 
memorandumainak birtokában hozta meg a Nyugat-Bácska határára vonatkozó 
döntéseit, Baranyában és Murántúlon pedig tájékozatlan volt.”

Ennek megváltoztatása érdekében háttértárgyalásokra kerül sor, amelyek során 
 Cvijić,  Smodlaka és  Žolger a  Tardieu-bizottság egyes tagjaival folytat beszélgetéseket.

A   Területi Bizottság javaslattétele, majd a Legfelsőbb Tanács döntését követően 
kerül sor egyes határok végleges definiálására: Bánát és Bácska határairól 1919. 
július 25-i területi bizottsági javaslatok alapján tárgyaltak (Mitrović 1975, 177). 

A   Legfelsőbb Tanács legfontosabb ülését augusztus 1-jén tartották: az első javaslat 
a Mu rán túlra és Baranyára vonatkozott, az előbbiben a korábbi legfelsőbb tanácsi 
javaslatot fogadták el, ami a Mura és a Rába vízválasztóján futó határt jelentette. A   Ba-
ranyát illető javaslatban kifejtették, hogy a délszláv küldöttség elállt a somogyi részek 
követelésétől május 22-én, de ragaszkodik a bácskai határ Baranyában való folytatá-
sához, amivel egy időben (tehát májusban) egy sor csatlakozási kérelmet nyújtott be 
a békekonferenciának, aminek eredőjeként Mohács és a Mohács–Siklós-vasútvonal a 
délszláv államhoz kerül. A   Területi Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Dráva és a Duna 
rossz politikai határok, változtatják a folyásukat, ezért jóváhagyták a délszláv követelést. 
Pontos határra vonatkozó javaslat kettő volt: 1. (amerikai, brit,): Béreg től Gorjánig, a 
délszlávoknak jutna a (Pél)Monostor– Kiskőszeg–Eszék-vasútvonal, valamint Dályok 
és Baranyavár települések; 2. Az olasz javaslat egy kicsit délebbi, a hegyek ormán futó 
határt javasolt, ami stratégiai határnak is felfogható (Mitrović 1975, 176).

A   határozatokat a békekonferencia főtitkára közölte a délszláv állammal: a bánátiról 
június 20-án, a Murántúlról és a Dráváról augusztus 2-án, Bácskáról augusztus 5-én, 
a baranyai határról augusztus 19-én értesítették a délszláv küldöttséget.  Pešić arról 
számol be augusztus 9-i levelében a hadügyminiszternek, hogy a baranyai81 és az 
olasz határ kivételével minden határ kérdése eldőlt (Mitrović 1975, 178).

 81 Augusztusban összeomlik a  Kun Béla-féle szovjethatalom, emiatt okafogyottá 
válik a szerb hadsereg magyarországi állomásoztatása a kommunizmus elleni 
védelem címén, de különben sem volt döntő befolyással a területi hovatarto-
zás kérdésének eldöntésére (Mitrović 1975, 181).
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A   békekonferencia délszláv krónikája az érdeklődésünkre számot tartó, korábban 
már jelzett három földrajzi régió (Bánát, Bácska és Baranya, valamint ez utóbbival 
a Dráva bal partján élő szláv lakosság apropóján érintett Somogy és Zala megyék 
déli részének) területéért folytatott délszláv politikai tárgyalások, illetve az ennek 
alapját képező szakmai erőfeszítések állomásait állítja időrendi sorrendbe úgy, 
hogy egyidejűleg egyenrangú eseményként veszi sorra a nyilvános és titkos poli-
tikai tárgyalások és megbeszélések legfontosabb mozzanatait. Az eseményeket a 
Négyek, a Területi Bizottság és annak albizottságai, a délszláv politikai küldöttség 
és a néprajzi-történelmi szekció szakemberei külön-külön és különböző összetételű 
megbeszélései formálták, majd rögzítették a határ végleges helyét a délszláv köve-
telések és a nagyhatalmi elképzelések függvényében. 

A   DÉLSZLÁV STRATÉGIAI HATÁRTÓL A TERÜLETI BIZOTTSÁG 
ÉSZAKI HATÁRJAVASLATÁIG (AZ 1919 JANUÁRJÁTÓL 

MÁRCIUS VÉGÉIG TARTÓ IDŐSZAK)

Az 1919-es „békeév” első hónapja a délszláv küldöttség számára a korábbi időszak-
ban megfogalmazott követelések mértékének, elvi alapjainak kialakítását, valamint 
az azokat alátámasztó érvek definiálását hozta. A   békekonferencia szerb–román 
tárgyalássorozata már annak hivatalos megnyitása előtt megkezdődött, amikor a 
szövetségesek oldalán álló románok miniszterelnöke Párizsba tartva megáll Bel-
grádban, és nyomatékosítja igényét Bánát egészére.1

1919. január 9-én, tehát a békekonferencia hivatalos megnyitása előtt kerül sor 
az első hivatalos dokumentum, a Petar  Pešić tábornok nevével fémjelzett, szerb 
szempontok alapján elkészített stratégiai térkép és kísérő szöveg2 első változatának 

 1  Brătianu Párizsba utazása során 1919. január 14-én megáll Belgrádban, ahol 
kijelenti (Protić és Sándor régens előtt), hogy Bánátnak Romániához kell 
tartoznia a bukaresti szerződés értelmében. Protić megjegyzi, hogy nem 
hivatkozhatnak olyan szerződésre, amelyet maguk tettek semmissé a román 
összeomlás után. Miután a megbeszélés kudarcba fulladt, mindkét fél a 
maximális követeléssel állt elő Bánát esetében, a nagyhatalmak egyiket sem 
tekintették maradéktalanul elfogadhatónak:  Brătianu előrebocsátotta, hogy 
álláspontjának elfogadása a szerb–román tárgyalási alap (Mitrović 1975, 
54), majd maga is engedményeket tett: kijelentette Sándor régensnek, hogy 
minden követelése ellenére hajlandó átengedni egy részt Belgrád védelme 
érdekében (Mitrović 1975, 57).

 2 A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság határai Ausztria–Magyarország felé. Rész-
let, 1919. január 3./16. Szöveggyűjtemény, 78. sz. szöveg. 
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átadására  Foch marsall vezérkarának.3 Ezt hamarosan a  Pešić,  Pašić,  Trumbić,  Vesnić 
által január 11-én átadott, Szerbia háborús áldozatvállalása 1914 és 1918 között címet 
viselő tanulmány követi (Krizman–Hrabak 1960, 21). 1919. január 14-én Petar 
 Pešić átadja  Foch vezérkarának az akkor véglegesnek tekintett térképet is a stratégiai 
határokról (Krizman–Hrabak 1960, 20). 

A   politikai küldöttség 1919. január 18-i gyűlésen Nikola  Pašić sürgeti azon me-
morandum megírását, amely a korábban átadott stratégiai határok követelésének 
megalapozottságát támasztja alá. A   „megalapozottság” vélhetően azt jelentette 
számára, hogy olyan, a korábbi időszakban a nagyhatalmak részéről hangoztatott 
elvekkel alátámasztott érveléssel kell indokolni a stratégiai határ követelését, mely 
kedvező fogadtatásra lel a vitás területek esetében is, mint Bánát, vagy az olasz 
követelésekben szereplő tengermellék. Josip  Smodlaka megérkezése 1919. január 
közepén mindenképpen új fejezetet nyitott a politikai küldöttség munkájában, 
miután a szerb határtörekvésekkel szemben a nemzetiségi elvet képviselte. Han-
goztatott véleménye egyszerre jelentett visszalépést a háború alatt hangoztatott 
délszláv egység eredeti formájához és visszakozást az előállt helyzet kapcsán: 1919 
januárjában a szerb hadsereg – az északi és a bánáti határok esetében mindenképpen 
– a hadsereg által okkupált, a belgrádi egyezményben rögzített határok mögötti 
területek elfoglalásának indoklására tesz majd kísérletet. 

A   politikai küldöttség munkájára nézve alapvető nézetkülönbség rajzolódik ki 
két merőben eltérő álláspontot képviselő csoport között – az egyszerűség miatt 
nevezzük az egyiket szerb, a másikat horvát politikusok és eszmék vezérelte cso-
portnak –, amely nézetkülönbség még hónapokig rányomja bélyegét a küldöttség 
hatékonyságára a határmegvonás kérdésében: 

„Dr.  Smodlaka szerint szigorúan néprajzi elvekhez kell ragaszkodni, jelezve, 
hogy a  Pešić által átadott térkép olyan területeket foglal magában, melyeket 

 3  Pešić távirata a hadügyminiszternek január 9-én: „ Foch vezérkarában részle-
tesen kifejtettem a határra vonatkozó követeléseinket a határokat jelölő tér-
képen. Azon a véleményen vannak, hogy nem tudjuk megszerezni Triesztet, 
Pólát, Nyugat-Isztriát és Goriziát. Olaszország és Bulgária határait rokon-
szenvvel szemlélik. Úgy vélik, hogy nagy gondjaink lesznek a románokkal. 
Közös egyezményt javasolnak, de nem kötelezték el magukat, Bánát kérdésé-
ben tartózkodóak” (Krizman–Hrabak 1960, 20). A   térkép átadásáról a poli-
tikai küldöttség második megbeszélésén esik szó (2. megbeszélés, 4. napiren-
di pont, 1919. január 10-én).  Pešić tábornok január 16-án, a békekonferencia 
kezdetén már megjegyzi, hogy a román határ megvonása körül lesz a legtöbb 
gond. Ezt a megérzését nemcsak a korábban megejtett belgrádi látogatás so-
rán elhangzottakra, hanem arra a tényre alapozta, hogy két, a győztes oldalon 
álló szuverén állam közötti határkérdés megoldása kapcsán kell igazságos 
döntést hozni. Valóban, a tárgyalások első hónapjában az érdeklődést Bánát 
kötötte le: ennek oka – többek között – az volt, hogy Románia küldöttsége 
jelen volt, és egy titkos egyezményt is a kezében tartott.
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nem lehet a nemzetiségi elvek mentén követelni. Felhívja a tisztelt küldött 
urak figyelmét arra, hogy ez eszközt ad az olaszok kezébe Dalmácia esetében.4 

 Pašić elnök úr kijelenti, hogy a nemzetiségi elvekhez kell ragaszkodnunk, és 
ezek alapján is igazoltak követeléseink, melyekhez a végsőkig ragaszkodni 
fogunk. Olaszország felénk irányuló követeléseit nem egyenlíthetjük ki az 
ellenség ellen megfogalmazott követeléseinkkel. Bulgáriával szemben megfo-
galmazott követeléseink nem sértik a fenti elveket, és bánáti követeléseink sem 
a románokkal szemben, akiknek nincs joguk Bánátra kizárólag a nemzetiségi 
elvek alapján. A   politikai határt képtelenség a néprajzi elvek mentén meg-
vonni, mivel a terület népesség tekintetében kevert, és amennyiben idegen 
lakosság kerülne hozzánk, ugyanannyi kerülne másokhoz a mi népességünk-
ből.  Pešić tábornok kéri a küldött urakat, hogy vegyék figyelembe az ország 
jövőbeli védelme érdekében a stratégiai szempontokat is. Ugyanígy tesz 
majd minden ország a békekonferencián, tévedés lenne azonnal minimális 
követeléssel előállni a tárgyalások elején.”5

 
A   kormány 1919. január 20-i utasítása szabad kezet adott a küldöttségnek ki-

sebb engedmények megtételére, de ezzel nem hozták közelebb egymáshoz a két – a 
stratégiai elvek, illetve az etnikai elvek alapján formálódó – álláspontot (Mitrović 
1975, 39). 1919. január 22-én veti fel  Pašić – a körülmények hatására, de a legtöbb 

 4 Josip  Smodlaka az új állam északi aspirációt túlzónak tekintette, és az érv-
rendszer érvényesülése esetén a saját szülőföldjének, Dalmáciának sorsát vélte 
veszélyben forogni.  Pašić ezzel szemben a nemzetiségi elvvel a győztes és vesztes 
oldalon állók jussát helyezi szembe, az utóbbiakat kizárva az igazságos felté-
telekhez jutás elemi lehetőségéből. Ezzel nincs egyedül, a győztesek mindent 
felülíró logikája nemcsak a délszláv küldöttség első emberének meggyőződése.

 5 Az 1919. január 18-i 8. jegyzőkönyv 2. pontja (Krizman–Hrabak 1960, 27). 
Ugyanez az esemény a katonai küldöttség naplójában:  Pašić és  Pešić a stra-
tégiai elvek,  Smodlaka,  Trumbić és  Rybarž a néprajzi elvek mellett foglalt 
állást, ez utóbbiak „...kérik, hogy Bulgária egy része, Kelet-Bánát, Baranya és 
Klagenfurttól északra fekvő részeket hagyják el.  Vesnić és  Pašić mindkét elv 
érvényesítését támogatta, Bošković és  Pešić ellene van a koncepcióknak, és 
 Pešić például a térképen rajzolt határ maradéktalan megvalósulása mellett áll” 
(Krizman–Hrabak 1960, 27).

Josip  Smodlaka, a politikai küldöttség tagja visszaemlékezéseiben újabb 
adalékkal szolgál: „Én és  Trumbić  Wilson elveit fogadtuk el, és minden, erő-
szakkal kialakított határt elítéltünk, a népszavazás, a kisebbségek jogvédelme 
mellett álltunk, valamint a demokratikus megegyezés mellett.  Pašić, aki nem 
vette komolyan Wilsont, ennek szöges ellentéte volt. Annak ellenére, hogy 
sohasem nyilatkozott a wilsoni elvekről, és sohasem adott hangot nyilvánosan 
véleményének, úgy irányította az eseményeket, hogy nyilvánvalóvá vált, egye-
dül a nyers erőben, a fegyverek jogában hisz. Mint nacionalista, hódító szán-
dékát a nemzetiségi elvek (ami alatt a nyelvet értette) történelmi fátylával 
leplezte, ezt pedig a földrajzi és stratégiai elvek követték” (Mitrović1975, 34).
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haszonnal kecsegtető opciót életben tartva – a falucsere ötletét, ezzel lépésenként 
haladva a nemzetiségi elvek fölé helyezi a stratégiai elveket,6 ily módon azonosulva 
a két héttel korábbi régensi kiáltvány alapgondolatával, ami szerint: 

„Kormányom legfőbb és legfontosabb feladata eme sorsdöntő pillanatban 
az, hogy a világbéke megkötésekor államunk határai nemzetünk néprajzi 
határaival egybeessenek, és hogy egyetlen földszegletünk se kerüljön idegen 
uralom alá”7 ( Šišić 1920, 299–300).  Pašić mellesleg megjegyzi, hogy „az 
angolok mellettünk vannak, de bánáti követeléseinket túlzónak találják”.

A   politikai küldöttség 1919. január 23-i 10. gyűlése több szempontból érdemel 
figyelmet: a bánáti és bácskai nem délszláv lakosság új állam határain belül mara-
dása ellentételezéseként félmillió délszlávot „cserébe” ajánl fel a belső megbeszélés 
során, ezzel egy stabil, védhető terület koncepcióját nyomatékosítja, másrészt 
tovább tágítja a lakosságcsere alapötletét azzal, hogy konkrét terület esetében veti 
fel annak alkalmazását. 

Baranya esetében a január 23-i megbeszélés az, amikor  Pašić kijelenti, hogy 
nemzetiségi elvek alapján nem követelhető [Baranya], ezért el kell állni annak kö-
vetelésétől.8 A   felvetésre válaszként Aleksandar régens kiáltványával élnek: 

 6 A   politikai küldöttség 9. jegyzőkönyve, 1919. január 22-én.  Pašić továbbá 
megjegyzi, hogy a bizottság munkája a nemzetiségi elven alapszik, abban az 
esetben, amennyiben a  Pešić tábornok által a francia vezérkarnak átadott tér-
kép határvonala eltekintett a nemzetiségi elvtől, úgy kiigazításra kerül sor, de 
felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy amennyiben az elvet a gyakorlatban is 
alkalmazni akarják, nehézségekbe ütköznek, és meghiúsul a végrehajtás, mert 
a határövezetben a lakosság nemzetiségi összetétele kevert. „Minden falut 
nem védelmezhetünk meg – véli  Pašić –, de azért cserébe más helyen idegen 
falut is követelhetünk. Ez az elv alkalmazásának természetes és elkerülhetet-
len következménye. […] Egyetlen nemzet sem ragaszkodik majd az elvhez 
olyan mértékben, mint ahogy mi fogunk” (Krizman–Hrabak 1960, 29).

 7 A   régens kiáltványa a saját stratégiai elképzeléseinek a wilsoni elvek men-
tén adott tartalmat, de egyúttal tudatosan az  Ilija Garašanin 1844-es 
Načertanijé  ban megfogalmazott alapgondolatára reflektált.

 8 „Bánátban a lakosság kevert. Torontál megye a miénk (a mieink száma 200.000, 
a románoké 60.000). Többségben vagyunk –  Pašić véleménye szerint – itt és 
Temes megyében. Amennyiben a többség nem számottevő, akkor 60-70.000 
hozzánk tartozó lakos marad azon a területen, amit a románoknak hagyunk. 
Bánátban mi és a románok vagyunk tényezők, de sem mi, sem pedig ők nincse-
nek abszolút többségben, jóllehet ezekben a megyékben többségben vagyunk 
a románokkal szemben. A   német és magyar lakosság kolóniákat képez, és értük 
cserébe félmillió lakos marad a mieink közül Magyarországon. Ugyanez a hely-
zet Bácskában is, amint azt a térképen is jelöltük. Baranyát ugyanakkor nem 
követelhetjük a nemzetiségi elvek alapján, és el kell állnunk a követeléstől.” A 
politikai küldöttség 10. jegyzőkönyve 1919. január 23-án ( Krizman–Hrabak 
1960, 29–30).
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„Dr.  Trumbić a Trónörökös proklamációjáról beszélve emlékezteti a küldötte-
ket, hogy az egy elvet és a küldöttek munkájához nélkülözhetetlen utasításokat 
tartalmaz. Kötelező érvényű – véli  Trumbić – ragaszkodnunk a nemzetiségi 
elvekhez, és ezért nemzetünk néprajzi határait kell meghatároznunk. Javasolja 
ezért, hogy a néprajzi kérdések olyan szakemberei kapjanak meghívást, mint 
 Cvijić,  Belić, Radonjić [sic!] és szükség szerint mások is, és hallgassák meg 
véleményüket. Ezekben a kérdésekben nem vagyunk kellően tájékozottak, és 
a néprajzi határainkra vonatkozó ítéletünk nem lehetne végleges.”9

A   szakemberek meghívása kétségtelenül ellenérzést váltott ki a politikai küldött-
ség egy részében, ami az elmúlt évtized (szerb) belpolitikai csatározásainak felületes 
ismeretében sem meglepő, másrészt a világháború ideje alatt a tudósok számos, 
időnként egymásnak is ellentmondó tervvel, elképzeléssel álltak elő, ami, ha lehet, 
az egységes álláspont kialakítását tovább nehezítette.  Pašić éppen ezért egyszerre 
apellál a küldöttek önérzetére és a szakemberek „körülményességére”: 

„Felhívja a küldöttek figyelmét arra, hogy meghívásuk (és a szakemberek 
tevékenysége) elodázza a munka befejezését, jóllehet sürgős döntésekre van 
szükség. A   küldött uraknak – mondja  Pašić – küldetésük fontossága okán 
tisztában kell lenniük a szakemberek, így  Cvijić és más urak által leírtakkal. 
Az általam tett javaslatok és egész munkám teljességében összhangban áll 
a szakemberek munkájával és az általuk leírtakkal – mondja  Pašić. […] Dr. 
 Vesnić ugyancsak úgy vélekedik, hogy mielőbb át kell adni a határainkat 
tartalmazó térképet, amelynek az alapját a nemzetiségi térkép képezi, de csak 
abban az esetben lehet eltekinteni az előbbi [nemzetiségi] elvtől, ha az az új 
állam békés életéhez nélkülözhetetlen. A   nevezett térképhez minél rövidebb 
magyarázatot kell fűznünk, nem bocsátkozva mélyebb tudományos fejtege-
tésbe, kivéve abban az esetben, ha erre szükség mutatkozik. […]  Trumbić úgy 
gondolja, hogy meg kell hívni és meg kell hallgatni a nevezett szakembereket, 
kiváltképpen a nevezett proklamációra való tekintettel, mert ragaszkodnunk 
kell a nemzetiségi elvekhez és a néprajzi határokhoz: ezek a szakemberek 
adják majd a munkához szükséges [tudományos] alapot és tájékoztatást a 
hatékonyabb munkához a néprajzi kérdések kapcsán. […]  Smodlaka kije-
lenti, hogy a küldöttség számára nem mérvadó a  Pešić tábornok által  Foch 
marsallnak átnyújtott térkép, mivel az továbblép a néprajzi határokon, me-
lyekhez nekünk ragaszkodnunk kell. Miután a küldött urak nem egyeznek 

 9 A   politikai küldöttség 10. jegyzőkönyve 1919. január 23-án (Krizman–
Hrabak 1960. 30–31). A   leírtak alapján a néprajzi – pontosabban etnikai 
– ismereteik fundamentumát elsősorban a politikai nemzet definíciójában 
vélték megtalálni anélkül, hogy ennek valódi értelmezési tartományát meg-
határozták volna: adva volt egy háromnevű, egynyelvű nemzet képzete, de 
lakóterületének pontos kiterjedése nem. 
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a néprajzi határok kérdésében, azt a szakembereknek kell meghatározniuk, 
majd a megállapításaik fogják követeléseink alapját képezni.  Vesnić kijelenti, 
hogy a küldötteknek nem kell és nem lehet a végsőkig a szakemberek által 
elmondottakhoz ragaszkodniuk. »A   mi felelősségünk«, a mi feladatunk a 
megoldás, a szakemberek a segítőink. 

Döntés született arról, hogy holnapra hívják meg egy gyűlésre  Cvijić, 
 Belić,  Stanojević, Radonić,  Mačkovšek és Đorđević urakat, ahol azonnal 
kijelölik népünk néprajzi határait egy térképen. Ezen a gyűlésen jelen lesz-
nek Bošković, dr.  Žolger,  Pešić tábornok, dr.  Rybarž és dr.  Smodlaka, majd 
ezt követően nyomban hozzálátnak a határok végleges megállapításához.”10

Jovan  Cvijić már huzamosabb ideje Párizsban tartózkodott akkor, amikor a 
politikai küldöttség először hívta hivatalos megbeszélésre január 24-én. A   korábbi 
években megalapozott ellenszenvvel viseltetik  Pašić, a délszláv küldöttség első em-
bere iránt, amit visszaemlékezéseiben sem rejt véka alá. Az első megbeszélés leírását 
így kezdi:  „Amint a Kormány által kinevezést nyertem, eljött hozzám a küldöttsé-
günk titkára, Jovanović úr, és megkért, hogy vegyek részt egy beszélgetésen  Pašić 
úrral. Jeleztem a titkár úrnak, hogy nem fogok elmenni, mert semmiféle személyes 
jellegű beszélgetésen nem akarok részt venni Pašićtyal.

Ez fél kettő körül volt délután. Kicsit később egymás után eljöttek hozzám 
 Trumbić és Bošković, és megmagyarázták, hogy ez a küldöttség első gyűlése, és nem 
személyesen  Pašić hívott meg. Nem sokkal ezután a titkár, Jovanović úr is telefonált, 
hogy tévesen tájékoztatott, hogy  Pašić annyira határozatlanul beszél, hogy gyakran 
magához rendeli az embereket ahelyett, hogy a küldöttség gyűléseire hívná őket.

 Trumbić és Bošković uraknak jeleztem, hogy el fogok menni minden küldöttségi 
gyűlésre, ha hívnak, de  Pašić hívásának csak akkor teszek eleget, ha ez elkerülhe-
tetlen.”11

A   politikai küldöttség és a majdani néprajzi-történelmi szekció első közös 
megbeszélésére 1919. január 24-én kerül sor.12 A   Tihomir Đorđević jeles szerb nép-
rajzkutató által vezetett jegyzőkönyvnek13 köszönhetően betekintést nyerhetünk 
az első megbeszélés részleteibe: 

 10 A   politikai küldöttség X. jegyzőkönyve 1919. január 23-án (Krizman–
Hrabak 1960, 30–31). Az, hogy a szakembereket elsősorban a saját aspiráci-
ók igazolására szeretnék „használni”, újból áldatlan helyzetet teremt, a több 
éve érezhető szembenállás mellett is csak olaj a tűzre. 

 11 MS M14.511. I. dosszié.
 12 A   politikai küldöttség és a történelmi-néprajzi szekció szakembereinek elő-

zetes ülése 1919. január 24-én. Jelen vannak:  Pašić,  Pešić,  Cvijić,  Smodlaka, 
 Rybarž, M. Bošković,  Belić, Radonić,  Stanojević, T. Đorđević,  Vesnić, 
 Žolger.

 13 MS M.14.507.
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„ Pašić közli a küldöttekkel és a szakemberekkel, hogy eszmecserére gyűltek 
össze annak tárgyában, hogy hol legyenek a jövendőbeli államunk határai, 
amit a békekonferencia elé vinnénk javaslatként.  Cvijić szerint egy néprajzi-
történelmi szekció feladata a precíz néprajzi határ meghatározása a többi 
néppel szemben, és ezt kell a politikai küldöttség rendelkezésére bocsátani. 
Összetett követelmények, ami azt jelenti, hogy a néprajzi és politikai határokat 
a politikai küldöttségnek kell meghatároznia.

Értelemszerűen mi segítünk neki, ha szükség mutatkozik tanácsunkra. 
Ezek szerint a néprajzi-történelmi szekció mindjárt, de legalább két napon 
belül a franciák 1:1.000.000 léptékű főtérképén meghúzza népünk pontos 
határait (szállásterületét), ami majd a politikai bizottság kezében fegyverként 
szolgál majd a memorandum megalkotásánál. A   térkép mellett a néprajzi határ 
rövid magyarázata is mellékelve lesz, ha erre szükség mutatkozik. Mellesleg 
én már a külügyminiszter kérésére egy ilyen térképet a politikai küldöttség 
rendelkezésére bocsátottam14 [jegyzi meg  Cvijić]. Most ugyanezt a térképet 
a néprajzi-történelmi bizottság rendelkezésére bocsátom. Ezen térkép elké-
szítése mellett a néprajzi-történelmi szekciónak a következő a feladata: 1. 
az adatok rendezése a nyugati határszakasz és Bácska, Bánát, illetve Baranya 
esetében; 2. néprajzi térképek kidolgozása 1:200.000 arányú térképeken; 3. 
néprajzi térképek kidolgozása azokra a területekre, ahol a lakosság vegyes vagy 
kevert (Bánát, Bácska, Baranya, Nyugat-Isztria, Trieszt, Gorizia, a német és 
szlovén lakosság határa), és így részletes néprajzi térképeink lennének ezekre 
az országrészekre. Ezek az első és legfontosabb munkák, amelyek feladatot 
adnak nekünk, hogy nemzeti területünket a vegyes és nemzetközi bizott-
ságok előtt védhessük, lett légyen a politikai küldöttek békekonferenciája. 
A   részletes cselekvési terv kidolgozásához a néprajzi-történelmi szekció a 
soron következő ülésén lát hozzá.”15 

 Cvijić azon megjegyzései, amelyek alapján Bánát, Bácska és Baranya néprajzi 
térképe kiemelt fontosságú, arra enged következtetni, hogy e helyütt szándékozta 
a stratégiai térképet saját tudományos megalapozottságával és ismereteivel felülírni.

A   január 24-i, a politikai küldöttséggel folytatott megbeszélést követően 
azonnal megtartotta első hivatalos összejövetelét a néprajzi-történelmi szekció 
(bizottság). Meglepő, hogy a fontossági sorrendben kiemelt helyet elfoglaló Bánát 
kérdése helyett a bolgár határ és a bolgár–szerb átmeneti övezet kérdését tűzik 

 14 A   térképre vonatkozó megjegyzés nem oldja fel kételyeinket, csupán feltéte-
lezhetjük, hogy az 1914 júliusában már elkészített térképre, illetve annak 
egy változatára utalhatott a tudós: ennek pontosított változatát láthatjuk 
viszont az északi határokról írt összefoglalásában, mert a memorandumok-
ban található néprajzi térképek más forrásokat is felhasználnak.

 15 MS M.14.507.



■ 88 ■ Délszlávok Párizsban ■

napirendre.16 Egy nappal később, 1919. január 25-én, második összejövetelükkor 
a szekció létrejöttének céljai, munkamódszere mellett döntés született arról, hogy 
 Cvijić határozza meg a bánáti határt a meglévő vagy a még felmerülő adatok alap-
ján. Tegye meg ugyanezt Bácska, illetve Baranya esetében is.17 A   bizottság célja és 
munkamódszere az irányba mutatott, hogy Bánát esetében a nyilvánvaló stratégiai 
határt a szigorúan néprajzi határokkal pontosítsák, Bácska és Baranya esetében is 

 16 „A   néprajzi-történelmi szekció első jegyzőkönyve a békekonferencián 1919. 
január 24-én. Az előzetes ülés után azonnal megtartotta első ülését a nép-
rajzi-történelmi szekció. Jelen voltak:  Cvijić,  Stanojević, Radonić,  Belić, 
Đorđević.  Cvijić javasolja, hogy alakuljon meg a szekció. Cvijićet választják 
elnöknek, és Đorđević lesz a titkár és a helyettes is.  Cvijić ezután bemutatja 
az előbb már említett térképet, amin a népünk elterjedésének határa látható.

Az ülés legelőbb azt a kérdést akarta eldönteni, hogy milyen elvek men-
tén használják a néprajzi határok kérdését a mai Bulgária esetében. A   mai 
Bulgária és Szerbia határán van egy átmeneti zóna, ezért nehéz eldönteni, 
hogy hol kell meghúzni a szerb–bolgár határt. A   többség azon a véleményen 
van, hogy ki kell alakítani egy átmeneti sávot, amelyen a mostani határokat 
piros színnel jelölnék, ahonnan észak felé haladva rajzolnák be az átmeneti 
zónát, ami a bolgár színbe hajlana. A   végleges határról más szempontok 
(néprajzi, gazdasági, földrajzi szempontok) alapján születne döntés.  Belić 
azon a véleményen van, hogy két határvonalat kellene kijelölni: az egyik az 
ellen határvonala, ami a néprajzi határvonallal azonos (nyelv, szokás, hagyo-
mányok) Kelet-Szerbia lakosságával, és a másik, amelybe a vegyes szerb-bol-
gár lakosság is belevétetnék Bulgáriában.

Döntés született arról, hogy  Cvijić javaslatát a szekció minden tagja 
átnézi, a saját észrevételeikkel kiegészítik. A   következő találkozó holnap 10 
órakor” (MS M. 14.507).

 17 „A   néprajzi-történelmi bizottság második ülésének jegyzőkönyve a béke-
konferencián 1919. január 25-én. Jelen vannak:  Cvijić,  Stanojević,  Belić, 
 Vojnović, Radonić, Đorđević. Az előző ülés jegyzőkönyvét elolvasták, és 
minden ellenvetés nélkül elfogadták.

 Cvijić kifejezi annak szükségességét, hogy a szekciónk szigorúan és 
kizárólag tudományos elvek mentén végezze munkáját, és ne bonyolódjon 
bele a határok kérdésébe azon a szinten, ahogy az a politikai küldöttség 
feladata. […] Ezek után a térképeken található határok tanulmányozására 
került sor, amiket a múlt ülésen a szekció tagjainak átadták tanulmányozás 
céljából. Az anyagot átnézték és megbeszélték.  Belić, Radonić,  Stanojević 
Bánátról értekezett, arról, hogy milyen elv alapján került megvonásra az 
itteni határ. Döntés született arról, hogy  Cvijić határozza meg a bánáti 
határt a meglévő vagy a még felmerülő adatok alapján. Tegye meg ugyanezt 
Bácska irányában   is.

 Vojnović attól tart, hogy, hogy a Bánátban alkalmazott kritériumok 
Bácska esetében gyengítik érvrendszerünket és elveinket.

 Cvijić válaszol Vojnovićnak, hogy Bánát esetében mi szigorúan ragasz-
kodunk a néprajzi határokhoz, amelyek a mellékelt térképen is a mi javunkra 
döntik el a kérdést, mert éppen ezen a részen vagyunk néprajzilag ▶ 
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a néprajzi határokhoz szándékoznak ragaszkodni, a katonaság jelenlétéről ez idő-
ben nem alakítanak ki határozott álláspontot. Az 1919. január 25-i megbeszélést 
az adminisztratív feladatok (a szekció nevének meghatározása) és a saját küldetés 
meghatározása töltötte ki,18 de egyben a szakemberek tevékenységének csapásvonalát 
is meghatározta: „ Cvijić azt gondolja, hogy a néprajzi-történelmi bizottságnak kell 
kidolgoznia saját anyagát. Ami a politikai vonzatát illeti a dolgoknak, itt a tagok 

 ◀  alátámasztva. […] Végül is arra az álláspontra jutottunk, hogy minden egyes 
esetben a néprajzi elvet fogjuk érvényre juttatni.

Baranya esetében is hasonló módon jártunk el, mint Bácska és Bánát 
esetében.

Döntés születik arról, hogy a néprajzi-történelmi bizottság mindennap 5 
órakor fog találkozni, kivételt a hétfő és a csütörtök képez” (MS. M 14.507).

 18 „A   néprajzi-történelmi bizottság harmadik ülésének jegyzőkönyve a béke-
konferencián 1919. január 25-én délután. Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, 
Radonić,  Stanojević,  Belić.

 Vojnović elolvasta feljegyzéseimet a szekció célkitűzéseiről és javasolja, 
hogy a hasonló funkciójú angol területi bizottsághoz hasonlóan nevezzük 
szekciónkat területinek, mert végső soron nemzeti érdekeink megvalósítása 
is célunk. A   határok igazságos megvonása érdekében jött létre, míg a másik 
elnevezés a néprajzi-történelmi, ami a hivatalos elnevezése a bizottságnak. 
A   követelés világos, javasolják, hogy az elnevezés kerüljön megvitatásra. 
Amíg ezt a javaslatot a szokás szerint elfogadják a bizottság tagjai is, mivel 
nem felel meg a hivatalos elnevezésnek, ami néprajzi-történelmi szekció, és 
aminek munkájával a dunai bizottság foglalkozik.

Ami a bizottság munkáját illeti, némely tag kinevezése kapcsán negatív a 
véleménye.

A   bizottság feladata a mi nemzeti igazságunk megvédése azoktól, akik 
támadni merik, a németeken és románokon túl a bolgárokig és olaszokig. 
Emellett munkáját nemcsak a néprajzi-történelmi határoknak, de a poli-
tikai-nemzeti küldetésnek is szenteli. Ki kell bővítenie együttműködését a 
szomszédai irányában is.  Stanojević és Radonić egyezik Vojnovićtyal.

 Cvijić azt gondolja, hogy a néprajzi-történelmi bizottságnak kell 
kidolgoznia saját anyagát. Ami a dolgok politikai vonzatát illeti, itt a tagok 
magánbeszélgetéseket folytatnak majd mind a mi küldöttségünk, mind más 
külföldi küldöttségek tagjaival. Ez a küldöttség nem dönt határkérdésekben, 
mivel arra nincs módja, sem eszköze, hogy politikai álláspontját és érveit 
érvényre juttassa, de törekedni kell arra, hogy hangját hallassa. Ebben az 
irányban fejtette ki véleményét  Belić is.

Döntés született arról, hogy a bizottságok elnökeinek elküldik azok 
nevét, akik a memorandumok elkészítése során segíteni fognak.  Vojnović, 
 Stanojević elviszik a levelet Pašićnak, aki megígéri, hogy továbbítja a leg-
főbb [SZHSZ] küldöttségnek.

Ahogy egy fontos munka – a tagok összehívása és megismertetése a töb-
bi bizottság tagjaival –  megtörtént, hangot adtak azon kérésünknek, hogy a 
tagok számoljanak be esetleges megbeszéléseikről a további lépések megtéte-
le érdekében. Erről  Cvijić és  Stanojević számolt be” (MS M.14.507).
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magánbeszélgetéseket folytatnak majd mind a mi küldöttségünk, mind más külföldi 
küldöttségek tagjaival”19 (MS. M.14.507). A   fenti gondolatok üzenete egyértelmű: 
 Cvijić a békekonferencia hivatalos kezdetétől függetlenül huzamosabb ideje kétel-
kedik a politikai küldöttség hatékonyságában, elsősorban  Pašić rátermettségét vonja 
kétségbe, ezért legszívesebben a maga kezébe venné a politikai irányítás gyeplőjét. 
A   másik, nem hangoztatott érve is nyilvánvaló: a tudósok korábbi kapcsolatait 
az adott körülmények között hatékonyabbnak tekinti, jóllehet a békekonferencia 
első hetében még nem sejtették, hogy a Négyek elképzeléseiben nem fog szerepelni 
minden állam követelésének atyai gondoskodáshoz hasonlítható meghallgatása.

1919. január 26-án a politikai küldöttség 12. megbeszélésén  Pašić közli annak 
a levélnek a tartalmát, amelyben  Cvijić arra kéri a küldöttséget, hogy a majdani, a 
kongresszus elé tárandó memorandumot előbb adják át a néprajzi-történelmi szekció 
tagjainak, hogy arról véleményt mondjanak (egyszersmind kijavíthassák a benne 
foglalt tárgyi tévedéseket).  Pašić kijelenti továbbá, hogy a néprajzi-történelmi szekció 
elkészítette a néprajzi határokat jelölő (néprajzi) térképet, eszerint a küldöttségnek a 
birtokában van a bizonyítékként felhasználható szakvélemény. Ennek értelmében a 
memorandumnak is mielőbb el kell készülnie.20 Az első küldött kijelentésének valós 
hátterét nem sejthetjük, ezért csak valószínűsíthetjük, hogy a tudósokból álló szekció 
diszkreditálása lebegett a szeme előtt akkor, amikor a szekciónak január 24-én 17 óráig 
már rendelkezésre kellett volna bocsátania a küldöttség számára a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyság néprajzi térképét (hogy az vélhetően továbbítsa azt az Ötök Tanácsa 
részére),21 másrészt az sem zárható ki, hogy mielőbb meg szeretett volna szabadulni 
a kellemetlen szemtanúktól. Ugyanezen napon a néprajzi-történelmi szekció arra 
az elhatározásra jut, hogy „[…]  Vojnović és  Stanojević elmennek, és elmagyarázzák 
Pašićnak azt, hogy [a bizottság tagjainak] ott kell lenniük a küldöttség azon gyűlésein, 
ahol a határok kérdését tárgyalják, ami egyébként a szekció kompetenciája, és ennek 
értelmében kell elfogadnia ezt.  Vojnović,  Stanojević azonnal teljesítik a nekik adott 
feladatot, és beszámolnak arról, hogy  Pašić tudomásul vette a szekció kérését, és hogy 
a küldöttség elé tárja annak tartalmát.”22 A   korábban jelzett okokból kifolyólag nem 
a szekció elnöke ( Cvijić) tárgyal Pašićtyal. A   néprajzi-történelmi szekció emellett 
fontossági sorrendet is felállít azzal, hogy meghatározza a munka jellegét, és az arra 
hivatott személyeket is megnevezi.23

 19 A   később néprajzi-történelmi szekciónak elkeresztelt szakmai grémium meg-
alakulásakor az egyének, így  Cvijić által hangoztatott fenntartásai a politikai 
küldöttség egyes tagjaival szemben egyértelműek voltak: az, hogy a szekció 
minden kétséget kizáróan elhatárolódott a politikai tevékenységtől, a koráb-
bi időszak tapasztalataira vezethető vissza.

 20 XII. jegyzőkönyv 1919. január 26-án (Krizman–Hrabak 1960, 32–33).
 21 A   politikai küldöttség XII/I. napirendi pontja (Krizman–Hrabak 1960, 33).
 22 MS M14.507.
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Ugyancsak 1919. január 26-án kerül sor a későbbi nevén néprajzi-történelmi szek-
ció ötödik összejövetelére,24 amikor a bizottság nevének meghatározását – és ezzel 
együtt hatáskörének defi niálását tűzik napirendre. A   politikai küldöttség 1919. január 
28-i megbeszélése nem hoz meglepő és váratlan fordulatot, hiszen a Bánát felosztása 
kapcsán tett észrevételek és szándékok a néprajzi-történelmi szekció térképeinek ta-
nulmányozása ellenére sem a néprajzi elvek előtérbe kerülését eredményezik, inkább 
a stratégiai érvek megerősítésének lehetőségét vélik felfedezni bennük a küldöttség 

 ◀ 23 „A   néprajzi-történelmi bizottság negyedik ülésének jegyzőkönyve a békekon-
ferencián 1919. január 26-án. Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović,  Stanojević, 
Radonić, Đorđević (csak az ülés elején és végén). 

 1.  A   szekció hatáskörének meghatározása kapcsán elkezdett beszélgetés 
folytatása. Eldöntik, hogy  Vojnović és  Stanojević elmennek és elmagya-
rázzák Pašićnak azt, hogy ott kell lenniük a küldöttség azon gyűlésein, 
ahol a határok kérdését tárgyalják, ami egyébként a szekció kompetenci-
ája, és ennek értelmében kell elfogadnia ezt.

   Vojnović,  Stanojević azonnal elvégzik a nekik adott feladatot és beszá-
molnak arról, hogy  Pašić tudomásul vette a szekció kérését, és hogy a 
küldöttség elé tárja annak tartalmát.

 2.  A   munkamegosztás: A   szekció legsürgősebb feladata  Cvijić és a többi 
tag szerint a néprajzi-történelmi anyag elkészítése minden területről, 
amelyek az országunk [itt: földünk] határain találhatóak:

 a)  Radonić,  Stanojević és  Belić az adatok alapján Bánát, Bácska és Baranya 
lakosságára vonatkozó adatokat kér, hogy ezt elsősorban a magyar határ 
irányába tegyék meg, azután pedig más, értékes részek felé. Mindegyik 
közül először Bánát adatait dolgozzák fel, azután a többi tartományét.

 b)  Tihomir Đorđević és  Županić külön értekezzenek tartományaink-
ról: Isztriáról, Triesztről, Goricáról, Gradiškáról, Karintiáról és 
Stájerországról.

 c)   Vojnović Skadarról és Rijekáról memorandumot és Dalmácia gazdasági-
etnográfiai állapotáról.

  Hogy  Cvijić vállalja magára és dolgozza ki az összes néprajzi–történelmi 
térképet, azokat is, amelyek a mai állapotokat mutatják és azokat is, 
amelyek a korábbi állapotokat tükrözték.

 3.  A   tagok politikai-nemzeti töltetű közlései”  (MS M14.507).
 24  „A   néprajzi-történelmi bizottság ötödik ülésének jegyzőkönyve a békekonfe-

rencián 1919. január 26-án.
Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, Marković,  Belić, Radonić,  Stanojević, 

Đorđević. A   második, harmadik és negyedik ülés jegyzőkönyvét elolvasták 
és elfogadták.  Cvijić közvitára bocsátja a szekció munkáját és feladatát. 
 Vojnović ragaszkodik ahhoz, hogy a szekciót területi szekciónak nevez-
zék, mert egyedül a szekció foglalkozik népünk területi kérdéseivel. Saját 
véleménye mellett ennek még egy oka van, ez pedig az, hogy így nevezik 
az amerikaiak és az angolok hasonló szerepkörrel ellátott szekcióit is. [...] 
 Cvijić azt gondolja, hogy jobb lesz elodázni a néprajzi-történelmi szekció 
nevének eldöntését, mert csak elvi kérdések eldöntésén maradnánk. A   terü-
leti bizottságnak tágabb jelentősége van. ▶
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tagjai, hagyományos módon más-más szempontok mentén. Az ülésre elhozták a tér-
képet, amit a néprajzi-történelmi szekció dolgozott ki, és elhozták az általa készített 
véleményt is. Ennek kapcsán  Pašić magyarázza, hogy: 

„[...] a gyakorlatban képtelenség a politikai határt a nemzetiségi határral 
azonos helyen meghúzni, de azért bizonyos kompenzáció foganatosítható, és 
abban az esetben a Bánátban idegen elemeket tartanánk meg abban a számban, 
amennyi saját elem maradna Magyarország vagy Románia területén. A   német 
kolóniákkal lehetetlen számot vetni, miután sem néprajzi, sem pedig politi-
kai értelemben nem tartozhatnak Németországhoz. Abban az esetben, ha a 
vezérkarunk által a francia vezérkarnak átadott határok kerülnek elfogadásra, 

 ◀    Boža Marković úgy gondolja, hogy a szekciónak van neve, és ez az, amit ő így 
olvasott: „a néprajzi határok és a rövid történelmi áttekintés elkészítésére 
hivatott osztály, külön tekintettel a germanizmus elleni küzdelemre, a fenn-
maradásért és fejlődésért való küzdelem” nem elnevezés, hanem program, 
ami több dolgot tartalmaz (a néprajzi határok meghatározásának feladatát, 
történelmi áttekintést, a germanizáció elleni harcot, a fennmaradásért és fej-
lődésért folytatott küzdelmet). Ha a szekciónak a néprajzi-történelmi szek-
ció nevet adjuk, az sem foglalja magában, hanem szűkítjük a munka tervét, 
amit a szekció feladatául adtak. Úgy véli, hogy a szekciónak egy jegyzéket 
kell küldenie békeküldöttségünknek, hogy az előbbi kifejtéssel összhangban 
a szekciónknak a területi szekció nevet adják.

 Belić megállapítja, hogy Marković szépen időzítette a dolgot, de mégis 
attól tart, hogy a területi szekció elnevezéssel a feladatok közé kerülhetnek 
olyan természetű dolgok is, melyeket nem itt kellene megoldani. Nincs 
szükség arra, hogy az elnevezéssel olyan dolgokat vállaljunk fel, melyekhez 
nincs közünk. Addig ez az elnevezés és a szélesebben értelmezett feladat, 
nem pedig fordítva.

Marković azt gondolja, hogy nem kell félni a felelősségtől vagy a nekünk 
szánt munkától. Azon dolgozva olyan helyzetbe kerülünk, hogy minden 
felelősséget magunkra vehetünk. Végső soron tudja, hogy az utolsó szó joga 
nem a szekciót, hanem a politikai küldöttséget illeti meg.

 Belić sem fél a felelősségtől, de mégis úgy gondolja, hogy nem megfe-
lelő a területi bizottság elnevezés. Kérdi a többieket, hogy mit szólnának a 
nemzeti bizottság elnevezéshez.

 Vojnović kifejti, hogy bizonyos részletnek jutott birtokába az angol 
területi bizottság szerepéről. Ott a politikai bizottság nem tehet egyetlen 
lépést sem a területi bizottság nélkül, és nem vállal semmiféle felelősséget 
sem ez utóbbi nélkül. Megítélése szerint a szekciónk is ugyanolyan jogokkal 
kell hogy rendelkezzen, és részt kell vennie a küldöttség munkájában, a me-
morandum kidolgozásában, de mindenekelőtt meg kell határoznia viszonyát 
a küldöttséggel és a saját feladatkörét is. Éppen ezért azt javasolja a szekció 
elnökének, hogy tárgyaljon a politikai küldöttség elnökével annak ügyében, 
hogy a szekció legyen tényezője a küldöttség munkájának. ▶
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meghatározott számú román esne határainkon belül, de a mi népességünk egy 
része is Romániában maradna, ugyanakkor ez az aránytalanság a románok 
kárára lényegesen kisebb, mintha az ő javaslatuk kerülne elfogadásra.” 

A   fenti eszmefuttatás során a politikai küldöttségen belüli eszmei törésvonal 
újból kirajzolódik:  Smodlaka és  Trumbić elsősorban a tengermellékre és az olasz 
területi követelésekre koncentrálnak, ezért a szerb küldöttek aspirációit ott-tar-
tózkodásuk első szakaszában erős ellenérzésektől fűtve fogadják és bírálják, míg 
Bošković egyezik  Pašić javaslatával. Dr.  Rybarž ugyancsak egyezik a  Pašić által 
elmondottakkal a bánáti határok kapcsán. Mint ahogy leszögezik, „[...] szem 
előtt kell tartani, mi mindent követelnek maguknak Románia vagy Csehszlovákia 
esetében, ezért mi sem rukkolhatunk elő a kongresszuson szerény követeléssel és 
nyomban tisztán a néprajzi határokkal érvelni, melyekkel egyébként a gyakorlatban 
maradéktalanul nem lehetne a határokat meghatározni (lásd a Színes melléklet 1. 
térképét). Dr.  Smodlaka azon a véleményen van, hogy egészen más politikát kellene 
érvényesíteni. Azt kell követelni, ami kétségtelenül a miénk, és attól nem szabad 
tágítani. Úgy véli, hogy a határok megvonását a békekonferenciának kell végeznie. 
A   javasolt határok között igen nagyszámú idegen elem marad, ami gyengíti az új 
államot, és újabb konfliktusok forrása lesz.”25 A   szerény követelés helyett tehát – az 
újonnan formálódó államokhoz hasonlóan – a néprajzi elveken túlmutatva kell a 
követeléseket megfogalmazni: dr.  Rybarž – és  Pašić – megfogalmazása a stratégiai 
elvek irányába terelte a küldöttség gondolkodását.

 ◀  Radonić azt kérdi, hogy érkezett-e bármiféle válasz azon levelünkre, amit a 
küldöttség irányában intéztünk.  Cvijić válaszol, hogy semmiféle válasz nem 
érkezett.

 Boža Marković azt bizonygatja, hogy a szekciók kapcsán kormányrende-
let van és program, nem elegendő, ha tiszta lappal akarunk indulni, hogy a 
szekció átrajzolja a munkafeladatát és viszonyát a küldöttséggel.

 Belić azt gondolja, hogy erről az egész küldöttséggel kell beszélni, 
elmondani nekik gondolatainkat, hogy érdekünkben áll a ránk bízott felada-
tot elvégezni. Ezzel egy időben javaslatot kell tenni arra, hogy a küldöttség 
továbbítson jegyzéket a szekció részére.

 Cvijić úgy véli, hogy minderre azért került sor, mert nem volt előzetes 
tájékoztatás a várható eseményekről. A   küldöttség és a szekció első ülésére 
az ő személyes levele eredményeként került sor. Már az első megbeszélé-
seken világossá vált, hogy nincs minden rendben. Most derült ki, hogy 
jegyzéket kell a küldöttség irányába megfogalmazni annak érdekében, hogy 
a memorandum megfogalmazásában vegyen részt a szekció. Javasolja, hogy 
Marković dolgozza ki azt a jegyzéket, amelyben pontosítják a feladatokat és 
a küldöttséghez való viszonyt. Elfogadják” (MS M.14.507).

 25 1919. január 28. XIV. jegyzőkönyv II. Bánát, Bácska, Baranya tárgyában 
(Krizman–Hrabak 1960, 36).
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1919. január 31-én  Pašić közli, hogy a küldöttek meghívást kaptak a Külügymi-
nisztériumba, hogy ott (a Tízek Tanácsa előtt) kifejthessék követeléseiket Bánát 
kérdésében. „Miután megegyeztek abban, hogy a korábbi határok mellett foglalnak 
állást, az ülést megszakították, és délután 6 órakor folytatják majd.”26 A    Pichon fran-
cia külügyminiszter kabinetjében szervezett háromórai kihallgatáson  Clemenceau 
elnökölt, jelen volt az öt nagyhatalom képviselője, illetve a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság képviseletében  Pašić,  Trumbić,  Vesnić urak, a Román Királyság részéről 
 Brătianu és Mishu urak. Ez nem tárgyalás, hanem meghallgatás volt, aminek alapján 
a nagyhatalmak minél tárgyilagosabb döntést akartak hozni (Mitrović 1975, 54).

Előbb  Brătianu beszélt, és a következő érveket hozta fel: Romániának szerződése 
van Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Oroszországgal, aminek értelmében 
joga van a Tiszáig és a Dunáig fekvő területekre. A   szerződés megkötése idején az 
etnikai, földrajzi és gazdasági egység elvéhez ragaszkodtak. Bánátban többségben 
vannak a románok: 600.000 román, 400.00 német és 300.000 szerb él ott. A   Tisza 
és a Duna természetes határt képez. 

Bánátnak két része van: fenn a hegyi, és lenn a síksági. A   síkságra a hegyek lakos-
ságának táplálása miatt van szükség. A   Tisza, Maros és Duna közlekedési adottságai 
a mi oldalunkon vannak. ( Wilson: A   Bánát Belgrádig húzódik?) Mishu: Igen, 
Belgrádig, de Belgrád akkor van biztonságban, ha mi érünk el a falakig. Szerbiával 
mindig békességben éltünk, és hogy ez így maradjon, egész Bánátot nekünk kell 
ítélni, minden más mesterséges határvonal újabb konfliktusok és rendbontás forrása 
lehetne. Ezek az érvek még többet nyomnak a latban, ha figyelembe vesszük, hogy 
350.000 embert áldoztunk fel [a háborúban].

A   meghallgatás alatt még nem volt nyilvánvaló, hogy a nagyhatalmak a szerbeket 
és a románokat sem akarták bevonni a döntéshozatalba. A   szerbek ekkor két erős 
kártyát tartottak a kezükben: a követelt terület szerb katonai megszállás alatt volt, 
és számítottak a háborús részvállalás elismerésére is (Mitrović 1975, 55).  Vesnić jelzi, 
hogy a szerb kormányzat – mint ahogy azt már január 31-én külügyminisztere útján 
kinyilvánította – a Bánság vonatkozásában készséggel elfogadja a népszavazást. Azon-
ban ami a Bácskát illeti, ahol ellenségei jelen vannak, csak abban az esetben hajlandó 
az ilyen szavazásra, ha a békekonferencia általánosságban ezen eljárás lefolytatását 
rendelné el a szövetséges és az ellenséges államok közötti viszályok megoldására.27 

 26 1919. január 31. XVI. jegyzőkönyv II. A   háromórai kihallgatásról számolnak 
be (Krizman–Hrabak 1960, 40–41). A   meghallgatásról készült jegyzet 
a Szöveggyűjtemény 18. sz. dokumentuma (AJ F336-f4-7334, azonos AJ 
F336-f4-7216), illetve a  Pašić által összeállított jelentés, ami a Szöveggyűjte-
mény 19. sz. dokumentuma (AJ-F336-f4-87).

 27 A   meghallgatás szerb fél részéről rögzített lejegyzését lásd F336-f4-7334. 
1919. február 1-jén  Pašić személyes, bizalmas táviratban számol be Stojan 
Protićnak, a Minisztertanács elnökének a január 31-i kihallgatásról: „Tegnap 
délután fél négytől negyed hétig Bánát kérdéséről folyt a vita a Főbizottság 
ülésén, mely az Ötök Tanácsának elnökeiből és külügyminisztereiből áll. Az 
ülésre a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia küldöttei voltak ▶
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A   délszlávoknak a meghallgatás során nem állt rendelkezésükre sem írott szöveg, 
sem térkép28, így álláspontjukra – és a  Pešić-féle stratégiai határokra – legfeljebb 
utalni tudtak, aminek szellemében a Bánátot etnikai elv alapján kell felosztani, 
annak nyugati részére a szövetségesek általános állásfoglalása szerint van joguk. 
A   területi követelésekről szóló memorandum – teljes nevén: A   párizsi békekonfe-
renciának átadott, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területi követeléseit tartalmazó 
memorandum – nem állt rendelkezésére a tárgyaló küldöttségnek, így nem tudták 
január 31-én a Legfelsőbb Tanácsnak átnyújtani, de már aznap 18 órakor arról hoz-
tak döntést, hogy a  Pašić által javasolt Bánát-memorandumot adják nyomdába.29 

Az 1919. januári eseményeket a stratégiai elvek mentén megrajzolt  Pešić-féle tér-
kép elfogadása körüli viták határozták meg;30 a térkép és dokumentum kapcsán is 
elsősorban a szuverén, a háborúban a győztesek oldalán álló Szerbia tekintélyére 
támaszkodott. A   délszláv kormány január 20-án szabad kezet ad kisebb engedmé-
nyek, cserék figyelembevételére, falucserékre, amivel lényegében a nemzetiségi elvek 
fölé helyezi a stratégiai elveket, a nemzetiségi elvek mentén lehetetlennek tekinti 
Baranya megkaparintását. Megalakul a néprajzi-történelmi szekció, amely a straté-
giai elvekkel szemben a néprajzi elveket részesíti előnyben. Korábbi ellenérzésektől 
függetlenül fontos szerephez jut a délszláv tudományosság, mivel kénytelen-kellet-
len a politikai küldöttségnek is el kellett ismernie jelentőségét. A   hónap politika 
szempontból legfontosabb eseménye a január 31-i meghallgatás volt, ahol a Bánát 
kérdése került napirendre.

Február 1-jén – vélhetően az előző nap meghallgatásának egyik hozadékaként – a 
Négyek már arról tárgyalnak, hogy miképpen lehet enyhíteni azt a feszültséget, 
amiért a szerb katonaság több hónapja tartó bánáti okkupációja felelős, és amiért 

 ◀  hivatalosak. Részünkről én,  Trumbić és  Vesnić, román részről  Brătianu és 
Mishu volt jelen.” Bővebben: F336-f4-87.

 28 A   január 31-i meghallgatást kedvezőnek ítélték meg.  Trumbić írja: „[...] 
semmink sem volt, sem memorandumunk, sem pedig térképünk” (Mitrović 
1975, 77).

 29 Erre azért nem került sor, mert azt Smodlakára bízták, akinek a javaslatára 
még egyszer ellenőrizni akarták a Bácskára és Baranyára vonatkozó statisz-
tikai adatokat. A   vonatkozó részek nyomtatása február 8-a körül történt. 
(Mitrović 1975, 65). Március 5-én  Trumbić arról számol be, hogy a teljes 
anyag még mindig nem készült el, de elkészült a Bulgáriára, Bánátra és Bács-
kára vonatkozó rész (Mitrović 1975, 65).

 30 A   Petar  Pešić tábornok által képviselt stratégiai elveket  Pašić is jóváhagyta, és 
a belső viták alatt vélhetően azért hagyta beszélni Pešićet, hogy felmérje a 
szerb koncepció kivitelezhetőségét (Mitrović 1975, 32). A   stratégiai határok 
mentén kialakuló viták oldalvizén a területi követelésekről szóló memoran-
dum kezdeti munkája nagyobb gond nélkül folyt, már-már a szerb koncepci-
ót is elfogadták (I. gyűlés, 1919. január 10.) (Krizman–Hrabak 1960, 20).
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a románok tiltakoznak (Ádám–Ormos 2007, 1:94–96). A   megszállt terület ha-
tárvonala azonos a követelt, és  Pešić tábornok által hangoztatott stratégiai határ-
vonallal (Arad–Lugos–Karánsebes–Mehádia–Orsova vonal), amivel kész tények 
elé állították nemcsak a románokat, de a békekonferencián tárgyalókat is (a szerb 
okkupációval egy időben a románok Erdélyt szállják meg, mire a francia csapatok 
december 22-én ütközőzónát hoznak létre Bánátban is, amitől keletre a románok, 
nyugatra a szerbek vannak) (Ádám–Ormos 2007, 1:95).

A   néprajzi-történelmi szekció 1919. február 4-i, hatodik összejövetelén31 a 
szekció elnöke javasolja, hogy kerüljön sor egységes memorandumok kidolgozására 

 31 „A   néprajzi-történelmi bizottság hatodik ülésének jegyzőkönyve a békekon-
ferencián 1919. február 4-én. Jelen vannak azok, akik eddig is jelen voltak 
a gyűléseken:  Cvijić,  Vojnović,  Belić, Radonić,  Stanojević, B. Marković, T. 
Đorđević, az újak közül:  Zeremski,  Tresić-Pavičić, Marković,  Čok,  Županić.

 Cvijić bemutatja  Zeremski püspököt és a szekció új tagjait. Utána hang-
súlyozta feladatuk fontosságát. Javasolja, hogy egy egységes memorandum is 
kidolgozásra kerüljön minden országrészünkre, aminek két része lenne: egy 
általános és egy speciális. Hogy ezt felgyorsítsa, egyidejű munkát és munka-
megosztást javasol:

 1.  Általános rész: ezt  Vojnović,  Belić és  Cvijić dolgozzák ki, ebben  Vojnović 
dolgozza ki az anyag általános részét,  Belić a területek és határok álta-
lános részét,  Cvijić a nagyságot és kerületet, a néprajzi sajátosságokat, 
a lakosság számát, a főbb útvonalakra és kikötőkre vonatkozó adatokat, 
illetve ezek viszonyát a szomszédos országokkal.

 2.  A   speciális részeket:  Tresić-Pavičić: Isztriát, Triesztet, Goriziát;  Vojnović 
Rijekát;  Cvijić a karszti határokat;  Zeremski, Radonić és  Stanojević: 
Bánátot, Bácskát, Baranyát;  Belić, Marković és Đorđević a šopokat.
 Zeremski, Marković és Đorđević azon lakosságunk statisztikai adatait, 

amely államunk keretein belül fog élni. A   javaslat egészét elfogadták.
Az elnök kéri azokat a tagokat, akik Bánát kérdését dolgozzák fel, szom-

batig tegyék  azt meg.
 Vojnović kéri, hogy Tresić-Pavičićtyel együtt készítsék el Rijeka és Dal-

mácia anyagát. Elfogadva.
Ugyancsak  Vojnović azt is javasolja, hogy a múlt ülésen elfogadott hatá-

rozatokat továbbítani kell a küldöttségnek, […] még ha a döntés következ-
ményeként munkától és hatáskörtől fosztják is meg őket.  Cvijić javasolja, 
hogy ezt a kérdést hagyják meg az ülés végére, mert most fontosabb dolgok-
ról kell döntést hozni. Elfogadják.

Čok kéri, hogy Murántúl kapcsán is nevezzenek ki tagokat, akik majd a 
kérdést feldolgozzák. Döntés arról, hogy ez belső ügyünk a magyarokkal, és 
hogy hagyják.

 Vojnović a saját tervezetét olvassa a memorandumhoz. Radonić meg-
jegyzi, hogy a románokkal közös határ kérdésén kellene elidőzni, kiváltképp 
az 1916-os [bukaresti] békén. ▶



■   A párizsi békekonferencia délszláv krónikája ■ 97 ■  

minden egyes országrészünkre, amelyeknek két része lenne: egy általános és egy 
speciális. Az általános részben  Vojnović az anyag általános részét,  Belić a terüle-
tek és határok részt,  Cvijić a nagyságot és kiterjedést, a néprajzi sajátosságokat, 
a lakosság számát, a főbb útvonalakra és kikötőkre vonatkozó adatokat, illetve 
ezek viszonyát a szomszédos országokkal dolgozná ki. Ugyanez a terv alapján kell 
a többi kidolgozandó területre vonatkozó feladatot elvégezni: Bácska, Baranya, 
Muravidék, Isztria, Trieszt, Rijeka, Dalmácia, Macedónia és Šop-vidék azzal, hogy 
most azonnal a Bánátra kell rátérni, a többi területre meg akkor, ha rájuk kerül a 
sor [a békekonferencián].

 ◀   Belić visszatér  Cvijić javaslatára a memorandumot illetően. Úgy gondolja, hogy 
a memorandum általános részét két részre kellene osztani: egy történelmi-
nemzeti részre és a szomszédos államokkal való viszonyunkról szólóra, ebben 
minden tényezőre és szerződésre kitérve. Véleménye szerint az első részt 
Stanojevićnek kell kidolgoznia.  Vojnović Belićnek azt mondja, hogy az általa 
leírásra javasolt terület európai mércéjű.

 Čok megjegyzi, hogy a mi terveinkben és munkánkban olyan részek is 
vannak, amelyek politikai és gazdasági jellegűek, és amelyek kapcsán már 
kidolgozásra került memorandum. Azt kérdi, hogy milyen viszonyban lesz a 
munkánk a már kidolgozott memorandummal.

 Vojnović azt javasolja, hogy szekciónk tartson együttes ülést a [politikai] 
küldöttséggel, amikor egyértelművé válna az, hogy mit kell elvégeznünk.

 Cvijić elmagyarázza, hogy szekciónk az előző együttes ülésen, amit a 
küldöttséggel tartottak, megerősítette munkatervét, és azt a küldöttek is jó-
váhagyták. A   politikai dolgok nem érdeklik szekciónkat. Amennyiben a kül-
döttségnek még további adatokra is szüksége van az eddig meghatározottak 
mellett, arról írásban kell értesítenie a szekciót, és mi minden tőlünk telhetőt 
megteszünk. Minden másban, amiben nem történt megegyezés és amit nem 
kérnek tőlünk, abba nem keverjük bele a szekciót.

 Županić megállapítja, hogy a küldöttségnél nincs feladata, és minden tag a 
maga feladatánál kell hogy maradjon. Kérdi még, hogy a bolgárok és az albánok 
felé fekvő határok kérdése eldőlt-e már.  Cvijić azt válaszolja, hogy még nem.

Marković azt javasolja, hogy még ezen az ülésen kezdődjön meg egyes kér-
dések átgépelése. Minthogy a bánáti kérdéssel már szombatig készen kell hogy 
legyünk, ezért ezen az ülésen erről essen szó. Jóváhagyják a javaslatot.

 Cvijić felkéri  Zeremski püspököt, hogy fejtse ki véleményét a bánáti 
kérdéssel kapcsolatban.  Stanojević megállapítja, hogy a Bánát kérdésére 
vonatkozó követelések nagyságát ő már csökkentette. Véleménye szerint a 
tervnek a következő részeket kell tartalmaznia: 1. földrajzi helyzet; 2. múlt; 
3. települések és lakosság ; 4. gazdasági adottságok és szükségletek; 5. kommu-
nikáció; 6. stratégiai feltételek. Ugyanez a terv szerint kell a többi kidolgo-
zandó területre vonatkozó feladatot elvégezni: Bácska, Baranya, Muraköz, 
Isztria, Trieszt, Rijeka, Dalmácia, Macedónia és Šop-vidék azzal, hogy most 
azonnal a Bánátra kell rátérni, a többi területről meg akkor, ha rájuk kerül a 
sor.  Zeremski püspök Bánátról kiváló beszédet tartott” (MS M14.507).
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1919. február 4-én (majd február 12-én) a bánáti okkupált területekre vonat-
kozó katonai értékeléseket32 kap kézhez a politikai küldöttség, amelyek hadászati 
szempontból értékelik a Bánát domborzatát, adottságait: ez a stratégiai szempontú 
határmegvonás lehetőségeit nyomatékosítja.

A   politikai küldöttség 19. ülésén (február 6-án) felolvasták és értékelték a Ba-
ranya és Bácska határvonala kapcsán írt – a politikai küldöttség által összeállított 
– memorandumrészt, és a végleges redakcióról állapodtak meg.33 Várják Radonić34  

finomításait. Erre a napra tehető a szerb területi aspirációk és a küldötteknek készí-
tett  instrukciók elkészültének valószínű időpontja,35 valamint Pašićnak A   bizottság  
taktikájáról... Belgrádba írt levele (vélhetően 1919. február 7-én) is ekkor fogalma-
zódik meg.36 Másnap (február 8-án) Protić miniszterelnök felhívja  Pašić figyelmét 
arra, hogy: „[...] a küldöttségnek mielőbb tudomást kell szereznie a nagyhatalmak 
álláspontjáról, és határozottan ki kell jelenteni, hogy nem fogadhatjuk el, hogy a 
köztünk fennálló vitás kérdésben a kongresszus döntsön és a londoni egyezmény 
megállapításai maradjanak, mert ez azt jelentené, hogy az érintett felek a döntőbírák 
is egyben.”37 A   délszláv (szerb) kormány és a politikai küldöttség álláspontja nem 
lehetett más, mint hogy a titkos szerződéseket nem ismerik el, hiszen a délszláv ál-
lammal azonos területi aspirációkat tartalmaztak. Az üzenet egyszerre jelzi az olasz és 
a román aspirációkra adott nagyhatalmi válaszok megismerésének szükségességét is.

1919. február 8-án kerül sor a politikai küldöttség huszadik megbeszélésére, 
amelyen újból napirendre kerül Baranya kérdése is, míg a második – részben Bá-
náttal, részben Bácskával foglalkozó – napirendi pont aggodalmat kelt a küldöttség 
tagjaiban: dr.  Trumbić kijelenti, hogy megbízható forrásból értesült arról, hogy 
Nagykikinda veszélyben van (ami azt is jelenthette, hogy a meghallgatás előtti 
álláspontjaik kerekedtek felül a meghallgatás eredményétől függetlenül, illetve azt 
is, hogy a két szemben álló fél argumentumait csak részben fogadták el), ami ennek 
függvényében azt is jelenti, hogy Szabadka és Zombor hovatartozása is veszélyben 
forog (Mitrović 1975, 78). Dr.  Smodlaka ugyancsak megbízható helyről értesült 

 32 A   határok kérdése Románia felé és a katonai álláspont (AJ 336-f4-568, a Szö-
veggyűjtemény 20. sz. dokumentuma)  és  Stevan Bošković ezredesnek 1919. 
február 12-én a főparancsnokság vezetőjéhez intézett memoranduma  (AJ-
F336-f4-568-2), a Szöveggyűjtemény 22. sz. dokumentuma.

 33 A   Szöveggyűjtemény 80. és 81. sz. dokumentuma.
 34 A   Bánát kapcsán írt memorandum felolvasása előtt jelzi Radonić, hogy február 

5-én behívták őket a küldöttségbe, és Bácska és Baranya memorandumának 
kidolgozására szólították fel, így nem volt érkezésük Bánátot kidolgozni.

 35 A   küldötteink számára készített, Bánátra vonatkozó instrukciók (AJ 336-f4-
7214; AJ 336-f4-7212). A   Szöveggyűjtemény 35. sz. dokumentuma.

 36 „Mi követelni fogjuk Temesvárt is, amiért a népszavazásra fogunk hivatkozni 
Temesvárott abban az esetben, ha nem engednek” (AJ F336-f4-139).  Pašić a 
bizottság taktikájáról Olaszországgal, Magyarországgal és Romániával szemben. 
A   Szöveggyűjtemény 21. sz. dokumentuma.

 37 AJ 336-f4-447.
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arról, hogy Bánátban 80–100 kilométer Belgrád védelmére lesz rendelve, aminek 
értelmében az értesülések egyeznek.  Pašić kijelenti, hogy meglátogatja  Tardieu-t, a 
román kérdéssel megbízott bizottság elnökét.  Pešić beszámolója szerint igen élénk 
munka folyt Bánát kapcsán, és két nézőpont kristályosodott ki: az egyik szerint Bel-
grádtól keletre és északra 100 km övezet jutna az új délszláv államnak, a másik szerint 
a Marosig és amellett is szerb terület lenne.38 Ezen a napon (1919. február 8-án) a 
politikai küldöttség eljuttatja a belgrádi kormánynak azt a memorandumot, mely a 
bácskai bunyevácok és sokácok csatlakozási szándékát nyomatékosító nagygyűlések 
határozatait tartalmazza Katymáron, Bácsalmáson, Béregen, Hercegszántón:39 ez a 
dokumentumtípus nemcsak a békekonferencia ideje alatt, de annak berekesztését 
követően is a vitás területek lakóinak egyik önkifejezési eszköze volt és maradt, bár 
hatékonysága erősen megkérdőjelezhető.

Ugyancsak 1919. február 8-án ül össze a  Tardieu vezette Területi Bizottság, 
ahol Bánát kapcsán a román, illetve szerb memorandumokat tekintik át. A   román 
memorandum sarkalatos pontja továbbra is a terület egységes és oszthatatlan volta, 
ami gazdasági, közlekedési egység, amivel szemben a délszláv (e helyütt még sokkal 
inkább szerb) érvelés a bőséges történelmi tényekre helyezte a hangsúlyt.40 Ezt a 
harmadik melléklet, Bánát (stratégiai) határai követik.41 A   döntést – az újonnan 
prezentált anyag mennyiségére való tekintettel – február 11-ére napolják el.

A   néprajzi-történelmi szekció nyolcadik, 1919. február 11-i megbeszélésén 
Radonić felolvassa Bánátról írt memorandumtervezetét, amelyet helyenként rö-
vidíteni kell. A   Bánát gazdasági életére vonatkozó részt elfogadják csakúgy, mint 
 Zeremski Bánát statisztikájára vonatkozó munkáját is.  Vojnović felolvassa a Románok 
Szerbiában címet viselő munkát. Kilátásba helyezik a munkák francia és angol nyelvre 
fordítását és publikációját is. Az első memorandum vázát Radonić még 1915-ös buka-
resti tartózkodása alatt vetette papírra, és most kisebb módosításokkal tette a célnak 
megfelelővé.  Vojnović memoranduma a határvonal véglegesítése során kisebbségben 
maradó szerb és román lakosság helyzetének mérlegelését volt hivatott segíteni.

A    Tardieu-féle Területi Bizottság 1919. február 11-i gyűlésén a korábban megállapí-
tott sorrenddel szemben Erdély kérdésének megvitatására került sor,42 nem minden 
következmény nélkül, hiszen a javaslattevők körében egyre általánosabbá vált a ma-

 38 A   XX. jegyzőkönyv II. pontja. 1919. február 8. (Krizman–Hrabak 1960, 45).
 39 AJ 336-f17-155.
 40 A   párizsi békekonferenciához a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság által benyújtott, 

területi követelésekkel kapcsolatos memorandum. A   Szöveggyűjtemény 79. sz. 
dokumentuma.

 41 A   gyűlésen bemutatott mellékletek teljes szövegét lásd Ádám–Ormos 2007. 
1:97–110.

 42 A   fennmaradt jegyzőkönyv alapján: „Dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Álla-
mok) kijelenti, hogy az amerikai küldöttség csak fenntartásokkal fogadja el 
a magyar népszámlás hivatalos adatait. Ugyanakkor, bármennyire is nehéz, ▶
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gyar népszámlálási adatok megbízhatóságával szemben megfogalmazott fenntartások 
hangoztatása.

A   politikai küldöttség 1919. február 12-i megbeszéléséről írt jegyzőkönyv alapján 
– nem kizárt, hogy az előző napi hírek hallatán, vagy pedig a néprajzi-történelmi 
szekció véleménynyilvánítási szabadságában a dolgok kedvezőtlen alakulásának 
forrását látva – megvonja az autonóm cselekvés jogát a bizottságok tagjaitól, így 
a szekció tagjainak is előzetes beleegyezést kell kérniük a politikai küldöttektől; a 
harmadik napirendi pont alatt: 

„ Pašić megjegyzi, hogy a küldöttektől előzetes hozzájárulást kell szerezni-
ük, hogy a küldöttek ellenőrizhessék munkájukat, mert ellenkező esetben 
minden magánkezdeményezés – legyen az a szekción belül vagy pedig a 
békekonferencia egyéb képviselőivel – rossz következménnyel járhat, főképp 
akkor, ha a küldöttek véleményétől eltérő eredményt szülnek. A   küldöttek 
– a politikai küldöttség hét tagja – a Királyság egyedüli legitim képviselői a 
békekonferencián, minden más szekció nekik van alárendelve, és utasításaikat 
követve tevékenykedhet. […] Dr.  Rybarž másik példaként a néprajzi-törté-
nelmi szekciót említi, amelyben az egyik tudós azt jelentette ki, hogy ők 
mint tudósok önállóak, és személyesen is tárgyalhatnak a szövetségesekkel 
és kifejthetik véleményüket. Viszont dr.  Rybarž úgy ítéli meg, hogy mint 
tudósokat a küldöttség rendelkezésére bocsátották, és kizárólag a küldöttség 
ellenőrzése alatt dolgozhatnak. A   küldöttek egyetértettek a  Pašić és dr.  Rybarž 
által elmondottakkal, és olyan döntést hoztak, miszerint a szekció főnökeit 
meghívják, és a küldöttekkel együtt tárgyalják meg a kérdést, a küldöttek 
véleményét meghallgatva közösen alakítják ki a hatásköröket.”43 

A   „fegyelmezés” valódi célpontjának mindenképpen Cvijićet kell tekintenünk, aki 
Pašićban – vélhetően a korábbi évek tapasztalataira alapozva – a körmönfont despota 
alakját látta.  Cvijić így emlékszik vissza az „első küldött” [ Pašić] tevékenységére: 

„A   nevezett első küldöttségi gyűlés után – amelyen meghatároztuk, hogy 
mi, mint területi kérdésekben illetékes bizottság, néprajzi határokat fogunk 
megadni – sokáig nem kaptam meghívást. A   politikai küldöttség eltért 
ettől a határtól Baja és Baranya esetében azzal, hogy kizárta Baját a területi 

 ◀  de szükséges egy átszámítási szorzószám meghatározása. Erdélyre nézve a 
küldöttség nem kíván meghatározott szorzót alkalmazni, hanem abból az ál-
talános elvből indul ki, hogy szükség van a számadatok csökkentése, és hogy 
még Erdély magyar része is – leszámítva a délkeleti részen található széke-
lyek zárt csoportját – jellegét tekintve román. De Martino: e számok alapján 
azonban nem lehetséges a román–magyar határ megállapítása” (Ádám–Or-
mos 2007, 1:110).

 43 XXIV. jegyzőkönyv. 1919. február 12-én (Krizman–Hrabak 1960, 48).
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Jovan Radonić Bánátról szóló összefoglalója. Párizs, 1919.
Forrás: Szerb Nemzeti Könyvtár. Tihomir Đorđević-gyűjtemény.
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követeléseinkből. A   politikai küldöttség Bánátra vonatkozó jegyzéke vonta-
tottan és lassan készült, és nem volt még a békekonferencia tárgyalóasztalán 
akkor, amikor a Bánátról történő tárgyalás megkezdődött.44 Bennünket, a 
területi kérdésben illetékes bizottság tagjait nem hívták meg, kivéve amikor 
némelyikünket a Campbell szálloda folyosóin csíptek el, és hellyel-közzel 
tájékoztatást kértek a dolgokról. Így jutott el hozzám egy-két órára a politikai 
küldöttség Bánátról készített jegyzéke (memoranduma),45 amit sebbel-lobbal 
javítottam ki Radonić úrral, de hasonlóképpen jutottam hozzá a rijekai kérdés 
dokumentumaihoz és az adriai kérdésről megfogalmazott dokumentumok-
hoz. A   Baranyáról, Bácskáról és Murántúlról46 írt dokumentumokat nem 
láthattam nyomdába adásuk előtt.

Pašićnak nem volt semmiféle elképzelése a mi kérdéseink egészéről, továb-
bá nem volt elképzelése a bennünket támogató nagyhatalmakról, és egyetlen 
külföldi küldöttségben sem volt egyetlenegy ismerőse sem. Nem volt fogal-
mam arról sem, hogy ennyire nem ismeri a küldöttségekben beszélt idegen 
nyelveket, és senkivel sem folytathat semmiféle beszélgetést még azon a szinten 
sem, ahogy ő a problémákat felismeri. Mindemellett műszaki értelemben is 
teljes szervezetlenség mutatkozott: a ház és a benne folyó munka anarchikus 
volt. Ekkor be kellett látnom, hogy Pašićnak, aki soha életében nem végzett 
el rendesen semmit sem, sem mint mérnök, sem mint politikus, a szervezés 
lényegéről sincs fogalma. Abban volt csak igen szorgalmas, hogy embereket 
nyerjen meg magának: ezen dolgozott egész nap. Azonkívül, hogy ebben a 
tevékenységében a küldöttség elnökének a címe is rendelkezésére állt, nagyban 
segítette az a másfél milliós pénzalap, amit kormányunk a rendelkezésére bo-
csátott, és ami felett kizárólag ő rendelkezett. Bár itt helyben ez nehezebbnek 
bizonyult, mint amikor csupán pártbéli emberei között mozgolódott, várható 
volt, hogy néhány korrupciós ügyére itt is fény derül. Jelentéktelen emberekkel 
vette körül magát, azoknak magas beosztásokat biztosított, hűségesek voltak 
hozzá, és számíthatott diszkréciójukra.

A   belgrádi kormány és talán még más tartományi kormányok is hívatlanul 
küldték saját képviselőiket különféle testületekbe, aminek eredményeképpen 
a számuk igen megnőtt, gyakran a huszonötöt is elérte, érdemi munkára 
azonban nem lehetett használni őket, mert hátráltatták a munkát azzal is, 
hogy gyakran valódi közgyűlésre utaló hangulatot teremtettek.  Pašić úr, 
mint a küldöttség vezetője mindenképp arra törekedett, hogy ne sértsen meg 
senkit, és nem akart olyan képet kialakítani, hogy bárkit is elküldött volna 

 44 Az 1919. január 31-én zajlott meghallgatásra hivatkozik.
 45 A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és a Román Királyság közötti ha-

tár (Krizman–Hrabak 1960, 342–343). Szöveggyűjtemény, 80. sz. 
dokumentum.

 46 (Országunk) északi határa (Krizman–Hrabak 1960. 343–347, azonos F336-
XIII/15-8168-cal). Szöveggyűjtemény, 81. sz. dokumentum.
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a küldöttség valamelyik szekciójából. Az a szekció, amelyik engem válasz-
tott elnökének, egészen a konferencia utolsó időszakáig nem kapott semmi 
utasítást arra vonatkozóan, hogy mi a feladata, de tanácsért sem fordultak 
hozzá. Tudomásomra jutott, hogy más szekciókban is ez történt egészen a 
konferencia lezárását megelőző időszakig, amikor a küldöttség főnöke iratokat 
kezdett küldözgetni, amelyek a Kormánytól érkeztek.

Saját elképzelések és konkrét feladatok híján ebben az irányban is azt 
tartotta szem előtt  Pašić, hogy ne sértsen meg senkit sem.

Számomra világossá vált, miben rejlik ügyessége, és mi a célja. A   legfonto-
sabb a saját személyi kultuszának fenntartása, a környezetében lévő emberek 
jóindulatának megnyerése azért, hogy ő maga is megtarthassa helyét. Képes és 
kénytelen volt észrevenni, hogy a küldöttség politikai vagy más szekcióiban 
is a hazafias és a tudományos szándék azon van, hogy minél jobban végez-
hessük a feladatainkat. Már az is elég, hogy ő a főnök, az eredményeket az ő 
számlájára fogják írni. Eközben arra különösen nagy gondot fordított, hogy 
minden egyes dokumentumot, még a legjelentéktelenebbet is, a kézjegyével 
lásson el, és hogy minden, tőlünk tudomására jutott információt lejegyezzen, 
de nem azért, hogy azokat a más országok küldötteivel folytatott beszélgetések 
során használja, hanem azokról a kormánynak jelentést tegyen. 

A   hazafiasság legapróbb jegyét sem tudtam felfedezni ennél az embernél.
Korábban sohasem fi gyeltem meg egy ennyire a végletekig becsvágyó kép-

mutatást, ami azért az emberi kapcsolatok terén bölcsnek mutatkozik, mert 
mindenkinek megtesz mindent, nem sért meg, és ezzel messzire jut el érzékeny 
és szegényes értelmiségünk körében. Ez a világunk, amely hajlamos a sértődésre 
és nem tűri, hogy bírálják munkáját vagy képességeit, igen körmönfont, sohasem 
száll szembe a hatalommal, amely megkíméli érzékenységét, és a saját szükség-
leteit is kielégíti eközben. Az intelligens embereknek pontos képük van róla, de 
úgy tűnik, hogy tartaniuk kell az alkalmasaktól, akik nem átallják kielégíteni 
anyagi mohóságukat. Ebben rejlik  Pašić úr lényege, amivel ő ügyessége révén 
kialakította korrupt rendszerét. Az egyszer kialakított rendszerhez híveket 
szerzett, akiknek érdeke, hogy a rezsim fennmaradjon, és hogy annak élén  Pašić 
álljon mint a rendszer legékesebb példája. Nemcsak az ő pártjának emberei 
képezik a rendszer tagságát. Az utóbbi időben éppen más pártok embereinek 
kielégítésére törekedett, és gyorsan kiterjesztette rendszerét a horvátokra, de 
kiváltképp a szlovénokra, értelemszerűen nem mindenkire. (MS M.14.511)”47

A   néprajzi-történelmi szekció 1919. február 12-i megbeszélésén elsősorban a ten-
germelléki területekről szóló tanulmányokról beszélnek:  Vojnović kész a Rijekával 
foglalkozóval,  Cvijić szerint külön memorandumok kellenek Isztriáról, Triesztről, 
Goriziáról és Gradiškáról, amihez szakértőnek Žic urat invitálja.

 47 Tanulságos összehasonlítani a múlt század húszas-harmincas éveiben írt hiva-
talos  Pašić-életrajzokban olvasható méltatásokkal.
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A   politikai küldöttség 1919. február 13-i megbeszélésén48  Cvijić is jelen volt. 
A   szekció előtt elhangzó beszámolóját követően döntést hoztak, miszerint a (nép-
rajzi-történelmi) szekció által készített, népünk néprajzi állapotát leíró munkák 
kerüljenek bemutatásra és felolvasásra a küldöttek megbeszélésén azelőtt, hogy 
azokat a szövetséges erők hasonló [céllal létrehozott] bizottságainak elküldenék. 
Ez a határozat úgy értelmezhető, hogy a politikai küldöttek és a néprajzi-törté-
nelmi szekció elnöke felismerték az együttműködés elkerülhetetlenségét. A   poli-
tikai küldöttség emellett döntést hozott arról is, hogy álláspontja Bánát esetében 
egyértelmű, és a Bánáttól nyugatra fekvő régiók helyzetének figyelembevételét is 
feltételezte: ennek alapján a majdani állam északi határának a Marosig kell eljutnia, 
mert akkor Bácskát és Szabadkát is védi. Ez egyértelműen stratégiai felfogás volt, és 
a vízrendszerhez igazította a területi követelések kiterjedését.49 Ezzel a határozattal 
végződött az egy nappal korábban kibontakozó konfliktus, aminek okát a küldöttek 
az „ármánykodó” szakemberekben, a tudósok a pártpreferencia mentén választott 
politikai méltóságok kimagaslónak igazán nem mondható képességeiben vélték 
felfedezni. Szóljon helyettünk újból a néprajzi-történelmi szekció elnöke: 

„Ilyen állapotok uralkodtak akkor, amikor Párizsban elkezdődött a békekonfe-
rencia. Én személy szerint a területi bizottság tagjaival kidolgoztam a bizottság 
munkarendjét, nem kérdezve senkit és nem várva senkitől sem utasítást vagy 
jóváhagyást. Igaz, hogy eleinte egy másik áramlat is létezett, ami azt szorgal-
mazta, hogy mi politikai értelemben is tevékenykedjünk, és hogy követeljük, 
hogy a politikai küldöttség hívjon meg bennünket saját gyűléseire, és hogy 
legyünk hatással a politikai kérdések megoldására, ha azon ilyen formában 
előjönnének. Én ehhez nem járulhattam hozzá, mert a politikai küldöttség 
bizonyára elutasította volna kezdeményezésünket, mert mi csupán egy kis 
szekció vagyunk, amitől ők csak tájékoztatást kérhetnek néprajzi és történelmi 
kérdésekben. Valóságos háborút váltanánk ki ezzel, és ez nemcsak a politikai 
bizottságra, hanem mindkét szekció munkájára rossz hatással lenne. Ez külö-
nösen akkor robbant ki, amikor a területi követelésekkel megbízott szekció 
tagjai elolvasták azokat a felületes és jelentéktelen jelentéseket, amelyeket a 
politikai küldöttség fogalmazott meg Murántúl, Baranya és Bácska esetében. 

 48 A   politikai küldöttség jegyzőkönyve. XXV/III. (Krizman–Hrabak 1960, 49).
 49 1919. február 13-i jegyzőkönyv a küldöttek és szekcióvezetők közös megbe-

széléséről III. A   szekcióvezetők beszámolója után elhatározás: „ Cvijić beszá-
molója után döntést hoztak, miszerint a [néprajzi-történelmi] szekció által 
készített, népünk néprajzi állapotát leíró munkák kerüljenek bemutatásra 
és felolvasásra a küldöttek megbeszélésén azelőtt, hogy azokat a szövetsé-
ges erők hasonló [céllal létrehozott] bizottságainak elküldenék, hogy az 
esetleges hátrányos következményeket kiküszöböljék, amelyeket a nevezett 
munkák és a küldöttek által készült memorandum közötti különbségek 
teremtenének” (Krizman–Hrabak 1960, 49).
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Igazi felháborodás volt ezek kapcsán. Módomban állt lecsillapítani a kedélyeket 
– és ebben a szekciónk többsége mellém állt –, hogy mi saját felelősségünkre, 
a politikai küldöttség megkérdezése nélkül mielőbb kijavítjuk és átdolgozzuk 
éppen az említett dokumentumokat, amivel ügyünket is legjobban szolgáljuk 
majd. Ezt nagyon gyorsan megtettük, és ezek a memorandumok, miként a 
többi is, nagy hatással voltak vitás kérdéseink kedvező megoldásában.

Tudományos elismertségemnek és hírnevemnek köszönhetően alkalmam 
volt a külföldi küldöttségek tagjaival a legbizalmasabb viszonyt kialakítani, 
és hatáskörömet túllépve a külföldi missziók politikai küldöttei előtt érvel-
hettem a számunkra fontos vitás kérdések esetében. Kezdetben a területi 
hovatartozások kapcsán megfogalmazott vitás kérdések feletti döntések 
gyorsan sorjáztak. Bácska, kiváltképp Észak-Bácska kérdése a javunkra dőlt 
el azon információk alapján, amelyeket én szolgáltattam a területi kérdések 
eldöntésére hivatott külföldi missziótagok részére úgy, hogy erről jóformán 
semmit sem tudott a politikai küldöttségünk addig, amíg személyesen nem tá-
jékoztattam őket erről egy gyűlésünk alkalmával. Látván ugyanis azt, hogyan 
mennek a dolgok küldöttségünkben, hogy mindenki azt teszi, amit éppen 
akar, vagy éppen nem akar, én a saját szakállamra, felkérés nélkül jártam el a 
politikai küldöttség gyűléseire akkor, ha úgy ítéltem meg, hogy arra szükség 
van. Időközben, pontosabban egy rövid idő után a politikai küldöttség tagjai-
nak tudomására jutott ez irányú tevékenységem, amiért a küldöttség tagjainak 
többsége háláját fejezte ki érthető módon és hazafiságtól fűtve.  Pašić úr, látván 
ezt, a rá jellemző módon legelőbb erőltetett nyájassággal hívott meg ezekre a 
gyűlésekre, később titkára révén, általános dolgokat feltüntetve a meghívás 
okaként. Többször közölte velem, hogy a többi misszió tagjaitól tudomására 
jutott, hogy milyen nagy mértékben tekintenek hitelt érdemlőnek, és hogy 
milyen sokat fáradoztam az ügyünkért, majd megkért, hogy képviseljem egyik 
vagy másik követelésünket. Szokása szerint még hozzátette, hogy nekem 
köszönhetően dőlt el számos vitás területi kérdés a mi hasznunkra, és hogy 
ezek (azokra a szobákra mutatva, ahol a politikai küldöttségünk tartotta 
összejöveteleit) milyen keveset érnek. Másik alkalommal azt mondta, hogy 
tisztában van azzal, hogy nem támogatom néhány ügyét, de ő is ugyanolyan 
mértékben haragszik rám, amilyen mértékben én elítélem őt.

Minden olyan kijelentésemet, amit arra vonatkozóan tettem, hogy mit 
kellene neki személyesen vagy a küldöttség vezetőinek elvégezni, miképpen 
kellene képviselni érdekeinket a vitás kérdések eldöntése során, elfogadta, sőt 
sietősen végre is hajtotta, részletekbe menően.

Legszívesebben a bánáti kérdésről és az albánokról szeretett beszélni. Kö-
zölte, hogy a Bánság kérdését illetően beszélgetett Take Ionescuval, ami nekem 
azért hatott furcsán, mert T. I.-nek semmilyen hivatalos szerepe nem volt, 
és vele kapcsolatban a francia körökben kialakult véleményről is tudtam.”50

 50 MS M14.511. I. sz. dosszié.
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A   Bánát kérdésének újbóli megvitatását február 11-e helyett két nappal később, 
február 13-án tűzték napirendre a  Tardieu-bizottságban.51 A   bizottsági munka so-
rán vált ebben az esetben is egyértelművé, hogy eltérő bánásmódban részesülnek a 
győztesek és a vesztesek: a két, a győztesek oldalán álló állam, Románia és Szerbia 
közötti vitás kérdés merőben más elbírálás alá esik, mint a vesztes Magyarország ese-
tében.52 1919. február 15-én  Cvijić a néprajzi-történelmi szekció megbeszélésén azt 
javasolja, hogy csoportokban (albizottságokban) folyjon a további munka.53  Cvijić 
továbbá bejelenti, hogy a politikai küldöttség a Maroson túli szerbek kérvényeit 
átadta a Legfelsőbb Tanácsnak: ezt továbbjuttatták a (területi) albizottságnak: a 
helyi kérelmek száma később megnő, a Szeged környéki kérelmek előtt is megfo-
galmazásra kerültek helyi memorandumok, ugyanakkor mint egy adott területre 
vonatkozó aspiráció megnyilvánulása – Bánát esetében mindenképpen – ez első 
alkalommal történt. 

 51 1919. február 13. 4.5. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyző-
könyve (Ádám–Ormos 2007, 1:194–210). A   10 órakor megnyitott ülésen, 
amelyen  Tardieu elnökölt, Day,  Crowe,  Leeper,  Laroche,  de Martino, gróf 
 Vannutelli-Rey,  Palairet,  Aubert, de Saint-Quentin, gróf Vinci,  Johnson 
őrnagy, valamint Horchow főhadnagy vettek részt.

 52 „A   nagyhatalmak számára a kérdés egészen másként vetődik föl aszerint, hogy 
az etnográfiai nehézségek Románia és ellenségük, Magyarország, avagy 
két szövetségesük, Románia és Szerbia között támadnak. Az első esetben, 
amennyiben nincs mód arra, hogy a két félnek igazságot szolgáltassanak, ter-
mészetes módon szövetségesüket, Romániát és nem ellenségüket, Magyar-
országot kell előnyben részesíteniük. Ugyanakkor ezt az elvet nem szabad 
túlságosan messzemenően alkalmazni, hiszen tulajdonképpeni feladatuk 
olyan állapot megteremtése, amely tartós békéhez vezethet” (Ádám–Ormos 
2007, 1:195).

 53 „10. jgyzk. (1919. február 15.)  Cvijić javasolja, hogy csoportokban (albi-
zottságokban) folyjon a további munka: 1. Olaszország ; 2. Murántúl és a 
korridor; 3. Bánát, Bácska és Baranya; 4. az egész jugoszláv kérdés ügyében; 
5. egy szerkesztőbizottság.

A   tagok:  Šišić, Tresner,  Šorli,  Čok, Žic,  Ribarič, Lenau, Durbešić, 
Benačić, Tresić-Pavličić,  Vojnović,  Šenoa, Signar, az ülések csütörtökönként 
3 órakor.

A   szlovén–német határ kérdésében, Murántúl és a korridor:  Županić, 
Marković,  Kovačić,  Slavić, Lakatoš. Az ülések keddenként 3 órakor.

Bánát, Bácska és Baranya alszekciójában  Zeremski,  Šenoa, Radonić, 
 Stanojević,  Mihaldžić,  Belić,  Stajić, az ülés szerdánként 3 órakor.

A   jugoszláv kérdés egészét tekintve:  Cvijić,  Vojnović,  Pešić,  Stanojević, 
Marković,  Županić, Đorđević és az összes albizottság főnökei. Az ülések 
péntek 3 órakor.

 Cvijić jelenti, hogy a politikai küldöttség a Maroson túli szerbek kér-
vényeit átadta a bizottságnak: ezt továbbutalják az albizottságnak” (MS 
M14.507).
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 Cvijić – vélhetően a két nappal korábbi felelősségre vonás hatása alatt – még 
egyszer nyomatékosítja a szekció feladatait: „1. hogy egy adag eszmét és okot 
rögzítsenek a küldöttség minden tagjánál; 2. hogy ismerettel szolgáljanak azon 
nemzetközi szaktekintélyeknek, akik az ügyünket előrébb vihetik; 3. hogy a külö-
nösen sikeres memorandumokat a békekonferencia elé tárják; 4. hogy általánosan 
dokumentáljanak.”54

1919. február 17-én a békekonferenciára meg sem hívott magyar küldöttség 
„alkupozíciói” Erdélyben, de Bánátban is tovább gyengültek, amikor a február 11-i 
területi bizottsági megbeszéléshez hasonlóan a román és jugoszláv ügyek55 bizott-
ságának tagja,  Laroche az erdélyi adatok kapcsán „...föl kívánja hívni a figyelmet 
a bizottsági viták alapjául szolgáló magyar statisztikák rendkívül tendenciózus 
jellegére”.56 

 54 MS M14.511. 
 55 1919. február 17. 4.7. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyző-

könyve (Ádám–Ormos 2007, 1:123).
 56 „A   francia küldöttség egyik szakértője, De Martonne kísérletet tett arra, hogy 

az etnográfiai statisztikákat a felekezeti statisztikák segítségével helyesbítse. 
Nemcsak a – hol németnek, hol magyarnak föltüntetett – zsidókat sikerült 
elkülönítenie, de az elmagyarosodott románokat is, akik már a magyar nyel-
vet használják, ám görögkeleti vagy görög katolikus vallásukat megőrizték. 
Amikor egy olyan járásban, ahol sem ruszinok, sem szerbek, sem szlovákok 
nem élnek, a görögkeletiek, illetve a görög katolikusok száma meghaladja 
a románokét, a különbséget minden bizonnyal az elmagyarosodott romá-
nok teszik ki. Amikor ez a szám egy olyan járásban haladja meg a románok, 
ruszinok, szerbek és szlovákok számát, ahol e fajok mind jelen vannak, 
könnyen meglehet, hogy megint csak elmagyarosodott románokkal van 
dolgunk. A   csalás mindenekelőtt a városokban szembeötlő.

 Laroche egy másik okkal is szolgál arra nézve, hogy a bizottság ne 
hagyja magát befolyásolni a jelentős magyar városi többség által. Ugyanis a 
városokban a nemzetiségnek koránt sincs olyan jelentősége, mint faluhelyen. 
Amíg a paraszt ragaszkodik a földhöz, amit fáradságos munkával művel 
meg, a városi kereskedő, munkás ingatag, lakhelyét érdeke szerint változtató 
elemnek számít, aki ennek következtében nemzetiségét is könnyűszerrel föl-
adja egy másikért. Előrelátható, hogy az olyan városokban, mint Nagyvárad, 
amelyek  Romániához való csatolásuk esetén román kereskedelmi és ipari 
központokká válnak, csakhamar több lesz az elrománosodott magyar, mint a 
ma ott élő elmagyarosodott román. 

Dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) kijelenti, hogy az amerikai 
küldöttség nagyon is tisztában van avval, hogy a magyar statisztikák hamisak, 
és azt a tényt is komolyan fontolóra vette, hogy a városok jellege gyorsan 
változik. A   küldöttség a magyar statisztikák kiigazítását 10–20 százalékos 
átszámítási szorzószám alkalmazásával igyekezett elérni. Ezt a szorzószámot 
elegendőnek vélte, mivel a románok közül senki nem javasolt 20 százalékot 
meghaladó értéket. Még evvel a számmal számolva is 160 000 magyar és csu-
pán 50 000 román él ezen a területen” (Ádám–Ormos 2007, 1:125).
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Függetlenül a Területi Bizottság napirendi pontjaitól,  Cvijić a szerkesztőbizott-
ságnak kinevezett csoport megbeszélésén időszerűnek tartja a bánáti memorandum 
nyomdába adását57 (a bizottságot  Cvijić,  Belić, Radonić,  Stanojević, Đorđević 
alkotják).

1919. február 18-án délután 3 órára meghívják a délszláv politikai küldöttség 
tagjait az Ötök Tanácsára, de a pontos napirendi pontokat nem közlik velük.58 
Előtte a délszláv politikai küldöttség tagjai azon az állásponton maradtak, hogy a 
területi követelésekben leírt területekért küzdenek: ha elvitatják a követeléseket, 
akkor népszavazást követelnek Temes és Torontál megyékben, egyben. Ha csak ré-
szeket vitatnának el – például Temesvár környékét – akkor ott kérnek népszavazást.

A   meghallgatás kivonatos tartalma a politikai küldöttség 1919. február 19-i 
jegyzőkönyvében olvasható,59 ebben a német birodalmi elképzelések és a magyar 
statisztikai adatok bírálata, illetve a szövetségesek és az ellenség közti határmegvo-
nás esetleges buktatói kerülnek szóba. Ez utóbbi kapcsán jegyzi meg  Vesnić, hogy 
„...néhol ellenséggel, néhol szövetségessel vagyunk határosak. Az ellenséggel való 
határok esetében gondolom, nem lesz gond, de a szövetségesekkel való határok 
Románia és Olaszország esetében is fennállnak. Kifejtettük álláspontunkat Bánát 
esetében, ezúttal Olaszország kapcsán tesszük meg ugyanezt: ennek során kérjük 
szövetségeseinket, hogy az olaszokkal való határok kérdésében járjanak el egyenran-
gú félként mindkettőnkkel.” Ennek kapcsán jegyzi meg  Clemenceau, hogy „...efelől 
nem lesznek nehézségeik” (Krizman–Hrabak 1960, 53).  Vesnić érvelését nemzeti 
és összjugoszláv alapokra helyezte. A   síksági Bánátot etnikai, gazdasági és földrajzi 
okokból követelte, de a szabad véleménynyilvánítás (népszavazás)  lehetőségét is nem 
hivatalos szinten érintette. Ezután  Žolger beszélt a Dráva menti szerbek, horvátok 
és szlovének csatlakozásának fontosságáról, ezzel megnyitotta a Dráva túlpartján 
fekvő települések kérdését is.

A   Pichonnál történő meghallgatással egy időben a  Tardieu-féle Területi Bizottság 
is ülésezik.60 A   bánáti román–szerb határ kapcsán korábban szembesített kül-
döttségek heves vérmérséklete miatt kialakult feszültség tudomásul vétele, majd a 
nagyhatalmi álláspontok ismertetése után eldöntik, hogy ezentúl a megbeszélések 
részben meghallgatások lesznek, és az első alkalommal – a következő ülésen – a 
román küldöttséget hívják meg. Arról is döntést hoznak, hogy a meghallgatásokon 
a bizottság egyedüli szóvivője az elnök lesz. Az egyes küldöttek előzetesen írásban 

 57 Az 1919. február 17-i megbeszélés jegyzőkönyve. Ugyanezen a megbeszélésen 
fogalmazza meg a román memorandum elolvasása utáni igényét  Cvijić (AJ 
336-f5-7222).

 58 1919. február 18./26. (Krizman– Hrabak 1960, 51–52). 
 59 1919. február 19./27. A   február 18-i találkozó elbeszélése  (Krizman– Hrabak 

1960, 52–53).
 60 1919. február 19. (történik 18-án) 4. 9. A   román és jugoszláv ügyek bizottsá-

ga ülésének jegyzőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:131–135).



■   ■  

Az 1919. február 18-i meghallgatás jegyzőkönyvének címlapja
Forrás: AJ F334-1-2.
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adják át neki kérdéseiket, amelyeket – a kérdező személyének felfedése nélkül – ő 
fog majd feltenni a meghívott személyiségeknek.

A   két eseménnyel gyakorlatilag egy időben a délszláv politikai küldöttség 1919. 
február 20-i megbeszélésén Franchet d’Espèrey kiürítési parancsát tárgyalják: a szerb 
hadseregnek 10 km-re nyugatra kell visszahúzódnia a Versec–Temesvár vonaltól,61 
feladva stratégiai előnyét, amihez a határon belül maradó területek délszláv államhoz 
tartozását kellett (volna) védeniük. 

A    Cvijić saját kérésére megalakított és általa vezetett, a jugoszláv kérdés egészével 
foglalkozó albizottság első ülésén (1919. február 21-én) a csatlakozási kérelmek 
felhasználási lehetőségeiről beszélnek, ugyanis a politikai küldöttség és a nép-
rajzi-történelmi szekció egyre többször szembesül egyes települések csatlakozási 
szándékot kinyilvánító kérelmeivel, amiben a vitás – ezúttal a bánáti területekre 
vonatkozó – esetek eldöntésének hasznos eszközét vélték felfedezni: az először 
spontán helyi akarat kifejezésére szolgáló dokumentumok a továbbiakban valóságos 
eszközzé válnak, melyeknek hatékonyságát ezzel együtt meg kell kérdőjeleznünk.62 

1919. február 22-én a nagyhatalmi körökben a magyar statisztikákról kialakuló 
negatív álláspontot meglovagolva Protić Belgrádban úgy ítéli meg, hogy Baranya 
esetében egy újabb érv, a magyar statisztikák pontatlanságára történő „rájátszás” 
felhasználása vezethet célra. Úgy véli, hogy „[...] a magyar hivatalos statisztikák 
éppen Baranyában a legpontatlanabbak. Ezért, illetve a párizsi békekonferencián 
való esetleges felhasználás okán elrendeltem a pontos népszámlálást.”63 Ez annyit 
jelentett, hogy a szerb hadsereg által megszállt területen, fegyverek árnyékában 
kellett nyilatkozni a nemzeti hovatartozásról. A   parancs végrehajtására hónapokat 
kellett várni, így 1919 tavaszán a politikai küldöttség információi még a január végén, 
 Pašić által kimondott állapotban voltak, tehát Baranya területét – függetlenül attól, 
hogy a stratégiai határok a Mecsek gerincén futottak – nem tartották követelhető 
területnek, sokkal inkább egy más terület érdekében feláldozható területnek.

 Cvijić február 22-én jelenti be a politikai küldöttség harmincadik ülésén, hogy 
a kért munkák – vélhetően köztük a bánáti, bácskai és baranyai memorandumok 
is – elkészültek.64

A   Területi Bizottság – tartván magát a február 18-án megbeszéltekhez – 1919. 
február 22-én a román küldöttséget hallgatja meg, melynek  Brătianu ( Brătiano), 
Vaida-Voevod, Mishu, valamint Horchow főhadnagy volt a tagja.65 Először  Brătiano 

 61 A   politikai küldöttség 1919. február 20-i, XXVIII. jegyzőkönyve (Krizman–
Hrabak 1960, 53).

 62 1919. február 21-én juttatják el a kormánynak Regőce csatlakozási kérelmét 
(AJ 336-f16-82).

 63 A   baranyai lakosság-összeírás  (AJ f336-f16-1351/1). A   Szöveggyűjtemény 25. 
sz. dokumentuma.

 64 1919. február 22. körül. XXX/1. napirendi pont (Krizman–Hrabak 1960, 
56–57).
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a korábbi memorandumra hivatkozva fejti ki álláspontját: előbb Erdély, majd Bánát 
egységéről beszél (lásd a Színes melléklet 2. térképét).

A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdéssel foglalkozó albizottságának má-
sodik ülésére 1919. február 23-án kerül sor, amire  Cvijić egy olyan néprajzi térképet 
hoz Bánátról, amelyet a hivatalos magyar statisztikák alapján dolgozott ki. A   tér-
képet az egyre közeledő meghallgatásra készítette abból a hipotézisből kiindulva, 
hogy amennyiben a magyar statisztikai adatokat megkérdőjelezik, nem vitathatják 
el azt, hogy azok pontatlansága a szerb és a román felet is egyformán sújtotta: egy, 
mindkét felet azonos mértékben megkárosító térkép a terület egységes voltának 
megkérdőjelezéséhez – és a valós, a délszláv tárgyaló küldöttség álláspontjának, 
nevezetesen a két, etnikailag eltérő Bánát létének – mindenképpen jó szolgálatot 
fog tenni (vö. a   Színes melléklet 3. és 4. térképét). 

Két nappal később  Cvijić arról értesül Božo  Banac leveléből, hogy a románok 
február 22-i meghallgatásuk során rossz benyomást tettek a Területi Bizottság tag-
jaira,66 amit elsősorban  Brătiano viselkedése és hajthatatlansága váltott ki a Területi 
Bizottság tagjaiban.67 

 ◀ 65 1919. február 22. 4.10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:137).

„Az elnök üdvözli Brătianut ( Brătiano) és munkatársait. Elmondja, 
hogy a bizottság – amely már megvizsgálta az általuk benyújtott memoran-
dumokat és a Szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa előtt elhangzott nyilatkoza-
taikat – hálás lenne, ha először a különböző, földrajzi, politikai és gazdasági 
jellegű kérdéseire válaszolnának. Egyébiránt a bizottság észrevételeiket, 
amelyeket szükségesnek tartanak megtenni, a legnagyobb örömmel fogadja. 

Brătianu közli, hogy a bizottság rendelkezésére áll. Egyben szeretné 
leszögezni – anélkül, hogy a Románia számára alapvető fontosságú 1916. évi 
szerződés ügyét újfent szóba kívánná hozni –, hogy a bizottság által folyta-
tott munkát a román követelések – amelyeknek ezen szerződés helyt adott 
– elméleti igazolásaként értékeli” (Ádám–Ormos 2007, 1:137).

„Az elnök rátér a Bánság kérdésére, és fölhívja a román küldöttség fi-
gyelmét arra, hogy a bizottság köszönettel venne minden olyan érvet, amely 
e térség gazdasági oszthatatlanságát hivatott alátámasztani. 

Brătianu mindenekelőtt néhány szó erejéig az etnográfiai kérdést kívánja 
érinteni. Elismeri, hogy Torontálban a román elem kisebb számban van 
jelen, mint a többi vármegyében. E tény azonban véleménye szerint nem iga-
zolja a szerbek azon törekvését, hogy átlépjék a Dunát. Ennek a folyamnak 
– a béke fönntartása érdekében – áthághatatlan akadályként kell húzódnia a 
románok és a délszlávok között. Ha ebből az elvből engednek, úgy a román 
kormányzatnak a továbbiakban nem lesz módja a Timok melléki szerb 
tartomány román lakosságának lappangó irredentizmusát féken tartani” 
(Ádám–Ormos 2007, 1:138).

 66 SANU 13484-587-8.
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A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdéssel foglalkozó albizottságának 
harmadik megbeszélésén (1919. február 24-én) újabb fontos információkat közöl-
nek:  Stanojević jelzi, hogy átadta a Baranya-memorandumot.68  Cvijić – vélhetően 
a térkép készítése kapcsán szerzett ismeretek birtokában – a magyar statisztikát 
bírálja.  Stanojević említi a Bácskáról szóló memorandumot is. Az elmondottak 
alapján tehát a három memorandum 1919. február 24-én már elkészült (lásd a   Színes 
melléklet 5. térképét).

Másnap, 1919. február 25-én reggel érkezik a közös megbeszélésre szóló meghí-
vó.69 A   küldöttek azon az állásponton maradnak, hogy a korábbi (stratégiai) köve-
telések mellett tartanak ki; ha nehézség adódik, Temes és Torontál megyék minden 
lakosa esetében a népszavazás immáron hivatalos kérelmezéséhez folyamodnak. 
„ Cvijić felhívja a figyelmet, hogy teljes joggal hivatkozhatunk arra a tényre [is], 
hogy a románok zömében a hegyvidéki részeket lakják, ahonnan természetesen az 
alföldi tisztán szerb területekre szivárogtak.” Vesnićnek nyomatékosítania kell, hogy 
a bukaresti szerződést semmisnek tekinti a délszláv kormány.

 ◀ 67 1919. február 24-én Protić Trumbićnak Belgrádból írt levelében abbéli aggo-
dalmának ad hangot, hogy a kabinet nem érti az ellentmondást, ami Bánát 
kapcsán kialakult: a Bánát kérdésével kapcsolatos hozzáállásunkkal egyrészt 
nagyon jó benyomást keltettünk, ugyanakkor fennáll annak veszélye, hogy 
elveszítjük Nagykikindát és Szabadkát (AJ 334-1-29).

 68 A   memorandum egy részéről van szó.
 69 1919. február 25. A   politikai küldöttség 32. megbeszélésének I. napirendi 

pontja alatt  „ Pašić bejelenti, hogy a románokkal szemben a vitás területek 
eldöntésére hivatott bizottság, amelynek  Tardieu a vezetője, ma délután 3 
órára közös megbeszélésre hívta a küldötteinket, ahol azok kifejthetik érvei-
ket követeléseik alátámasztására.

A   küldöttek egyetértenek abban, hogy a memorandumban is a korábbi 
követeléseinknél maradunk, és amennyiben nehézség lépne fel, úgy a népsza-
vazás intézményéhez kell folyamodni, de ekkor mindkét megye – Torontál 
és Temes –, annak minden lakosa esetében folyamodjanak népszavazáshoz. 
Amennyiben Temesvár és az azon túl fekvő területeket vitatnák el, úgy csu-
pán a vitás területeken kell népszavazást javasolni.

 Cvijić felhívja a figyelmet, hogy teljes joggal hivatkozhatunk arra a 
tényre, hogy a románok zömében a hegyvidéki részeket lakják, ahonnan 
természetesen az alföldi tisztán szerb területekre szivárogtak.

 Vesnić úgy véli, hogy a mai napon a földrajzi, stratégiai, etnikai elvekkel, 
illetve a népszavazás érvével kell előállni. Ezeket először Cvijićnek kell el-
mondania, akinek ott kell lennie a gyűlésen. Ezt követően a területi követe-
léseink jogalapját kell kifejteni – semmissé kell tenni a román titkos szerző-
désre vonatkozó érveket. A   szerződés azért nem kötelez bennünket, mert 
nélkülünk készült, másrészt semmissé vált a románok és a központi hatalmak 
békére vonatkozó szerződésével. Határozottan cáfolni kell, hogy Oroszország 
képviselt volna minket az aláíráskor. Ezt követően az erkölcsi és politikai 
alaptételeket kell kifejteni. A   leghatározottabban fel kell lépni az egyenlő ▶
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A   február 25-i megbeszélés eseményeit újból a szemtanú, Jovan  Cvijić kéziratban 
maradt visszaemlékezéseire70 hagyatkozva elevenítjük fel: ezek alapján  Cvijić cá-
folta azon román állításokat, melyek a néprajz értelmezési tartományába estek, a 
román néprajzi térképeket „phantasiesnek” minősítette, saját nevével szavatolta, 
hogy a térképek pontatlanok, használhatatlanok. „A   szerbek – a román térképek 
tanúbizonysága szerint – Nyugat-Bánátot lakják, ahol románok csak szigetekben 
élnek. […] A   románok Bánátban a 18. századtól kezdve tartózkodnak. Egyes oázi-
saik egészen újak, a 19. században keletkeztek. […] A   nyugat-bánáti városokban a 
szerbek száma 44.000, míg a románoké 4.000.”

 Cvijić hivatalos felszólalásai során folyamatosan a szakma álláspontját képvi-
selte, ezzel is érzékeltetve a politikai küldöttségtől való távolságtartását: ezzel a 
magatartással tovább növelte tekintélyét, amit elsősorban a francia és az amerikai 
diplomáciai körökben vívott ki magának a világháborút megelőző években. Nem 
tekinthető véletlennek, hogy a Területi Bizottság elnöke a megbeszélés során a 
néprajztudomány szempontjai szerint jól indokolható aspektust igyekezett kidom-

 ◀  bánásmód ellen mi és a románok között. Románia az utolsó pillanatig mindkét 
féllel tárgyalt, most pedig külön tárgyalásokat folytat Bulgáriával Dobrudzsa 
kérdésében csak azért, hogy a saját helyzetét velünk szemben megszilárdítsa. 
Nyilvánosságra kell hozni a románok erkölcstelen kereskedését.

 Pašić is úgy ítéli meg, hogy nyilvánosságra kell kerülnie mindazoknak a 
tényeknek, amelyekkel Románia kárt okozott nekünk és a szövetségeseknek. 
Ő a felelős azért, hogy Bulgária egyáltalán fegyvert fogott ellenünk, és ezzel 
az európai háború is elhúzódott. Bošković szerint az erkölcsi elmarasztalás 
enyhébb formáját kell választani Románia ellen, mert nem szolgálja álla-
munk céljait, és rossz hatása lenne.

 Cvijić úgy gondolja, hogy – amennyiben ez erősíti helyzetünket – kérni 
kell a román küldöttekkel való szembesítést.

Dr.  Rybarž arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy Szerbia hozta a 
legnagyobb áldozatot, és neki van legnagyobb szüksége a saját népének egy 
államba való összegyűjtésére. 

[...]  Pešić tábornok táviratában beszámol a délutáni megbeszélésről: 
 Tardieu bizottsága meghallgatta a küldöttek Bánát, Bácska és Baranya terü-
letére vonatkozó mondanivalóját.  Pešić a stratégiai okokról beszélt,  Cvijić az 
etnográfiai és gazdasági okokról,  Vesnić a politikaiakról. A   munka jellegét 
tekintve tájékoztató volt, vita nem alakult ki. A   bizottságnak abban vannak 
kételyei, hogy a Buziásfürdő–Versec–Temesvár–Arad-vasútvonal nekünk 
vagy a románoknak jusson. Arra utaló jelek vannak, hogy az északi határ a 
Maros és a Dráva lesznek” (Krizman–Hrabak 1960, 60).

 70 Felesége,  Ljubica  Cvijić által rendezett feljegyzései, melyeket a párizsi béke-
konferencia kapcsán fogalmazott meg (Matica srpska Kézirattár. M14.511). 
A   politikai küldöttség február 25-i meghallgatásának első változata a 
 Tardieu vezette Területi Bizottság előtt. A   teljes szöveg a Szöveggyűjtemény 
27. számú dokumentuma.
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borítani: a délszláv politikai küldöttség Bánát kapcsán kifejtett erőfeszítéseinek 
nagy pillanatához Jovan  Cvijić február 25-i válaszai járultak hozzá a legnagyobb 
mértékben, míg a Bácska kapcsán feltett kérdések elől lényegében kitér, inkább csak 
felvázolja a délszláv küldöttség álláspontját.71 A   Baranya kapcsán feltett kérdések 
esetében a küldöttség felhatalmazott tagjai (is) inkább a válaszok elől történő 
kitérést választották, elsősorban felkészületlenségük fokát kívánták ezzel leplezni.

Február 26-án Cvijićet az amerikai szakértők külön megbeszélésre invitálják, 
és lényegében a tőle kapott adatokra alapozzák további döntéseiket is: „A    Tardieu 
úr bizottsága elé járulásunk utáni napon az amerikai misszió a következőket kérte 
tőlem: 1. A   Szabadkára vonatkozó adatokat; 2. Tájékoztatásra hívattak Fehértemp-
lom és Versec kapcsán.”72

1919. február 28-án, a jugoszláv kérdés egészével foglalkozó néprajzi-történelmi 
albizottság negyedik találkozóján Jovan  Cvijić beszámol a február 25-i meghallga-
tásról,73 ami részleteiben eltér – máshol jelölve a tárgyalás hangsúlyait – a korábban 
már idézett, de később feljegyzett visszaemlékezéstől.

 71 A    Tardieu vezette Területi Bizottság előtti meghallgatás eseményei Jovan 
 Cvijić visszaemlékezéseiben – 2. változat (Matica srpska Kézirattár. 
M14.511). A   Szöveggyűjtemény 28. sz. dokumentuma. Vesd össze: 1919. feb-
ruár 25. 4.11. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőköny-
ve, irat FDD száma: 198. iratszám: 87216, keltezési hely: Párizs, keltezési 
idő: 1919. február 25. (Ádám–Ormos 2007, 1:141–143). 

 72 MS M.14.511. II. dosszié. A   teljes feljegyzés szövegét lásd Szöveggyűjtemény, 
29. sz. dokumentum. A   politikai küldöttség előtt tett, március 17-i beszámo-
lójában: „1919. március 17. (XLVIII.) I.  Cvijić beszámol az amerikai, brit és 
francia néprajzi-történelmi szakértőkkel való találkozóiról. Gyakran fordul-
tak hozzá adatokat kérve, így többek között Szabadkát és más településeket 
illetően. Mindegyikükkel a követeléseink érvényesítése érdekében tárgyalt. 
Az a benyomása, hogy Bácskában igen kedvezően rendeződik a területi kér-
dés: a határ Szabadka felett fog húzódni. Bánátban – úgy reméli – Versecet és 
Fehértemplomot Temesvár nélkül kapjuk meg. Kicsiny területünket veszítjük 
el Szeged alatt, a város védelme érdekében. A   legsúlyosabb helyzet a Drávától 
északra alakult ki: az a nézet uralkodott el, hogy a Dráva folyó legyen a határ. 
Tájékoztattak, hogy  Pašić beavatkozása Bánát és Bácska, illetve  Žolger inter-
venciója Szlovénia esetében hatásosnak bizonyult, helyzetünk ezután sokkal 
kedvezőbb. Szükséges azonban, hogy a szlovén küldött urak mielőbb talál-
kozzanak a szövetséges szakértőkkel, és adják át friss adataikat, és reményke-
dik, hogy a Dráván túli területek esetében is új helyzet állhat elő. Klagenfurt 
esetében népszavazást írnak ki egy általunk nem követelt terület lakosságával 
együtt, a mi kárunkra. Ami Baranyát illeti, el fogjuk veszíteni csakúgy, mint 
Szentgotthárdot a Murántúllal” (Krizman–Hrabak 1960, 81).

 73 „Negyedik jegyzőkönyv, február 28. du. 3–6 óra.  Cvijić jelzi, hogy Baranyáról 
beszélhetnek a Ligában, mert  Cantacuzino beszédével nekünk nem tetsző ered-
ményt váltott ki.  Cvijić javaslata, hogy  Smodlaka és  Šorli menjenek a Comis-
sion d’Etudes-be, és ott indokolják a jugoszláv álláspontot.  Cvijić kéri, hogy 
 Stanojević beszéljen Bácskáról, Baranyáról és a Bánátról,  Šorli a szlovén ▶
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1919. február 28-án a délszláv kormány jelzi, hogy Jovan  Cvijić adatokat kér Bács-
káról, azon belül is Szabadkáról,74 amire minden kétséget kizáróan a két nappal 
korábbi, amerikaiakkal folytatott beszélgetésének nyomatékosítása miatt volt 
szüksége. Másnap – 1919. március 1-jén közvetve küldi az ígért – a február 25-i 
tárgyaláson említett térképeket  Tardieu-nek.75 

A   délszláv politikai küldöttség februári aktivitása a Területi Bizottsággal és 
tagjaival való tárgyalás jegyében telt: a politikai határokhoz ragaszkodva készülnek 
el azok a memorandumok, amelyek a néprajzi-történelmi szekció legfontosabb 
dokumentumainak bizonyultak.

1919. március elején a feszültség Bánát hovatartozása kapcsán robbanással fenyegetett: 
a román követelések cáfolatára  Cvijić vállalkozott, a politikai ellentámadások nem 
bizonyultak hatékonynak. A   délszláv politikai küldöttség megkezdi hol sikeres, hol 
pedig hiábavaló küzdelmét egyes városok megszerzéséért: 1919. március 1-jén  Pašić 
táviratot küld Belgrádba, amiben arra kéri a kormányt, hogy Fehértemplom, Versec, 
Nagykikinda városok lakossága mielőbb küldjön kérvényt a békekonferenciának, 
melyben Szerbiához való csatlakozásukat kérik:76 ezek a városok a szerb követelés-
ben név szerint is szerepeltek, de hovatartozásuk vitatottá vált annak függvényében, 

 ◀  határról,  Vojnović és Pavičić Dalmáciáról.  Stanojević azt javasolja, hogy csak egy 
ember beszéljen az egész problémáról (elfogadják) azzal, hogy  Cvijić,  Smodlaka 
és  Šorli, valamint az, akit  Cvijić kijelöl mint legmegfelelőbbet. C. közli, hogy 
a területi bizottság mindössze március 8-ig dolgozik, és ezek szerint igyekezni 
kell a memorandumok átadásával. Itt visszatérnek a rendes munkához.

 Belić a Rijeka kapcsán felmerülő kérdésekre tér rá. Döntés született ar-
ról, hogy  Vojnović ekkor átadja memorandumunkat Rijekával kapcsolatban, 
és hogy  Šišić, valamint  Belić és Žic úr kéziratát nyújtják át.

 Šorli úr beszámol az isztriai kérdéssel kapcsolatos kéziratról, amit Žic és 
társai dolgoztak ki. Döntés született arról, hogy holnapig  Cvijić úr átnézi   azt.

 Cvijić arról számol be, hogy a politikai küldöttség a saját memorandumá-
ba emelte  Pašić javaslatát, és ezért most új memorandum kidolgozására van 
szükség.

Eldöntöttük, hogy ezt  Vojnović készíti el.
Ezután Bácska kérdésére tértek, és eldöntötték, hogy Radonić, 

 Zeremski, valamint  Stanojević dolgozzák ki.
A   következő ülés időpontját hétfő délután háromra helyezték” (MS 

M.14.507).
 74 Jovan  Cvijić részletes adatokat kér Szabadka lakosságáról (AJ 336-f16-408). 

A   Szöveggyűjtemény 30. sz. dokumentuma.
 75 Arra való tekintettel, hogy a tárgyaláson Bánátról, lényegesen kisebb mér-

tékben Bácskáról volt szó,  Cvijić nagy valószínűséggel e két terület általa is 
jóváhagyott – bár korántsem biztos, hogy általa készített – térképeit küld-
hette el  Tardieu-nek.

 76  Pašić távirata a bánáti határ kapcsán (AJ F336-1-435). A   Szöveggyűjtemény 31. 
sz. dokumentuma.
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hogy Bánátot oszthatatlan vagy két győztes között felosztható területnek tekintik a 
nagyhatalmak. Jeleztük már, hogy a népakarat nagygyűléseken történő kinyilvání-
tásának ilyen gyakorlata ez időben már nem volt egyedülálló, hiszen a csatlakozási 
kérelmekkel, mint az önrendelkezés eklatáns példáival, korábban, január és február 
folyamán is találkozhattunk, ugyanakkor március elejétől komoly gyakorlattá vált a 
politikai (nép)akarat távoli, helyben történő megerősítése és dokumentálása.

A   bánáti kérdés kibontakozásával egy időben kerül sor 1919. március 2-án a 
Területi Bizottság gyűlésére, ahol további két alföldi régió, Bácska és Baranya kér-
dése került napirendre. A   korábbi kényelmesnek is tekinthető tárgyalások helyett 
gyors egymásutánban került sor a nagyhatalmi érvek és ellenérvek ütköztetésére, 
az elképzelések összehangolására. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága77 Bácska78 
és Baranya79 határa kapcsán lényegében földrajzi fogalmak mentén érvelve dönti el 

 77 Lásd 1919. március 2. 5.2. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének 
jegyzőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:147–152):

„Gróf Vannutelli Rey (Olaszország ) kijelenti, hogy az olasz küldöttség 
magáévá teszi az angol és az amerikai küldöttség véleményét; mindamellett 
– ugyanazon okokból, melyeket  Seymour kifejtett – a Mura–Dráva összefo-
lyásától nyugatra eső határszakaszra nézve végleges döntését fönntartja. 

Az elnök elismeri, hogy Baranyában és Somogyban a jugoszlávok kisebb-
séget alkotnak, ugyanakkor Jugoszláviának a Drávától délre való visszavetése 
a francia küldöttség véleménye szerint bizonyos hátrányokkal jár, amelyeket 
a térséget illető határszakasz egészének megvitatása alkalmával kíván kifej-
teni. Mindamellett indítványozza a bizottságnak, átmeneti megoldásként 
fogadja el a többségi véleményt, és folytassa a határvonal vizsgálatát a Dráva 
és a Mura összefolyásától nyugati irányban Klagenfurt magasságáig.”

 78 „A   dunai határ: A   dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) és  Leeper (Brit 
Birodalom) között folytatott eszmecsere eredményeképpen az amerikai 
és az angol küldöttség megállapodásra jut abban, hogy Jugoszlávia kapja a 
zombor–bezdáni-vasútvonalat, valamint a Ferenc-csatornát teljes hosszában. 

 Le Rond tábornok (Franciaország ) kijelenti, hogy Franciaország elvben 
magáévá teszi a másik három küldöttség által elfogadott határvonal-terveze-
tet, mindamellett a baranyai határ megvitatásának lezártakor kisebb módosí-
tást kíván a bizottságnak benyújtani. […]  Le Rond tábornok (Franciaország ) 
javasolja, hogy a Bácskára nézve fogadják el a Kígyós vonalát Bácsmadaras 
környékétől egy Bezdántól északra fekvő pontig. Ezután a határ Kiskőszeg 
magasságában érné el a Dunát oly módon, hogy a Ferenc-csatorna egésze 
jugoszláv területen maradna. Baranyában a Duna- és a Dráva-határ elfo-
gadásával »kacsacsőrt« hoznának létre. Ám e nehézség könnyűszerrel 
kiküszöbölhető, amennyiben Bácska határát a Duna egyik mellékfolyójának 
vonalában Kiskőszegtől meghosszabbítanák Pélmonostoron túl úgy, hogy a 
Drávát Valpovo magasságában érje el. 

Dr.  Seymour  (Amerikai Egyesült Államok) arra hívja föl a figyelmet, 
hogy a szóban forgó területet részben mocsarak borítják, és ilyen körülmé-
nyek közt semmi nem szól az ellen, hogy a Duna, illetve a Dráva természetes 
határvonalát kövessék. ▶
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a délszláv–magyar határ bácskai szakaszát, bár ezt olyan jelképes vita előzte meg, 
ami az esetleg kialakuló „kacsacsőr” formájú zárványterületek kialakulásának elke-
rülését volt hivatott szolgálni. Baranya esetében pedig a bizottság tagjai a Drávát 
tekintették a legmegfelelőbb határnak – a francia küldöttek kivételével –, aminek 
pillanatnyi eredménye a határ és a Dráva sodorvonalának egybeesése lett volna. 
Ennek értelmében Baranyában nem húzódott volna határ, hanem az teljes egészében 
Magyarország része maradt volna.

A   politikai küldöttség március 2-i, 36. gyűlésén  Pašić közli, hogy a területi és 
politikai kérdésekben nagy sietség tapasztalható. Március 8-ig minden bizottsági 
jelentésnek el kell készülnie a vitás területek kérdésében, melyekről – úgy tűnik – a 
hamarosan bekövetkező fegyverszünet meghosszabbítása mellett is döntenek. A   gyű-
lésen ugyancsak jelen lévő  Cvijić közli, hogy sikerült megszereznie a Szabadka lakos-
ságára vonatkozó statisztikai adatokat, amivel bizonyítást nyert többségünk ebben a 
városban, egyúttal ezeket az adatokat továbbította az amerikai néprajzi bizottságnak, 

 ◀    Le Rond tábornok (Franciaország ) erre azt válaszolja, hogy a »kacsacsőr« 
formájú terület gazdasági szempontból Eszék (Osijek) városától függ, és 
még értékessé is válhat, hiszen Franciaországban is találni arra példát, hogy 
mocsarakat termékeny területekké alakítottak át. Egyébként – tekintettel 
a többi küldöttség ellenállására – nem kíván egy mindenféleképpen má-
sodrendű kérdésben álláspontja mellett kitartani” (Ádám–Ormos 2007, 
1:147–152).

 ◀ 79 „Az elnök indítványozza a bizottságnak, térjenek át a baranyai határ tanul-
mányozására. Bejelenti, hogy a francia küldöttség hajlandó a szerb kérésnek 
eleget tenni, majd fölkéri a többi küldöttséget álláspontja ismertetésére. 

Dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) válaszában kifejti, hogy az 
amerikai küldöttséget Baranya esetében is ugyanazon tényezők befolyásolták, 
mint a vizsgálat többi részében, nevezetesen: a nemzetiségi elv, a vasúti köz-
lekedés, a gazdasági szempontok, azon kérdés, hogy a szóban forgó terület la-
kossága inkább magyar vagy inkább jugoszláv kormányzatot látna szívesebben, 
valamint azok az intézkedések, amelyeket azért szükséges meghozni, hogy 
elkerülhető legyen a lakosság normális gazdasági tevékenységének a megzava-
rása. Az amerikai küldöttség arra az eredményre jutott, hogy Baranya számára 
a legmegfelelőbb határt a Dráva jelenti, amely egyszerre földrajzi és közigaz-
gatási határ; e vonaltól északra nem ad helyt a jugoszláv követeléseknek. Az 
etnikai helyzet nem ugyanaz, mint a Bánságban és a Bácskában, mivel a szláv 
túlsúly itt közel sem olyan jelentős. Ami a közlekedést illeti, megállapítható, 
hogy a jugoszlávoknak a legjobb körülményeket biztosítják, amelyekre egyál-
talán igényt tarthatnak, amikor lehetővé teszik számukra a hajózást a Dráván, 
valamint e folyótól délre található vasútvonalak fölötti rendelkezést. […]

 Leeper (Brit Birodalom) elmondja, hogy az angol küldöttség egyetért 
az amerikai küldöttség által kifejtett véleménnyel. A   Drávától északra a ju-
goszláv követeléseknek nincs etnikai alapjuk: ezért a legjobb határt a Dráva 
jelenti, és az angol küldöttség javasolja, hogy a határvonal a Murával való 
összefolyásáig a Dráván húzódjon” (Ádám–Ormos 2007, 1:147–152).
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amely ezt kérte tőle. Egyébiránt néprajzi-történelmi szekciónk elkészítette az összes 
régió anyagát,80 így a politikai küldöttség kérésének eleget tett. A   tudós megjegyzése 
azért érdemel fi gyelmet, mert ennek alapján még nem volt tudomásuk a Területi Bi-
zottság álláspontjáról (az események egyidejűsége miatt ez nem meglepő), másrészt 
a korábbi, Négyek Tanácsa előtt korábban tanúsított elővigyázatlanságból okulva 
idejében szerette volna beszerezni az érvként felhasználható adatokat.81

Másnap, március 3-án82 a jugoszláv ügyekkel megbízott albizottság ülésén  Cvijić 
javasolja, hogy azonnal térjenek rá Bácska kérdésére.  Zeremski ennek szellemében 
felolvassa jelentését Bácska statisztikájáról, külön (ismételten) felhíva a figyelmet 
a magyar állami statisztika hibáira. Az állami statisztikák tendenciózusságára való 
hivatkozással már Baranya esetében is találkoztunk. Döntés születik arról, hogy 
 Zeremski munkáját azonnal fordítsák le a többi Bácskáról szóló memorandummal 
együtt, és ezt a néprajzi-történelmi szekció memorandumaként kezeljék.

 Mihaldžić felolvassa saját tanulmányát Baranyáról, amit történelmi és gazda-
sági szempontok figyelembevételével állított össze. Döntés születik arról, hogy 
 Mihaldžić Belićtyel közösen gépelje át még egyszer az anyagot, valamint, hogy 
dolgozzanak ki ketten egy Baranyáról szóló néprajzi vázlatot és térképet, ahol az 
adatok alapján határozzák meg az országhatár vonalát.

1919. március 4-én dr.  Smodlaka a politikai küldöttség 37. összejövetelén figyel-
meztet arra a veszélyre, mely minden irányból, így Olaszország és Bánát esetében 
is fenyeget: 

 80 1919. március 2. (XXXVI) (Krizman–Hrabak 1960, 63–65). 
 81 Az általa beszerzett, majd használt források hitelességét nem feladatunk érté-

kelni.
 82 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának ötödik ülése 1919. március 3-án. Jelen vannak:  Cvijić, 
 Zeremski,  Šišić,  Vojnović,  Stanojević,  Šenoa,  Mihaldžić, Radonić,  Belić, 
Marković, Đorđević.

Egyéb kötelezettségek miatt az előző ülés jegyzőkönyvét nem olvas-
hatták el a tagok.  Cvijić javasolja, hogy azonnal térjenek rá Bácska kérdé-
sére.  Zeremski felolvassa jelentését Bácska statisztikájáról, külön felhíva a 
figyelmet a magyar állami statisztika hibáira. Döntés születik arról, hogy ezt 
azonnal fordítsák le a többi Bácskáról szóló memorandummal együtt, és ezt 
a néprajzi-történelmi bizottság memorandumaként tegyék. Döntés születik 
továbbá arról is, hogy a Rijekáról szóló memorandumot, miután  Šišić és 
 Belić is átnézték, azonnal küldjék nyomdába.

 Mihaldžić felolvassa saját, történelmi és gazdasági szempontok alapján 
írt tanulmányát Baranyáról. Döntés születik arról, hogy  Mihaldžić Belićtyel 
közösen gépeljék át még egyszer az anyagot, valamint hogy dolgozzanak 
ki ketten egy Baranyáról szóló néprajzi vázlatot és térképet, ahol az adatok 
alapján határozzák meg az országhatár vonalát.

A   következő ülés napja csütörtök” (MS M.14.507).
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„Reményünk, hogy  Wilson döntőbíróként lép fel, ködbe veszett, de nem állít-
hatjuk, hogy fellépésünk nem váltott ki tekintélyt és növelte meg az irántunk 
érzett szimpátiát más országok szemében. Olaszországot ajánlatunkkal nehéz 
helyzetbe hoztuk, elutasította a döntőbíráskodást. [...] Memorandumunk 
benyújtása után úgy tűnik, helyzetünk romlott. Elterjedt az a nézet, hogy 
követeléseink túlzottak, ami ugyan lehet egy téves meggyőződés is, de a meg-
győződés gyökeret vert. Nekünk most új eszközt kellene alkalmazni, amely 
javítana helyzetünkön, hasonlóképpen, mint amikor a döntőbíróság lehetőségét 
javasoltuk. Felajánlhatnánk nyíltan a népszavazás lehetőségét minden olyan 
esetben, amikor a szövetségeseinkkel alakult ki vitás kérdés egy terület hova-
tartozását illetően. Ezzel Olaszországot megint nehéz helyzetbe hoznánk.”83 

A   népszavazás jóváhagyásának híre a románok részéről 1919. március 4-én jut 
el a szerb kormányhoz: a románok elvben a népszavazás mellett vannak Bánátban, 
azzal a megelőlegezett előnnyel, amit az ottani németek segítsége jelenthet, akiknél 
agitálnak.84 

A   néprajzi-történelmi szekció tovább folytatja munkáját a baranyai területi köve-
teléseket igazoló dokumentumok összeállításával.85  Mihaldžić felolvassa Baranyáról 

 83 1919. március 4. XXXVII. sz. gyűlés (Krizman–Hrabak 1960, 67–68). 
 84 A   nyugat-bánáti szerb aspirációkat igazoló okok (AJ F336-f5-617). Szöveggyűj-

temény, 36. sz. szöveg.
 85 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának hetedik ülése 1919. március 7-én. Jelen vannak:  Cvijić, 
 Zeremski, Marković,  Vojnović, Radonić,  Pešić,  Županić, Đorđević.

Egyéb kötelezettségek miatt az előző ülés jegyzőkönyve nem készült el.
Még egyszer elolvasták a Baranyáról szóló memorandumot. A   korábbi 

döntésnél maradva csupán az a megjegyzés születik, hogy a memorandum-
nak tartalmaznia kell azon szerb-horvátok számát, akik a követelt ország-
határon kívül maradnak. Miután minden kérdést megválaszoltak,  Cvijić 
kérdi, hogy esetleg valakinek van-e még kérdése.  Stanojević javasolja, hogy 
készüljenek el a skadari, Crna Gora-i, muraközi, macedón kérdés kapcsán 
készülő elaborátumok, és hogy ezek kerüljenek nyomdába, ha azokra szük-
ség lesz; megegyeznek, hogy a muraközi kérdést  Šišić, a skadarit  Stanojević, 
Radonić, Marković, valamint  Vojnović, a macedón, valamint a montenegrói 
memorandumot  Belić és Đorđević dolgozzák ki. 

Ugyancsak megegyeztek abban, hogy a magyar statisztika tárgyában is 
ki kell dolgozni egy tanulmányt. A   kidolgozással Zeremskit, Belićet, [...] 
Mihaldžićot bízzák meg.

 Belić javasolja, hogy az általános memorandumban helyezzenek 
hangsúlyt a nemzeti kérdésünkre: 1. a szerb–horvát egység kérdésére; 2. a 
jugoszláv egység és a környező országok kérdésére (Bulgária, Görögország, 
Albánia, Románia, Magyarország, Ausztria, Olaszország ).  Cvijić javasolja, 
hogy egy ülést szenteljenek ennek a kérdésnek. A   következő ülést holnap 
9.30-ra hívták össze” (MS M.14.507).
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szóló geográfi ai szempontú tanulmányát,  Belić a néprajzi összefoglalót. Döntés szü-
letik arról, hogy mindkét memorandumot azonnal fordítsák le és küldjék nyomdába. 

Az 1919. március 7-én tanácskozó,  Tardieu vezette Területi Bizottság román és 
jugoszláv ügyekkel megbízott csoportja86 Bánát esetében meglehetősen kényelmet-
len helyzetbe került, miután az érdekelt felek ultimátummal felérő kijelentéseikkel 
a maguk javára igyekeztek eldönteni a hovatartozás kérdését: 

„Az elnök ismerteti, hogy mind szerb, mind román részről naponta kap erélyes 
és ellentmondó tiltakozásokat a Bánság esetleges felosztása ellen. A   szerbek 
azt hangoztatják, hogy nem lehetséges a béke, amennyiben Fehértemplom 
és Versec szerb városokat nem nekik ítélik. A   románok megesküsznek arra, 
hogy ha nem kapják meg a természetes határai által övezett Bánságot, akkor 
Romániában a nemzeti érzés föllángolása megdönti a kormányt, és győzelemre 
juttatja a bolsevizmust; az elnök kötelességének tartja, hogy e lépésekről – 
amelyek egyébként nem érték váratlanul – tájékoztassa a bizottságot. […] 
Az elnök azzal egészíti ki az ülés megnyitásakor elmondottakat, hogy szerb 
vélemény szerint a Temesvárt a Dunával összekötő vasútvonal állítólag régi, 
rossz állapotban van, és teljesen érdektelen [a szerbek részére].

 Le Rond tábornok (Franciaország) úgy véli, talán politikusabb lett volna, 
ha megtagadják Romániától Versecet, illetve Fehértemplomot, és másutt 
kárpótolják, mivel különösen Versec régi szerb hagyományokkal rendelkező 
város” (Ádám–Ormos 2007, 1:165–167).

A   román–szerb határ pontos helyének eldöntése továbbra is várat magára: 
1919. március 8-án a tudományos diplomácia –  Stanojević professzor és Radonić 
–  Johnson amerikai őrnaggyal folytatott tárgyalást,87 a kormány pedig – eleget téve 
 Cvijić kérésének – eljuttatja a tudósnak Bánát és Bácska statisztikai adatait.88 Ezzel 
Cvijićnek rendelkezésére állt minden, általa relevánsnak tekintett adat89 (a politikai 
küldöttség negyvenedik megbeszélésének jegyzőkönyve alapján).90 

 86 1919. március 7. 5.8. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyző-
könyve (Ádám–Ormos 2007, 1:166–167).

 87 A   határok kérdése Románia irányában, valamint  Stanojević professzor és Radonić 
 Johnson amerikai őrnaggyal folytatott tárgyalása (AJ F336-f4-628). A   Szöveg-
gyűjtemény 42. sz. dokumentuma.

 88 AJ 336-509.
 89 Egy Bácskáról írt statisztikai feljegyzés (AJ 336-f16-7239).
 90 1919. március 8. (XXXX.)
   Trumbić: „[…] az SZHSZ Királyság még nincs elismerve a szövetséges nagy-

hatalmak részéről. Ha majd az ellenséges országok kártérítési arányáról lesz 
szó, nagyon könnyen előfordulhat, hogy a volt OMM hozzánk kerülő része-
inek is részt kell venniük a teherviselésben, így a vasútnak is. […]  Smodlaka 
úgy véli, hogy a szövetségesek ellenségnek tekintenek minket az Osztrák–
Magyar Monarchia-területek miatt” (Krizman–Hrabak 1960, 71).
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1919. március 10-én kerül sor a Területi Bizottság román és jugoszláv ügyekkel 
megbízott albizottságának újabb gyűlésére,91 amelyen a mindkét oldal részéről el-
fogadott népszavazás gyakorlati megvalósításának lehetőségeit vizsgálják.  Le Rond 
megállapítja, hogy a szerbek kérik, a románok pedig elfogadják a bánsági népsza-
vazást. Úgy véli, jelentésében a bizottságnak említést kell tennie erről a kérdésről, 
és a véleményezés elől is nehezen térhet ki: „[…] a szerbek helységenkénti, vagy 
legalábbis vármegyénkénti népszavazást kérnek, míg a románok által elfogadott 
népszavazásnak a Bánság egészére kellene kiterjednie.” 

A   népszavazás kapcsán  Le Rond tábornok még arra is figyelmeztet, hogy ami-
kor népszavazást kérnek a Bánságban, a románok és a szerbek nem a bizottság által 
meghatározott Bánságot, hanem annak egészét értik. A   bizottságnak először talán 
éppen ezt a kérdést kellene megoldania. 

Dr. Day az Amerikai Egyesült Államok képviseletében egyelőre tartózkodik az 
amerikai küldöttség véleményének ismertetésétől. A   brit Sir Eyre  Crowe hangsúlyoz-
za, hogy „…a szerbek helységenkénti, vagy legalábbis vármegyénkénti népszavazást 
kérnek, míg a románok által elfogadott népszavazásnak a Bánság egészére kellene 
kiterjednie.” Számára nyilvánvalónak tűnik, hogy sem a román, sem a szerb javaslat 
nem vezethet kielégítő eredményre, hiszen az ajánlott eljárási mód előre befolyásolja 
a kérdés megoldását. Hiszen amennyiben a román megoldást elfogadva a Bánságot 
mint egészet kezelik, a román többség győzedelmeskedik a szerbek fölött, míg ha 
ezzel szemben vármegyénként vagy éppen községenként szavaznának, ahogy a szer-
bek követelik, románoktól körülvett, apró szerb és szerbekkel övezett apró román 
szigetek alakulnának ki. Ennek következtében sem a román, sem a szerb javaslat nem 
jöhet számításba. Az egyetlen, kielégítő eredményhez vezető megoldást a bizottság 
által Romániának, illetve Szerbiának juttatott, mindkét területen megrendezendő 
külön népszavazás jelentené. Egy ilyen szavazás a bizottság döntéseinek igazolása 
lehetne.92 

Vanutelly Rey gróf (Olaszország) nyilatkozatot olvas föl, amely – anélkül, hogy 
érintené a bizottságnak a Bánát kérdésében elfogadott határozatát – világosan rögzíti 
a tárgyban elfoglalt olasz álláspontot: 

„Mindamellett, hogy a közös megegyezés érdekében elfogadja a Bánságot 
mint Románia, Szerbia és Magyarország között fölosztó határvonalat, az 
olasz küldöttség kijelenti, véleménye szerint ez a vonal nem a legmegfele-
lőbb biztosítéka a helyi gazdasági élet normális fejlődésének. Következik ez 
abból, hogy Temesvár városának befolyási övezete legalább 30 kilométerrel 
nyugatabbra, a zsombolyai és a torontálszécsányi (Torontal-Szeczany) vasúti 

 91 1919. március 10. 5.10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének 
jegyzőkönyve, keltezési idő: 1919. március 10.3 (Ádám–Ormos 2007, 
1:169–171).

 92 Ilyen, zónákra osztott, külön-külön megszervezett népszavazásra sor került 
Koruška/Karintia esetében (Ádám–Ormos 2007, 1:170).
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csomópontokig, míg Szegedé az Aranka folyóig terjed. Ezeknek az övezetek-
nek Szerbiához történő csatolása a helyi forgalmat nem fogja természetes 
és jelentős központjaitól, Temesvártól, illetve Szegedtől elvonni, hiszen a 
legközelebbi szerb város, Pancsova félreeső hely lévén, semmi vonzással nem 
bír. Mindez nagyon súlyos és fölöttébb nyilvánvaló zavarok kiváltója lesz, 
hiszen az említett övezetek helyi forgalmának nap mint nap át kell haladnia a 
román vagy a magyar határon ahhoz, hogy természetes központjaiba jusson.”93 

1919. március 10-én és március 11-én a román és jugoszláv ügyek bizottságának 
két megbeszélése94 a román határjavaslat véglegesítésével telik, amiben a nagyha-
talmak saját véleményüket közlik:  Le Rond (Franciaország) beszámol arról, hogy 
az albizottság kijelölte Románia északi, a Dnyesztertől a Tiszáig húzódó pontos 
határvonalát. Az olasz képviselő kitart a bukaresti szerződés érvényessége mellett, 
amit a velük megkötött londoni egyezmény fényében tekintenek érvényesnek.95 
A   francia javaslat Versec és Fehértemplom városokat a szerbeknek juttatná.96

 93 Ádám–Ormos 2007. 1:169–170. Meg kell jegyeznünk, hogy az olasz küldött 
e helyütt is a különvélemény lehetőségével élt, de konkrét javaslatot nem 
fogalmazott meg, ugyanakkor, kihasználva a kínálkozó alkalmat, újból gyen-
gíteni szerette volna a délszláv állam területszerző pozícióit.

 94 1919. március 10. 5.10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének 
jegyzőkönyve. 1919. március 10. (Ádám–Ormos 2007, 1:169–171); 1919. 
március 11. 5.11. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyző-
könyve. 1919. március 11. (Ádám–Ormos 2007, 1:171–180).

 95 „Gróf Vannutelli Rey (Olaszország ) az olasz küldöttség nevében a következő 
nyilatkozat bevételét kéri a jelentésbe: Erdély és a Bánság vonatkozásában az 
olasz küldöttség a Romániával 1916. augusztus 17-én megkötött szövetségi 
szerződést általánosságban véve jelenleg is érvényesnek tekinti. Az olasz 
küldöttség annak ellenére sem függesztette föl részvételét a különböző, a 
bizottság által etnikai, gazdasági, valamint stratégiai szempontból vizsgálat 
alá vett területi kérdések megvitatásában, hogy fönti álláspontját a többi 
érdekelt küldöttség nem osztja. […] Az elnök arra figyelmeztet, hogy a Szö-
vetségesek Legfelsőbb Tanácsának egyik ülésén  Orlando a leghatározottab-
ban leszögezte: az olasz álláspont szerint az 1916-os szerződés érvényesnek 
tekintendő. Márpedig amikor Románia különbékét kötött, a szövetségesek 
között egyetértés alakult ki arra nézve, hogy a szerződést érvénytelennek 
kell tekinteni. Pontosan ezen körülmény magyarázza az olasz fönntartást” 
(Ádám–Ormos 2007, 1:171).

 96 „A   bizottság rátér a Bánságra vonatkozó jegyzéktervezet tanulmányozásá-
ra.  Laroche (Franciaország ) előadja, hogy a francia küldöttség eredetileg 
a történelmi, vallási és politikai szempontból jelentős szerb művelődési 
központnak számító Versec és Fehértemplom városokat Szerbiának szánta. 
Időközben mégis magáévá tette a többi küldöttség véleményét, amely szerint 
az Arad–Temesvár–Báziás-vasútvonal Romániához való csatolásával teremt-
hető meg a román övezet egységes közlekedési hálózata. Ám látva ▶
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„Dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) bejelenti, hogy az amerikai 
küldöttség, az igazságosság követelményének engedelmeskedve, a nagyon is 
méltányos szerb törekvések lehetőség szerinti legteljesebb kielégítését kívánja. 
E szándékában megerősítette az a tény, hogy az albizottság Jugoszlávia északi 
határainak kijelölésekor – a földrajzi és gazdasági szempontokat érvényesí-
tendő – bizonyos, fölöttébb meggyőző etnikai érvekkel alátámasztott szerb 
követelések elhárítására kényszerült.”97   

A   Területi Bizottság megbeszélésének további részében Versec, illetve Nagyki-
kinda hovatartozásának kérdése merül fel: 

„ Laroche (Franciaország) arra hívja föl a fi gyelmet, hogy a bizottság által elfo-
gadott legutóbbi megoldás a Tisza egész hosszában annak mindkét partjától 

 ◀  a szerbek elkeseredését, amelyet Versec és Fehértemplom elvesztésének lehe-
tősége váltott ki, a francia küldöttségben fölmerült, vajon nem lehetne-e a 
két várost mégiscsak Szerbiának adni, miközben a románoknak meghagynák 
a lehetőséget egy, az oldalukon maradt vasutat Báziással összekötő vonal 
megépítésére” (Ádám–Ormos 2007, 1:173–174).

 97 Ezzel a megjegyzéssel  Seymour nemcsak Baja környékére, de a Szegedtől 
délnyugatra fekvő Tisza–Maros szögre is utalt. Válaszként De Martonne 
(Franciaország ) előadja, hogy a bizottság a legutóbbi határvonal-tervezet 
elkészítésénél a következő megfontolásokat tartotta szem előtt: 

 „1.  Szeged környéke a Tisza–Maros összefolyásától Makóig maradjon meg a 
magyaroknak, a Szeged–Makó-vasútvonallal, valamint ennek a zentai, 
illetve nagykikindai vonalakkal való kereszteződésével egyetemben. 

 2.  A   szerbeké legyen Nagykikinda és a Bánság északnyugati felének szerb 
lakossága. 

 3.  Az Arad–Temesvár–Báziás-vasútvonalat egész hosszában a románok 
kapják meg. 
E megoldás mind gazdasági, mind stratégiai szempontból kifogásolható. 
Gazdasági szempontból: 

 1.  Elszakítja a szerbektől Versecet és Fehértemplomot, illetve a környező vidéket, 
amely a Bánság egyik legtisztább szláv része, a szerb művelődés központja; 

 2.  Elszakítja Temesvárt határának az alföldre eső, mezőgazdasági jellegű 
felétől, ugyanakkor a szerbeknek igen kevert lakosságú részt juttat, ahol 
még magas a román népesség száma. 
Stratégiai szempontból: 

 1.  A   szerbek elégedetlenkedhetnek amiatt, hogy nem ellenőrzik az ősidők 
óta a Szerbia-ellenes inváziók fölvonulási útjául szolgáló Morava-völgy 
bejáratát; 

 2.  A   románok úgy gondolhatják, hogy elvesztik a Temesvárra tartó köz- és 
vasutak nagyobb része fölötti ellenőrzést. 
Mindezen hátrány kiküszöbölésére egy olyan megoldás javasolható, 

amely a Romániának Versecnél, illetve a Szerbiának Temesvártól délnyugat-
ra juttatott területek cseréjéből áll” (Ádám–Ormos 2007, 1:174). 
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megfosztja Romániát, és nem egy, hanem két szerb várost (Versecet és Fehér-
templomot) juttat neki. Sir Eyre  Crowe (Brit Birodalom) erre azt az ellenvetést 
teszi, hogy Versecben a németek vannak túlsúlyban.  Laroche (Franciaország) azt 
válaszolja, hogy a város ennek ellenére mindvégig a szerb politikai mozgalmak 
fészkének számított, Fehértemplom pedig nagyon fontos szerb vallási központ. 

Sir Eyre  Crowe (Brit Birodalom) attól tart, hogy egy nagy fáradsággal emelt 
építményből csak egyetlen követ is elvéve az egész romba dőlhet.  Laroche 
indítványa, hogy Nagykikindát – amely egyébként szerb város – adják a romá-
noknak, Erdély és a Bácska határait is kérdésessé teszi, hiszen a bizottság azokat 
a Bánság határához igyekezett igazítani. [...] Egyébként  Laroche elismeri Sir 
Eyre  Crowe arra vonatkozó észrevételeinek megalapozottságát, hogy Erdély 
és Bácska határainak megkérdőjelezése szóba sem jöhet. Ennek megfelelően 
a francia küldöttség arra szorítkozik, hogy cserét indítványozzon a Versec-Fe-
hértemplomi körzet – amelyet a szerbek kapnának –, valamint a Temesvártól 
nyugatra húzódó terület között –, amely Romániához kerülne. A   románok 
ezenkívül Báziást is megtartanák” (Ádám–Ormos 2007, 1:176–177).

A   megbeszélés hátralévő részében a népszavazás lehetőségeit taglalva merítik ki 
a fennmaradó politikai eszközöket: 

„A   Bánság egészében megszervezendő népszavazás óhatatlanul már előre 
Románia javára döntené el a kérdést, mivel minden kétségen felül áll, hogy 
a bánsági lakosság összességét tekintve a románok nagy többséget alkotnak. 
Másrészt a körzetenkénti vagy helységenkénti népszavazás eredményeként 
megvalósított fölosztás majdnem teljes bizonyossággal elszigetelt enklávék 
– vagyis Romániában szerb, Szerbiában román szigetek – kialakulásához 
vezetne. Márpedig az effajta rendezés semmiképpen sem célszerű. A   bizottság 
véleménye szerint ezen akadály elhárításának egyedüli módja abban áll, hogy 
külön-külön megszavaztatják a bizottság által javasolt demarkációs vonal 
mindkét felén élő népességet” (Ádám–Ormos 2007, 1:179).

A   délszláv politikai küldöttség 1919. március 12-i, negyvenharmadik összejöve-
telén98 a február 27-i újvidéki memorandum megvitatása kerül napirendre. Az ese-
mények tükrében a memorandumot egy újabb hűségnyilatkozatnak és a csatlakozás 
megerősítésének tekinthetjük. A   korábban megfogalmazott határozatot – a többi, 

 98 „1919. március 12. (XLIII.)
  III. Felolvasásra került a szerbek, bunyevácok és a többi szláv Újvidéken 

megfogalmazott kérvénye, amelyben Bánát, Bácska és Baranya SZHSZ 
Királysághoz való csatolása melletti kiállásra kérték a cseh kormányt, és 
amit a cseh kormány nekünk továbbított. Felkérjük a cseh kormányt, hogy a 
kérvényt tárja a nyilvánosság elé, ha nem, akkor a mi küldöttségünk teszi ezt 
meg”  (Krizman–Hrabak 1960, 74–75). 
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hasonló célt szolgáló memorandummal együtt – a politikai és/vagy stratégiai célok 
elérésére szándékozzák használni: ez a memorandum azonban a későbbi Vajdaság 
egészének csatlakozását hivatott kimondani, de a tavalyi, november 25-én megfo-
galmazott újvidéki nagygyűléssel ellentétben ezúttal nem a Szerb Királysághoz, 
hanem az újonnan alakuló délszláv államhoz való csatlakozás mellett állnak ki az 
aláírók.99 A   csatlakozási szándékról – egészen pontosan a megváltozott körülmé-
nyekről – március 13-án értesítik Cvijićet is.100 

A   néprajzi-történelmi szekció albizottságában egyre komolyabb hangsúlyt kap 
Bácska, illetve Baranya kérdése, és a vele kapcsolatos tevékenység is gyakoribb: 1919. 
március 12-én, az összjugoszláv kérdéssel foglalkozó alszekció megbeszélésén  Cvijić 
bemutatja Bácska elkészült néprajzi térképét, amit a memorandum mellé szánnak.101 
A   Bácska iránti megnövekedett érdeklődés nemcsak a szakmai grémiumot, de a Terü-
leti Bizottságot is jellemzi, hiszen a február 25-i kérdések, illetve az időközben történt 
megbeszélések előre jelezték a régió napirendre kerülését.

A    Tardieu-féle Területi Bizottság újabb határozat-előkészítő megbeszélésére 
1919. március 13-án kerül sor,102 ahol a bácskai, baranyai és somogyi határok 
(majdnem végleges) javaslattételére szólítja fel az elnök a bizottsági tagokat, egyben 
emlékeztet arra, hogy a március 2-i ülésen nem született határozott döntés e tárgy-
ban, noha elvi egyetértés létrejött az egyes küldöttségek között. Kiindulópontként 
egy,  Le Rond tábornok (Franciaország), Vannutelly Rey gróf (Olaszország) és az 
elnök közötti megbeszélést követően „...a bizottság bácskai határként a március 
2-án  Le Rond tábornok által javasolt vonalat fogadja el, amely a nyugati részen 
Bácsmadaras határától egy Bezdántól északra fekvő pontig a Kígyós-patak vonalát 
követi. A   bizottság hasonlóképpen arra nézve is döntést hoz, hogy a Duna és a Dráva 
találkozásától a határ ez utóbbi folyót követi a Mura torkolatáig.”103 

 99 Újvidék csatlakozási kérvénye a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
(Krizman–Hrabak 1960, 74–75).

 100 Cvijićet értesíti a kormány az újvidéki csatlakozási szándékról (SANU 13484-
587-2).

 101 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának nyolcadik ülése 1919. március 12-én 11 és 12 óra között. 
Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski, Radonić,  Belić,  Šišić,  Signjar, Marković, 
 Stanojević,  Mihaldžić,  Županić, Đorđević. Egyéb kötelezettségek miatt az 
előző ülés jegyzőkönyve nem készült el.

 Cvijić bemutatja Bácska elkészült néprajzi térképét, amit a Bácskáról 
készült memorandum mellé szánnak. Rövidebb kérdések elhangzása után a 
térképet elfogadták. A   következő ülés időpontja péntek délután három óra” 
(MS M.14.507).

 102 1919. március 13. 5.12. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve.1919. március 13. (Ádám–Ormos 2007, 1:181).

 103 Ez azt jelentette, hogy Baranyában nem fogadták el a délszlávok területi köve-
teléseit.
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Az elnök ekkor a mezőhegyesi állami birtok elfoglalására tett indítványt teszi 
napirendre,104 majd a bánáti határ véglegesítéséről tárgyalnak, az olasz küldöttség 
fenntartásai mellett.105 

A   délszláv politikai küldöttség 1919. március 13-i gyűlésén  Pašić felolvassa a Mi-
niszterelnökség táviratát Belgrádból, miszerint a délszláv államot addig a pillanatig 
az USA, Görögország, Norvégia, és Svájc ismerte el, Nagy-Britannia, Olaszország 
és Franciaország még nem, éppen ezért az Osztrák–Magyar Monarchia területé-
ből a délszláv államhoz kerülő részekre még ellenségesként tekintenek, főképpen 
Olaszország részéről, ezért az általa megszállt területen kényszerigazgatást vezetett 
be, és hűségnyilatkozatra kötelezi az alattvalókat. A   Királyi Kormány kötelezi a kül-
döttséget, hogy lépjenek közbe a tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében.106 

Másnap, 1919. március 14-én kerül sor a  Cvijić koordinálta alszekció kilencedik 
összejövetelére,107 illetve ezen a napon érkezik meg Belgrádból a Nagykikinda statisz-

 104 Hónapokkal azután, hogy azt a Békés és Csanád megyei szerbek és szlovákok 
a maguk csatlakozási kérvényében megfogalmazták és felhívták rá a poli-
tikai küldöttség figyelmét. A   bizottság úgy ítéli meg, hogy nem illetékes a 
kérdésben.

 105    „1.   Noha az olasz küldöttség eredetileg semmi okát nem látta annak, hogy 
megkérdőjelezzék a bizottság által már kijelölt bánsági határvonalat, a 
későbbiek folyamán elismerte, hogy Versec és Fehértemplom városok 
esetében igen erős érzelmi jellegű érvek szólnak a szerbek mellett; mind-
amellett ezeket az érzelmi érveket az olasz küldöttség fölfogása szerint 
nem támasztják alá valóságos etnikai érvek, mivel a két városnak csupán 
elenyésző kisebbsége szerb, környékükön pedig – mind a két esetben – 
egyenlő arányban élnek szerbek és románok. 

 2.  A   Temesvárt övező vidék nem tekinthető kielégítő kárpótlásnak Romá-
nia számára, különösen a jelenlegi elképzelések szerint nem – vagyis a 
módosi és zsombolyai vasúti csomópontok nélkül. 

 3.  Ám az egyhangú döntés érdekében az olasz küldöttség mégis hajlandó 
beleegyezni abba, hogy Versecet és Fehértemplomot a szerbeknek adják, 
föltéve, ha Romániát méltányosabb kárpótlásban – amely egy Nagy-
kikindától északra elterülő, a Zentával átellenes Tisza-partig húzódó 
terület lenne – részesítik. 

 4.  Mivel az említett övezetben, Nagykikindától északra, a szerbek mindösz-
sze a lakosság elenyésző kisebbségét teszik ki, etnikai szempontból sem-
mi sem szól e terület Romániához történő csatolása ellen [se mellette].
 Laroche (Franciaország ) kijelenti, hogy az előzőleg elfogadott határ-

vonal módosítását fölvető javaslat szerzőjeként is azt szerette volna, hogy 
Temesvár térségében a románokat nagyobb kárpótláshoz juttassák” (Ádám–
Ormos 2007, 1:181).

 106 1919. március 13. XLIV./I. (Krizman–Hrabak 1960, 76).
 107 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának kilencedik ülése 1919. március 14-én 3 és 6 óra között. Jelen 
vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Vojnović, Radonić, Barac,  Stanojević, ▶
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 ◀   Šišić, Marković,  Šenoa,  Županić,  Slavić, Kuharić,  Radović,  Belić, Lakatoš, 
Đorđević.

Elolvasásra és elfogadásra került három jegyzőkönyv.  Cvijić bemutatja 
Radovićot, szekciónk első (külső) tagját.  Vojnović beszámol az Italie et 
Yougoslavie címen, a Sorbonne egyetemen tartott előadásáról, Eldöntötte, 
hogy az előadást külön könyv formájában is meg kell jelentetni.

Döntés született arról, hogy a következő ülés napirendjére kerüljenek 
fel a macedón, a Crna Gora-i, a skadari és más kérdések, amiről már szó 
volt egy korábbi ülésen. A   következő ülést szerda 9.30-kor tartjuk” (MS 
M.14.507).

 108 A   nagykikindai népesség-összeírás eredményei (AJ 336-f5-607). A   Szöveggyűjte-
mény 43. sz. dokumentuma.

 109 A   fehértemplomi nagygyűlés és a Jugoszláviához való csatlakozás határozata (Fe-
hértemplom, 1919. mácius 16). A   Szöveggyűjtemény 93. sz. dokumentuma 
(AJ 336-f3-981 és F336-f3-2427 ugyanaz, mint 982).

 110 Lásd az 1919. február 26-án közölt szöveget. 1919. március 17. XLVIII. 
(Krizman–Hrabak 1960, 80–81).

 111 AJ 336-f85-str16 és MS 14.511. II. dosszié.

tikai adatait tartalmazó kimutatás,108 amely legalább olyan fontosnak mutatkozott, 
mint a fehértemplomi népgyűlésen elfogadott határozat.109

1919. március 17-én Jovan  Cvijić beszámol a nagyhatalmak szakértőivel folyta-
tott februári tárgyalásairól a politikai küldöttek 48. találkozóján.110 Ezen a napon 
veti papírra a Fiume (Rijeka) kapcsán folytatott beszélgetésről írt feljegyzéseit is, 
de miután azok vélhetően később kerültek lejegyzésre, így nemcsak a konkrét be-
szélgetésről, hanem az azt követő időszak eseményeiről is beszámol: 

„A   politikai küldöttségnek tett jelentés. [...] II. Amint arról március 17-én 
a küldöttségünknek beszámoltam, a  Tardieu-féle bizottság gyorsan, csupán 
a mi politikai küldöttségünk memorandumainak birtokában határozta meg 
országunk Bácskától nyugatra eső határait. Nem kapott részletes tájékoztatást 
Baranya és Murántúl esetében. Kísérletet tettem, hogy újból visszatérjenek 
ezekre a kérdésekre annak az új anyagnak az alapján, amit én gyűjtöttem össze 
és készítettem el [lásd a Színes melléklet 6. térképét].

A    Tardieu-féle bizottság néhány tagja erre vonatkozó értesüléseket  Smod-
la ka és  Žolger uraktól kapott. Annyiban voltunk sikeresek, hogy a bizottság 
némely tagjai hajlandóságot mutattak a kérdés újratárgyalására abban az 
esetben, ha erre a belső bizottság vagy a Négyek Tanácsa utasítást ad. Ehhez 
politikai befolyás kell, amit én a politikai bizottságnak ezúton jelzek. Önök 
annak alapján, hogy újabb adatok kerültek elő, és hogy ezeket a lehető leg-
gyorsabban meg kell tárgyalni (a Tízek Tanácsának utasítása alapján), joggal 
kérhetnék, hogy újratárgyalásra kerüljön sor a  Tardieu-féle bizottságban.”111
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A    Pašić iránt korábban hangoztatott ellenérzéseit félretéve  Cvijić valóságos 
hadjáratot indít a vitásnak vélt területek megszerzése érdekében, amit az amerikai 
tudósok egyre nyilvánvalóbb rokonszenvére alapoz. Az idézet egyértelműen azt 
sugalmazza, hogy március 17-én – aktualizálva az eseményeket és lehetőségeket – 
 Cvijić lehetőséget lát további területek megszerzésére, amennyiben a gyarapodás 
érdekében megfogalmazott indoklás jól megfogalmazott és indokolt lesz. 1919. 
március 18-án Fran  Barac arra buzdítja Cvijićet, hogy lépjen kapcsolatba az ameri-
kaiakkal, jóllehet ez  Cvijić számára már kitaposott út volt ez időben.112 

Az időnként összehangolt és céltudatos munkának nevezhető aktivitás ellenére 
a politikai küldöttség és a szakemberek egymásnak feszülése március közepén sem 
csillapodott, és vélhetően csak olaj volt a tűzre az a látszólagos naivitás, amit a kül-
döttség egyes tagjai, így az első küldött számlájára írtak.  Cvijić március közepén oly 
módon összegzi tapasztalatait, hogy bírálatában újból a szerb politikumra zúdítja 
haragját, amely tékozló életmódot folytatott, a monarchiabéli és bolgár mészárlá-
sokról nem vett tudomást, majd közönnyel tűrte, hogy a szerbek saját államukban az 
idegen katonaságnak és a honi nemtörődömségnek essenek áldozatául.113 Dühét és 
felháborodását a Területi Bizottság véglegesített javaslatai és a politikai küldöttség 
által készített memorandumok „indokolatlanságának” ismerete tovább fokozta.

A   Területi Bizottság 1919. március 18-i gyűlése114 javaslatokat fogalmaz meg 
egyes települések (Nagylak, Óbéb), illetve egyes vasútszakaszok esetében, majd 
vitára bocsátják a Jugoszlávia határairól szóló végleges jelentést, amire február 18-án 
kaptak utasítást a Legfelsőbb Tanácstól. Az elvi szempontok felsorolása mellett a 
gyakorlati megvalósításra adtak javaslatot, ebben – a bánáti határ mellett – az attól 
nyugatra található határszakaszok helyét is jelezték.

„B) A   Bácskában.
A   bizottság azt javasolja, hogy Jugoszláviához a Bácskának egy, a Bánság 
jugoszláv határához Szegedtől (Szegedin) délnyugatra, illetve a Dunához 
Kiskőszegtól északra csatlakozó átlós vonaltól délre eső részét csatolják. 

Ez a határvonal Jugoszláviának juttatja: 

 a)  Azt a területet, ahol a különböző csoportokhoz tartozó jugoszlávok – 
elvégezve a hivatalos magyar statisztikákon a szükséges kiigazításokat 
– viszonylagos többséget alkotnak. 

 b)  A   félig városi, félig mezőgazdasági jellegű Szabadka és Zombor népes 
településeit – a jugoszláv műveltség ezen évszázados központjait 
–, ahol a jugoszlávok a helyreigazított statisztikák szerint abszolút 
többséget élveznek. 

 112 SANU-13484-587-10.
 113 MS 14.511. XVII. dosszié. Nemzetpolitikánk.
 114 1919. március 18. 5.14. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-

zőkönyve. 1919. március 18. (Ádám–Ormos 2007, 1:187–190).
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 c)  A   térség gazdasági fejlődéséhez szükséges vízi és vasutakat: a Duna és a 
Tisza közötti kapcsolatot biztosító Ferenc- és Ferenc József-csatornát, 
illetve a legnépesebb városokat egymással, valamint a Dunával és a 
Tiszával összekötő vasúthálózatot. 

C) Baranyában és Somogyban. 
A   bizottság azt javasolja, hogy Jugoszlávia északi határa a Duna folyását 

kövesse a Dráva torkolatáig, majd e folyó vonalát annak a Murával való ösz-
szefolyásáig. 

 a)  Ez a határvonal csak nagyon szétszórt – a térség egészében élő lakosság 
10 százalékát nem túllépő – jugoszláv népességet hagy Jugoszlávián 
kívül, Baranya és Somogy vármegyék déli részében. 

 b)  Az elsőrendű természetes határ gazdasági és stratégiai előnyeihez jut-
tatja Jugoszláviát. 

 c)  Megfelelő körülményeket teremt a Dráva menti jugoszláv térség gaz-
dasági élete számára, tekintve, hogy e jelentős hajózható vízi úthoz a 
déli oldalon vasúti hálózat kapcsolódik. 

A   bizottság véleménye szerint a kotor–barcsi (Barcz) vasútvonal, ugyan-
úgy mint az azt a déli vasútvonalakkal összekötő többi vonal használatát az 
egyesült és társult hatalmak kormányainak fokozott felügyelete alatt szük-
séges majd üzemeltetni oly módon, hogy a szomszédos és érdekelt államok 
részére ezek szabad használatát arra az időtartamra biztosítsák, amíg a Mura 
és a Dráva jobb partján, jugoszláv területen megépülnek az egybefüggő 
vasútvonal kialakításához szükséges pályaszakaszok. A   felügyelet körülmé-
nyeit – hasonlóan az időtartamhoz, amely alatt az érdekelt államok egyenlő 
mértékben használhatják majd a vasutat – a szövetséges és társult kormányok 
fogják meghatározni” (Ádám–Ormos 2007, 189–190).

A   leírtak alapján a Területi Bizottság javaslata március 18-án már elkészült:115 ez 
nem jelenthet mást, mint hogy a vizsgált határvonal esetében az első szakasz lezárult.

A   Területi Bizottság március 18-i határozataitól függetlenül a politikai küldött-
ség másnap, március 19-i összejövetelén – némi késéssel – tárgyalja és mérlegeli a 
lehetőségeket:116 

 115 Ezzel szemben Andrej Mitrović ezen a napon már a nagyhatalmak végleges 
döntését jegyzi le (Mitrović 1975, 116).

 116 1919. március 19. (50.) II. és III. napirendi pont (Krizman–Hrabak 
1960,  83).

 Pešić tábornok távirata március 20-án a hadügyminiszternek: „…a 
központi bizottság végleges döntése értelmében Versec és Fehértemplom a 
miénk” (Krizman–Hrabak 1960, 83).
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„ Pašić bejelenti, hogy birtokába kerültek a bácskai lakosságra vonatkozó leg-
újabb adatok, aminek tükrében kijelenthető, hogy népességünk lélekszáma 
sokkal nagyobb annál, mint amivel eddig számoltak, amivel a követelésünk 
is lényegesen megnövekedik. Ezeket [az új adatokat] nyomban felhasználja 
a békekonferencián, és értesíti róla  Tardieu-t.” 

Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy egyrészt nem volt tudomásuk 
minden, a Területi Bizottságban zajló eseményről, illetve hogy a  Cvijić által elmon-
dottakat tekintették zsinórmértéknek, és mindent megtettek volna a még sikeresebb 
fellépés reményében. Ezt az összejövetelen vezetett jegyzőkönyvi feljegyzés még 
inkább egyértelműsíti: 

„III. Dr.  Smodlaka beszámol a szövetségesek illetékeseivel folytatott beszél-
getéseiről, akik bánsági, bácskai és baranyai határkérdéseinket hivatottak 
megoldani, és akikkel a következő napokban is találkozik. Az a benyomása, 
hogy helyzetünk Baranya esetében rosszul áll, elveszítjük, miként Murántúlt 
is. Bízik benne, hogy a kérdés még nincs véglegesen lezárva, és hogy az ille-
tékeseket személyesen kell felkeresni.”

Talán ennek tudható be, hogy a politikai küldöttség még március 19-én is 
népszámlálási adatokat kér a Kormánytól, hogy pozícióit megerősíthesse, ezúttal 
Nagybecskerek esetében.117 

A   politikai küldöttség mellett  Cvijić is naprakész, bár más forrásból származó 
információkkal szolgál: a március 19-i, összjugoszláv kérdéssel foglalkozó albizott-
ság tizedik gyűlésén118 „…beszámol azokról az értesüléseiről, amelyekhez a külföldi 
missziók egyes tagjai révén jutott, és amelyek a jövőben megvonandó határainkra 
vonatkoznak”. A   jegyzőkönyv tanúsága szerint a néprajzi-történelmi szekció az 
elképzelt formában befejezte munkáját, részéről elkészültek a memorandumok, a 
Területi Bizottság pedig – aminek helyi párhuzamaként értelmezhető az említett 
szekció – átadta javaslatait megbízójának, a Legfelsőbb Tanácsnak.

 117 AJ 336-f5-673, illetve lásd a Szöveggyűjtemény 44. sz. dokumentumát: Bácska, 
Bánát, Temes, Krassó-Szörény és Torontál vármegye népszámlálási eredményei, 
valamint a Nagykikindán és Regőcén megtartott, az SZHSZ Királysághoz való 
csatlakozásról szóló népszavazás eredményei (AJ F336-f5-607).

 118 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdés egészével foglalkozó 
alszekciójának tizedik ülése 1919. március 19-én 10 és 12.30 között. Jelen 
vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Slavić,  Kovačić, Radonić,  Stanojević, Radović, 
 Šišić,  Belić,  Županić,  Vojnović, Marković, Signar,  Stajić,  Mihaldžić, 
Đorđević.

Egyéb kötelezettségek miatt az előző ülés jegyzőkönyve nem készült el.
 Cvijić beszámol azokról az értesüléseiről, amelyekhez a külföldi misszi-

ók egyes tagjai révén jutott, és amelyek a jövőben megvonandó határainkra 
vonatkoznak. ▶
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Hogy a délszláv politikai küldöttség tevékenységét korántsem kizárólag a nagy-
hatalmak képviselőinek és szaktestületeinek tevékenysége szakaszolta, arra már 
másnap, március 20-án választ kaphatunk, ugyanis ekkor érkezik meg Párizsba 
Blagoje  Rajić, a szabadkai Szent Rókus templom plébánosa,119 majd az ezt követő 
napokon (március 21–22-én) két elaborátum: a  Slavić-féle a Murántúlról,120 illetve 

 ◀     Belić javasolja, hogy küldöttségünk eszközölje ki, hogy azokon a bizottságo-
kon, ahol a mi kérdéseink kerülnek napirendre, valaki részt vehessen a mi 
szekciónkból.  Cvijić,  Stanojević,  Vojnović, valamit  Zeremski felszólalása 
után döntés születik arról, hogy  Belić legyen az, aki ezt a kérvényt megírja, 
és amelynek tartalma alapján arra kell felhívnia a figyelmet, hogy a szekció 
tagjai közül valaki részt vehessen a békekonferencia bizottságának vagy albi-
zottságainak ülésein akkor, ha bennünket érintő kérdésekről tárgyalnak.

 Belić a továbbiakban beszámol a Baranyáról szóló memorandum állapo-
táról és arról, hogy még néhány adatot be kell emelnie a szövegbe. Döntés 
született arról, hogy a részleteket beemelheti az anyagba.

 Stanojević tiltakozik amiatt, hogy a küldöttség ülésein csak egyetlen tag 
vehet részt, míg a sajtószekcióból ketten, tiltakozik még azért is, hogy a szek-
ciónk befejezte a munkáját, és több dolga nincs neki.

 Cvijić megmagyarázza, hogy a szekciónkat két személy képviselte a kül-
döttség ülésein, és mellette még Pavičić az, aki valójában nem is volt a szekció 
tagja, és nem is úgy tekintettek rá.

 Ami pedig a küldöttségen belül tett kijelentést illeti, miszerint a szekció 
már befejezte munkáját, az csak egy közbevetett megjegyzés volt, és nem az 
volt a szándék, hogy a szekciónk munkáját bírálat érje.

Marković kifejti, hogy azért volt a sajtószekciónak két tagja jelen, mert a 
másik tag más minőségben volt jelen.

 Cvijić javasolja, hogy két szekcióbéli tagot jelöljenek ki arra az esetre, ha 
ő éppen elfoglalt, vagy amikor erre szükség mutatkozik. A   kiválasztott két tag 
 Zeremski és  Vojnović lett.

 Cvijić továbbá javasolja, hogy a szekció bizonyos feladatköreit osszák fel, 
amit a szekció elfogad.

Ezek alapján  Stanojević feladata lesz a szekció által elkészített elaborátumok 
nyomdába kerülésének ellenőrzése, Radojčić feladata pedig a publikált anyag 
további sorsa. A   következő találkozó pénteken 3 órakor” (MS M.14.507).

 119 SANU 13484-587-3.
 120 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdés egészével foglalkozó 

alszekciójának tizenegyedik ülése 1919. március 21-én 3 és 6.30 között. 
 Cvijić bemutatja Blaško Rajićot és Ehrlichet, akiket a szekcióhoz irányí-

tottak a munka segítésére.  Ehrlich beszámol az amerikai küldöttség mun-
kájáról, akikkel együtt utazott – miután ez a beszámoló inkább politikai 
jellegű információkat tartalmaz, ezért a szekció úgy véli, hogy ezt a politikai 
küldöttség elé kell tárni, hogy azok felhasználhassák. Radonić felolvassa 
a Murántúlról készülő memorandum kéziratát, amit  Slavić dolgozott ki. 
Tudomásul vétetett, és  Žolger azt a feladatot kapja, hogy az adatok alapján 
a rajzolókat bízza meg egy térkép elkészítésével. A   következő ülés holnap 10 
órakor” (MS M.14.507).
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a  Kovačić-féle Stájerországról121 szóló kerül bemutatásra. Nem tévedünk, ha március 
közepét tekintjük az új szakasz kezdeti időszakának.

1919. március 23-án a politikai küldöttség napirendjén122 szerepel a Magyar Ta-
nácsköztársaság123 – aktuális szóhasználatban: „magyar bolsevik veszély” – kérdése, 
ami miatt többek között a román kormány Párizsba küldi hadügyminiszterét, valamint 
a szövetségesek és a román vezető közötti egyezkedésekről tájékozódnak: Brătianunak 
engedményeket kellett tennie Bánát esetében a szövetségesek nyomására és a délszláv 
állam javára azért, hogy Szerbia engedményeket tegyen az olaszok irányában.

Március hónap folyamán a helyi csatlakozási szándéknyilatkozatok továbbításá-
nak hulláma a bánáti városokra is kiterjed, március 23-án Törökkanizsa csatlakozik 
a nagykikindai március 16-i határozathoz.124 

A   politikai küldöttségen belül 1919. március 25-én125 újból egymásnak feszül a 
két áramlat. Emlékeztetőül: az egyiket a hivatalos, autoritatív belgrádi kurzus kép-
viseli, amely semmilyen tekintetben sem kíván a stratégiai elképzelésekből engedni 
még akkor sem, ha azok megítélése kétségtelenül feszültséget okoz a szövetségesek 

 121 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdés egészével foglalkozó alszekció-
jának tizenkettedik ülése 1919. március 22-én 10 és 12.30 között. Jelen van-
nak:  Cvijić, Radonić,  Šišić,  Kovačić, Slavič,  Mihaldžić, Radojčić,  Stanojević, 
 Rajić,  Ribarič, Đorđević,  Zeremski, Gazari. Egyéb kötelezettségek miatt 
az előző ülés jegyzőkönyve nem készült el.  Cvijić arra kéri Belićet, hogy 
helyettesítse, mert más kötelezettségei miatt nem lehet jelen, amit a szek-
ció elfogad.  Kovačić elolvassa kéziratát, amit Stájerországról állított össze. 
Döntés születik arról, hogy  Kovačić, Belićtyel együtt készítse elő kéziratát 
a nyomda részére. A   szekció következő ülésére kedden 10 órakor kerül sor” 
(MS M.14.507).

 122 „1919. március 23. (LII.) I.  Pašić a következő tartalmú táviratokról számol 
be: 1. a román kormány a magyar bolsevik veszély miatt Párizsba küldi 
a hadügyminiszterét. [...] 4. tájékoztatás arról, hogy Brătianunak enged-
ményeket kellett tennie Bánát esetében a szövetségesek nyomására, hogy 
Szerbia engedményeket tegyen az olaszok irányában” (Krizman–Hrabak 
1960,  85). 

 123  „A   magyarkérdés plenáris vitája március 29-én kezdődött és három napig 
tartott. A   franciák továbbra is a beavatkozást szorgalmazták, amire Romá-
nia és – a követelt határokig – Csehszlovákia is készen állt. A   másik három 
delegáció vezetői azonban ellenezték a katonai fellépést, s Belgrád sem 
lelkesedett egy bizonytalan kimenetelű katonai konfliktusért. Március 31-én 
[…] végül úgy döntöttek, hogy elfogadják  Kun Béla tárgyalásra vonatkozó 
ajánlatát” (Romsics 2020, 109).

 124 A   törökkanizsaiak csatlakozási kérelme 1919. április 7-én (AJ F336-f3-1148). 
A   Szöveggyűjtemény 95. sz. dokumentuma.

 125 1919. március 25. (LIV.) I. „… Rybarž aggodalmát fejezi ki és sajnálja, majd 
kijelenti, hogy mindenkinek együtt kell működnie a küldöttséggel, főképp az 
olyan tekintélyes személyiségeknek, mint a püspök. Ezek után a püspök szóvá 
tette, hogy a küldöttség bizonyos tagjaival egyetértésben cselekedett.  ▶
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között is és azokra imperialista törekvésként tekintenek, szemben a racionalitást 
legalább névlegesen elfogadó, helyi engedményeket szorgalmazó, a viszonyokat 
jobban ismerő irányvonallal. A konfliktus célkeresztjében ezúttal  Carić püspök 
személyes akciója volt, aminek során memorandumában a hivatalos követeléseknél 
szerényebb követeléseket fogalmazott meg (pontosabb meghatározás nélkül), de 
egyértelmű, hogy a bírálat ezúttal  Smodlaka személye ellen irányult. Ez annál is 
világosabb, miután a március 18-i Területi Bizottságban vázolt elképzeléssel össz-
hangban  Smodlaka egy kijelentésében a Dráva sodorvonalán meghúzandó határral 
egyezett.  Smodlaka személye a politikai küldöttség Belgrád-központú részének 
szemében a kezdetektől szálka volt, hiszen jogi képzettsége ellenére következetesen 
– néha mereven – a néprajzi elvek mellett foglalt állást az északi határok esetében.

A   néprajzi-történelmi szekcióból a jugoszláv kérdés egészével foglalkozó albi-
zottsággá avanzsált csoport tizenharmadik összejövetelén (1919. március 25.)126 
Radonić javasolja, hogy a Bácska tárgyában tett területi követelések körébe Baja és 
környéke is bekerülhetne – a szekció ezt elfogadja azzal, hogy a kérdést Radonić, 

 ◀  Dr.  Rybarž kijelenti, hogy az esetet ki kell vizsgálni, és a személyeket megta-
lálni, akik a területi kérdésekben tárgyalásokat folytattak az általunk átadott 
memorandumban megfogalmazottakkal ellentétben. […]  Rybarž egy másik 
esetet is említ, amikor ebből a küldöttségből az adriai tengermellékre vonat-
kozó, a követelésektől mérsékeltebb elképzelések szivárogtak ki” (Krizman–
Hrabak 1960, 86–87).

„ Smodlaka a Bulgária iránti követeléseink megfogalmazása során kü-
lönvéleményt alakított ki, javasolva a területi aspirációk mérséklését, és úgy 
gondolja, hogy etnográfiai alapon nem indokoltak követeléseink. Ugyan-
akkor üléseink során megállapítást nyert, hogy követeléseink a nagyobb ki-
terjedés felé mutatnak majd.  Smodlaka beszédében viszont nemzeti határa-
inkat a Timok és a Vardár folyók völgyében jelölte ki, mi viszont a Sztruma 
völgyét is követeljük. Hogy nézőpontját a miénkkel szemben még jobban 
nyomatékosítsa,  Smodlaka még hozzátette: »ha Bulgária nem támadott 
volna meg bennünket csalárd módon, mi sohasem léptünk volna fel Bulgá-
riával szemben azokat a területeket követelve, melyeket ma követelünk«, 
aláhúzva kijelentésével, hogy a követelt területek nem tekinthetők népünk 
szállásterületének.  

[...]  Žolger ugyancsak méltatlankodik  Smodlaka azon kijelentése miatt, 
hogy a népünk által lakott terület határa a Dráva által határolt, ami ön-
kéntelen módon abba az irányba mutat, hogy határunk legyen a Dráván, 
jóllehet a folyón túl lévő területekre is mélyen benyúlik a szállásterület” 
(Krizman–Hrabak 1960, 87).

 126 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdés egészével foglalkozó 
alszekciójának tizenharmadik ülése 1919. március 25-én 10 és 12.30 között. 
Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Stanojević, Radonić,  Kovačić,  Slavić,  Rajić, 
 Županić, Ribarić, Žic,  Mihaldžić,  Šišić, Lenau, Radojčić, Marković, Gazari, 
Signar, Đorđević,  Belić. ▶
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valamint  Rajić együttesen dolgozzák ki. A   viszonylag kései felvetést vizsgálva nem 
kizárt, hogy azt Rajić vetette fel elsőként, jóllehet Baja „kifelejtését” a követelések 
sorából már ezt megelőzően is szóvá tették. Az ötlet másik gyámját a Területi 
Bizottság tagjaival folytatott, több szálon folytatott tárgyalások eredményeként 
kibontakozó kedvező légkörben kell keresnünk. 

A   politikai küldöttség március hónap utolsó napjaiban nemcsak a küldöttségen 
belüli, más nézetet vallók kedvét szerette volna elvenni a kezdeményezéstől, de az 
egyre fontosabbá váló, helyét elsősorban tudományos érvek mentén definiáló, azok-
kal magát körülbástyázó néprajzi-történelmi szekció tagjainak fegyelmezésére sem 
sajnált időt fordítani:  Cvijić 1919. március 26-i, a politikai küldöttségnek címzett 
jelentése127 elutasítja a szekciót ért vádakat: 

„Március 26-án egy olyan tartalmú levelet kaptunk, ami minden szekció-
nak el lett juttatva, és ami arról szól, hogy az egyes szekciók által készített 
publikációkban ellentmondások vannak. A   néprajzi-történelmi szekció a 
javaslatomra azon memorandumok nyomtatását tervezi, amelyek azokat a 
területeket érintik, ahol a politikai küldöttség memorandumai elégtelenek, 
vagy ahol téves adatokkal vannak alátámasztva, és ebből nekünk hátrányunk 
származik a területi követelések során. Természetesen a politikai küldöttség 

 ◀   Az elmúlt három jegyzőkönyv felolvasásra és elfogadásra került.
 Zeremski beszámol arról, hogy csütörtökön  Mihaldžić úrral Londonba 

utaznak tizenkét napra, amihez a szekció hozzájárulását kéri. Tudomásul 
véve.

 Cvijić tájékoztat a Goriziáról, Gradiškáról és Murántúlról készülő me-
morandumok állapotáról – tudomásul vétetett.

Slavič közli azon értesülését, hogy a murántúli helyzet megnehezedett, 
és hogy mielőbb ki kell dolgozni a térképet, és statisztikai adatokkal kell 
alátámasztani azt.

 Cvijić közli, Murántúl néprajzi térképe már elkészült, és hogy be lett 
mutatva a bizottságnak, és hogy van arra remény, hogy a kérdés még egyszer 
a bizottság napirendjére kerüljön.

Radonić azt javasolja, hogy a Bácska tárgyában tett területi követelése-
ink körébe Baja és környéke is belekerülhetne – a szekció ezt elfogadja azzal, 
hogy a kérdést Radonić, valamint Rajić együttesen dolgozzák ki.

 Cvijić közli az amerikai küldöttségen belül szerzett értesüléseit Dal-
mácia és Rijeka kérdésében, amit a szekció tudomásul vesz. A   Crna Gora-i 
kérdésre térnek át. Radonić,  Stanojević,  Belić, Marković,  Županić  Cvijić 
véleményei után döntés születik arról, hogy készüljön egy memorandum, 
ami szükség szerint nyomdába kerülhet.

Skadar kérdésében döntés született arról, hogy ezt Radonićtyal együtt 
kell elkészíteni, és azután a nyomdába küldeni. Legelőbb Karintia memoran-
dumának kell elkészülni. A   következő ülést pénteken 3 órára hívják össze” 
(MS M.14.507). 

 127 MS M.14.511. II. dosszié.
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megkérdezése nélkül. Mikor a fenti levelet megkaptuk, akkor még csak a 
Bánát és Rijeka mint a legidőszerűbb témák kérdésében volt kiadva anyag. 
A   Bánátra vonatkozó anyagot a politikai küldöttség elnöke annak átnézése 
nélkül magához vette, mert felettébb sürgős volt számára. A   Rijekára vo-
natkozó anyagot a három legfontosabb vezető személy közül egy olvasta el 
( Vojnović úr elolvasásra  Trumbić úrnak kézbesítette).”

1919. március 28-án, a jugoszláv kérdés egészével megbízott albizottság tizen-
negyedik összejövetelén128 az albizottság egyre inkább szembefordul a politikai 
küldöttség szabályozó szándékával. Radonić beszámol a (Bács)almási és Bajai járás 
kapcsán írt memorandum állapotáról, amit  Rajićtyal együtt dolgoznak ki. Ezt tu-
domásul veszik azzal a megjegyzéssel, hogy javaslatot kell továbbítani a politikai 
küldöttség irányába, hogy kidolgozhassák az Almási és a Bajai járás (Bács megye), 
a Halasi és Kiskőrösi járás (Pest megye) részleteit. Amennyiben ez lehetséges lesz, 
akkor  Cvijić és Rajić adatai és az új adatok segítségével etnikai térképet dolgoz ki. 
A   két megye népszámlálási adatainak összegzését azon félre nem érthető okokból 
vették tervbe, hogy a határ két oldalán maradó, kisebbségi létbe kényszerülő sze-
mélyek száma a lehetőségekhez mérten többé-kevésbé azonos legyen.129

 128 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának tizennegyedik ülése 1919. március 28-án 3 és 6 óra között. 
Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Vojnović,  Stanojević,  Belić, Radonić, 
 Županić, Radojčić,  Slavić, Žic, Ribarić,  Ehrlich, Signar, Rajić, Gazari, Barac, 
Đorđević,  Šišić.

 Cvijić úr arról számol be, hogy a küldöttség [az SZHSZ] beszámolt 
ennek a szekciónak arról, hogy döntést hoztak arra vonatkozóan, hogy min-
den kéziratot nyomdába küldés előtt átadják ennek a szekciónak. Döntés 
született, hogy magyarázatot kérnek a küldöttségtől arra vonatkozóan, hogy 
utasításuk minden kéziratra vonatkozik-e, és csak a mi szekciónkra.

Emellett arról is döntés született, hogy a küldöttséggel kapcsolatban 
kapott kéziratokat miképpen fordítják le.

Radonić beszámol az Almási és a Bajai járás kapcsán írt memorandum 
állapotáról, amit Rajićtyal együtt dolgoznak ki.

Ezt tudomásul veszik azzal a megjegyzéssel, hogy javaslatot kell továb-
bítani a politikai küldöttség irányába, hogy kidolgozhassák az Almási és a 
Bajai járás (Bács megye), a Halasi és Kiskőrösi járás (Pest megye) részleteit. 
Amennyiben ez lehetséges lesz, akkor  Cvijić és Rajić adatai és az új adatok 
segítségével etnikai térképet dolgoz ki.

 Ehrlich úr beszámol az amerikai javaslatról Karintia esetében, és bemu-
tatja saját elaborátumát Karintiát illetően. Ezzel kapcsolatban az a döntés 
születik, hogy majd a következő ülésen kerül felolvasásra. A   következő ülés 
időpontját kedd délelőtt 10 órában határozzák meg” (MS M.14.507).

 129 Az etnikai hovatartozás meghatározása során továbbra is a korábban ismerte-
tett, sajátos szorzókkal és módszertani megfontolásokkal felvértezett ▶
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A   politikai küldöttség 1919. március 30-i megbeszélésén felolvasásra kerül az 
uralkodó távirata, amelyben annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Temes-
vár esetében követelni kell a népszavazást, mivel egy népszavazás esetén a polgárság 
köztünk és a románok között mellettünk tenné le a voksot.130 

A   békekonferencia első három hónapjának összefoglalásaként elmondhatjuk, 
hogy a délszláv politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi szekción belüli fe-
szültség és félreértések, személyeskedések, a politikai küldöttség felkészületlensége 
jellemezte; az eseményeket utólag értékelve kijelenthetjük, hogy egy felkészültebb 
küldöttség lényegesen hatékonyabb érdekérvényesítést hajthatott volna végre.

1919 TAVASZA – A KIS TERÜLETI ENGEDMÉNYEKÉRT, 
VALAMINT BARANYÁÉRT ÉS A MURÁNTÚLÉRT FOLYTATOTT 

KÜZDELEM KEZDETE

A   békekonferencia első három hónapjának tapasztalata a tudósok számára egy-
értelművé tette, hogy a politikai küldöttséggel – és a hivatalos állami vezetéssel 
– szemben a terepen szerzett, vélt vagy valós megfigyelések közti eltéréseket kizá-
rólag ők (a tudósok és a szekció tagjai) fordíthatják az állam javára, ezért továbbra 
sem riadtak vissza a magánkezdeményezéstől. A   néprajzi-történelmi, összjugoszláv 
kérdéssel foglalkozó albizottság április 1-jei megbeszélésén131  Cvijić  Rajićnak adja 
a (Bács)almási és a környező járások térképét azokkal az adatokkal, amelyek még 
nem voltak feldolgozva. Ezzel az a benyomásunk támadhat, hogy a tudósok és a 

 ◀  algoritmust érvényesítették, ami a magyar létszámot csökkentette, a szláv és 
más lakosságét pedig – tekintettel a kiegyezés utáni kedvezőtlen, elmagyaro-
sító gyakorlatra és a népszámlálások kifogásolható adataira – növelték.

 130 Krizman–Hrabak 1960. 90. A   távirat még inkább nyomatékosítja Protić mi-
niszterelnök március 26-i táviratát, amelyben sürgeti a temesvári népszavazást, 
miután annak kimenetele a továbbiakban kedvező lehet (AJ 336-f5-864).

 131 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának tizenötödik ülése 1919. április 1-jén 10 és 12.30 között. Jelen 
vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Vojnović,  Šišić,  Belić, Signar,  Stanojević, Božanić, 
Durbešić,  Mihaldžić,  Županić, Ribarić,  Ehrlich, Radojčić, Radonić, Rajić, 
 Slavić, Juras, Gazzari,  Kovačić, Đorđević.  Cvijić bemutatja Jurast, aki Zárá-
ból érkezett, és felkéri, hogy számoljon be azokról az állapotokról, melyek 
az olaszok által megszállt területeken uralkodnak. Eldöntötték, hogy erről 
Juras úr a következő ülésen tartsa meg beszámolóját. Választ fogalmaz-
tak meg a Területi Bizottság titkárának az Isztriával kapcsolatban feltett 
kérdéseire.  Cvijić Rajićnak adja a (Bács)almási és környező járások térképét 
azokkal az adatokkal, amelyek még nincsenek feldolgozva.  Županić felolvas-
sa a Karintiára vonatkozó néprajzi beszámolóját.  Ehrlich is elolvassa a saját, 
Karintiára vonatkozó referátumát. A   következő ülés ideje péntek délután 3 
óra” (MS M.14.507).
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néprajzi-történelmi szekcióban munkálkodók sem akartak beletörődni a javasolt 
határokba – szemben a vélhetően a politikai küldöttségben eluralkodó nézettel –, 
hanem lehetőséget láttak a kisebb módosítások taktikájának érvényesítésére.  Rajić 
a március 18-i területi bizottsági javaslattétel idején érkezett, és nyilvánvalóan új 
lendületet vitt a néprajzi-történelmi szekció munkájába azzal, hogy a bácskai, ko-
rábban nem, vagy csak erőtlenül követelt területek: Baja és Bácsalmás környéke a 
kisebb követelések sorába kerültek.

1919. április 6-án a román és jugoszláv ügyek bizottsága (a Területi Bizottság 
részeként) jelentést tesz – a szövetségesek Legfelsőbb Tanácsától február 1-jén kapott 
megbízásnak megfelelően – Románia határairól, sorra véve Besszarábia, Bukovina, 
Erdély és a Bánság kérdését.132 Bánát/Bánság esetében a következő elvi szempontok 
vezérelték a bizottságot: 

 „a)  A   bizottság a legnagyobb figyelemmel tanulmányozta a Bánság oszt-
hatatlanságának alátámasztása érdekében fölsorakoztatott román 
érveket. Habár történetileg nem találta őket meggyőzőnek, gazdasági 
szempontból elismeri érvényességüket. A   bizottság így tehát meg-
állapítja, hogy a Bánságban nincs természetes választóvonal, és egy 
mesterségesen kijelölt, vasútvonalakat és vízi utakat kettévágó vonal 
zavart kelthet a térség gazdaságának működésében. 

 b)  Mindamellett a bizottság nem gondolja azt, hogy ezen ok elégséges 
lenne a Bánság délnyugati részében élő, Belgráddal szoros kapcso-
latokat fönntartó, fejlett gazdasággal rendelkező jugoszláv népesség 
évszázados törekvéseinek megakadályozására. 

 c)  Másrészt a bizottságnak az a véleménye, hogy a Bánságnak a Tisza–Maros 
összefolyása körüli része úgy etnográfi ai, mint gazdasági szempontból 
Szeged (Szegedin) közvetlen szomszédságához tartozik, következéskép-
pen a várossal egyetemben magyar területen kell maradnia.”133

A   gyakorlati megvalósítás:

 „A)  A   bizottság a Szegedtől délkeletre fekvő övezetet Magyarországnak 
tartja fönn. A   Bánság fönnmaradó részére nézve pedig úgy határozott, 
hogy fölosztja a románok és a szerbek között, mégpedig lehetőség sze-
rint fönntartva az egyensúlyt mindkét nemzetiségnek a másik félhez 
kerülő elemei között. 

 132 6.6. A   román és jugoszláv ügyek bizottságának a szövetségesek Legfelsőbb 
Tanácsa elé beterjesztett jelentése. 1919. április 6-án (Ádám–Ormos 2007, 
1:232–234).

 133 Ádám–Ormos 2007. 1:233.
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         A   bizottság által javasolt határvonal révén a Bánságban mintegy 
75 000 román kerül Jugoszláviához, illetve mintegy 65 000 szláv Ro-
mániához. 

 B)  Egyúttal ez a határvonal a lehetőségeknek megfelelően mindegyik ál-
lamnak közlekedési utakat kíván biztosítani a neki juttatott övezetben. 

 a)  A   határvonal Romániának juttatja a Marost Szeged környékéig, hason-
lóképpen Romániának adja a Duna menti folyami kikötőt, Báziást, 
amelyet a későbbiek során összeköthet a nyugat-erdélyi fővonal meg-
hosszabbítását képező Arad–Temesvár-vasútvonallal. 

 b)  A   bizottság véleménye szerint a Vejte–Báziás-vasútvonal, valamint az 
e vasútvonal két oldalán húzódó, abba csatlakozó többi vonal igazga-
tása az elkövetkezőkben a szövetséges és társult kormányok szigorú 
ellenőrzésével kell hogy történjék, oly módon, hogy a szomszédos és 
érdekelt államok azokat szabadon használhassák mindaddig, ameddig 
a Vejtét Báziással összekötő egybefüggő vonal román területen nem 
készül el. A   szövetséges és társult kormányok által gyakorolt szigorú 
ellenőrzés körülményeinek, valamint időtartamának meghatározása 
nevezett kormányokra tartozik. 

 c)  A   határvonal Jugoszláviának juttatja a Tisza alsó szakaszán a folyó mind-
két partját, valamint a Nagykikindát, Nagybecskereket (Nagy-Becskerek) 
és Versecet a Duna menti Pancsovával összekötő vasútvonalrendszert.

 C)  Tekintettel a kérdés bonyolult voltára, valamint az egymással szemben 
megnyilatkozó szenvedélyekre, a bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy 
szükség van – a Népszövetség rendelkezéseinek megfelelően – kölcsö-
nös kisebbségvédelmi egyezményekre.”134

       
Ugyanezen az április 6-i napon a délszláv politikai küldöttség negyvennegyedik 

összejövetelén a fenyegető bolsevik veszélyre135 való tekintettel tárgyalják meg 
 Politis levelét, amelyben az összefogás szükségességére hívja fel a román, a délszláv és 

 134 Ádám–Ormos 2007. 1:234. A   javaslatot ugyanezen a napon fogadják el, 
csupán apróbb változásokra kerül sor egyes településeknél: „A   központi 
bizottság egyhangúlag támogatja a román ügyek bizottsága javaslatainak 
egészét, és tisztelettel ajánlja a Legfelsőbb Tanácsnak elfogadásra az akár egy 
kollektív szerződésbe, akár az egyfelől Románia, másfelől Ausztria, Ma-
gyarország, Oroszország, a csehszlovák, valamint a jugoszláv állam közötti 
szerződésekbe foglalandó cikkelyek tervezetét.” 

 135 1919. április 6. (LXIV.) II.  Vesnić beszámol  Politis görög külügyminiszter 
látogatásáról, aki azt javasolta, hogy Görögország, Románia, Lengyelország, 
Csehország és az SZHSZ Királyság tegyenek egy közös lépést a nagyhatal-
mak felé, hogy felhívják a figyelmet a bolsevik veszélyre, illetve a magyarok 
és bolgárok részéről fenyegető veszélyre.  Trumbić arról számol be, hogy 
 Beneš ugyancsak erről beszélt neki (Krizman–Hrabak 1960, 101).
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csehszlovák kormányokat. A   bolsevik veszélyről már a politikai küldöttség március 
végi összejövetelén szó esett, ezért a délszláv küldöttség részéről az együttes fellépés 
formájának tárgyalása jelenthetett újdonságot: 1919 áprilisát akár a szovjethatalom 
elleni készülődés hónapjának is tekinthetnénk, amiben a román fél mutatott leg-
nagyobb kedvet a kései katonai akciókra, vélhetően újabb akvizíciók reményében. 
Délszláv oldalon ezt senki sem tekintette a maga számára területszerzési lehető-
ségnek, ugyanis a világháború és a két balkáni háború veszteségei az ilyen jellegű 
akciókat lehetetlenné tették: erre az egyébként győztes államnak már nem volt 
szabad kapacitása, az okkupált területek katonai jelenléte, illetve az adriai kérdés 
nemcsak a párizsi küldöttségre nehezedett súlyos teherként.

Vélhetően délután kerül sor a román és jugoszláv ügyek (területi) bizottságának136 
újabb összejövetelére, ahol a délelőtt már bemutatott román határokra vonatkozó 
jelentéstételhez hasonlóan a délszláv határok, ezen belül Jugoszlávia és Magyaror-
szág közös határa is a jelentés része volt. A   bánáti határok végleges formájáról szóló 
dokumentumjavaslatot tehát április 6-án állították össze. Ebben a román határra 
vonatkozó döntés az 1. sz. jelentés, a jugoszláv határról szóló a 2. sz. jelentés jelölést 
viselte, és mindkettőnek függeléke is volt, amelyben statisztikai adatok, etnikai 
viszonyok, és a határvonal pontos rajza találtatott (Mitrović 1975, 117).

Április közepén nyilvánvalónak látszott, hogy a Legfelsőbb Tanácsnak nem állt 
szándékában újból megnyitni az előzetes tárgyalások pontjait, és nem fog nép-
szavazást kiírni az adriai vagy a bánáti kérdés kapcsán, jóllehet a március közepi 
lehetőségekre mint reménysugárra tekintettek a délszlávok.

1919. április 8-án dr.  Trumbić a bolsevik veszéllyel foglalkozó újabb megbeszé-
lésről számol be, amelyen a görög, román, cseh és lengyel küldöttségek képviselői 
voltak jelen, illetve  Venizélosz és  Brătiano. Felhívták egymás figyelmét a bolsevik, 
valamint a magyar és a bolgár veszélyre. A   görögök ennek kapcsán egy jegyzék ter-
vezetét készítették el, amit személyesen  Clemenceau-nak kívántak átadni.137  

A   néprajzi-történelmi szekció összjugoszláv kérdéssel megbízott albizottságának 
április 12-i jegyzőkönyve arról számol be, hogy elkészült Isztria  néprajzi térképe.138

 136 1919. április 6. 6.8. A   román és jugoszláv ügyek bizottságának a szövetségesek 
Legfelsőbb Tanácsa elé terjesztett jelentése. Keltezési idő: 1919. április 6., 
benne: 3. Határa Magyarországgal (Ádám–Ormos 2007, 1:237).

 137 A   politikai küldöttség LXV. jegyzőkönyve (Krizman–Hrabak 1960, 102). 
Az öt kisállam együttes fellépését előkészítő megbeszélésről április 10-én 
számol be dr.  Trumbić: 1919. április 10. (LXVII.) „Amennyiben a nagy-
hatalmak által fegyveres beavatkozás követelésére kerülne sor, úgy abba 
ő nem egyezhetne bele, mivel azt csak a Királyi Kormány hagyhatja jóvá” 
(Krizman–Hrabak 1960, 107).

 138 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdés egészével foglalkozó 
alszekciójának tizennyolcadik ülése 1919. április 12-én 3 és 5 óra között.  ▶
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A   politikai küldöttség januártól áprilisig folyó munkáját a tág területi követelések 
időszakának lehet nevezni (Mitrović 1975, 122). A   területi program megvalósu-
lása érdekében a pillanatnyi lehetőségekhez való alkalmazkodás taktikájával éltek 
a kezdeti követelésekhez való ragaszkodás elvével: akkor, amikor közölték a határ 
helyét (április 8. után) – elálltak a további követelésektől (Mitrović 1975, 123).

Jovan  Cvijić április 11-én újból felveti Pašićnak, hogy módjában állna az újonnan 
várható adatok birtokában és az idő rövidségére hivatkozva újból a  Tardieu-bizottság 
napirendjére tenni Baranya és a Murántúl kérdését.139 Ezt akár  Cvijić március 17-e 
után tett kijelentése „újratárgyalásának” is tekinthetjük.  Pašić az 1919. április 16-i 
politikai küldöttségi megbeszélésen számol be  Tardieu-nél tett látogatásáról, aki 
nagy vonalakban és szóban közölte vele a határok majdani helyét.140 Ugyanezen a 
megbeszélésén számol be  Pašić arról is, hogy Pichonhoz, a francia külügyminisz-
terhez hívatták, ahol  Clemenceau fogadta őket, majd a következőket közölte velük: 

„Megkértük Önöket, hogy fáradjanak el, hogy közölhessük, miszerint e hónap 
25-ére hívtuk meg Versailles-ba a német küldötteket, hogy az előzetes béke 

 ◀  Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović,  Stanojević, Radojičić, Radonić,  Rajić,  Šišić, 
Marković, Žic,  Kovačić, Ribarić, Juras, Gazari,  Belić, Signar, Lenau, 
Đorđević.

[...]  Cvijić jelenti, hogy Isztria térképe elkészült. A   többiek ezt tudomá-
sul veszik. Annak kapcsán, hogy valami románok a Szerbiában élő romá-
nokról és azok elterjedésének határáról kiadványt jelentettek meg, döntés 
születik, hogy Đorđević választ ír, amit francia és angol nyelvre fordítanak. 
A   következő ülés időpontja április 16-a délután 3 óra” (MS M.14.507).

 139 Mitrović 1969. 142. A   vitásnak vélt területek népszámlálási adatainak álla-
potáról 1919. április 14-én számol be a politikai küldöttségnek a Belügymi-
nisztérium Bácska–Baranya–Bánát Osztálya; ezek szerint Pécs, Pécsvárad 
népszámlálási adatai elkészültek (F 336-f16-2203). Más kérdés, hogy az 
adatok a véglegesített döntések tükrében milyen hasznot hajthattak az új 
állam javára.

 140 A   politikai küldöttség LXXII/II. jegyzőkönyve. 1919. április 16. (LXXII.) 
II. „ Pašić közli, hogy délelőtt  Tardieu-nél tartózkodott, hogy tájékozód-
jon a határmegvonás helyzetéről:  Tardieu közölte vele, hogy a bizottsága a 
következő álláspontot alakította ki: Fehértemplom, Versec és Nagykikinda 
Szerbiában maradnak.  Pašić azon kérdésére, hogy a határ a Marosig terjed-e, 
 Tardieu azt válaszolta, hogy erre nem emlékszik pontosan, de arra igen, 
hogy a Szeged alatti kis rész Magyarországé maradt. Bácska tekintetében 
[közölte], hogy Szabadka a miénk, a határ Baja alatt és Zombor felett húzó-
dik. Baranyáról azt mondta, hogy marad Magyarországé, Celovac (Klagen-
furt) és Beljak (Villach) esetében a bizottság népszavazást kezdeményez...” 
(Krizman–Hrabak 1960, 111). E helyütt fel kell hívnunk a figyelmet a 
Pašićot  Cvijić részéről ért vádak ellentmondásosságára: ha első küldöttként 
jelen volt és tárgyalt, ez legalább a nyelv alapvető ismeretét feltételezi.
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feltételeiről megállapodjunk. Az előzetes békefeltételek már megfogalmazás-
ra kerültek. Minden dokumentum készen áll, nem kerül sor felolvasásukra 
terjedelmük okán, tartalmukról pedig a konferencián értesülnek, amire az 
ellenséggel való ülés előtt kerül sor. Úgy tekintjük, hogy minden bizottság és 
albizottság befejezte munkáját és átadta beszámolóit, azok pedig, akik még 
nem fejezték be munkájukat, siessenek mielőbb a végére járni.”141 

 Clemenceau a meghívás ténye mellett burkoltan arra szeretett volna célozni, 
hogy a további változtatások, követelések ideje lejárt, és ezért a délszláv küldött-
ség is igyekezzen befejezni munkáját.  Pašić ezen túlmenően világosan láthatta, 
hogy a főellenségnek kikiáltott Német Birodalommal történt leszámolás után a 
közép-európai középhatalmakra szegeződik a tekintet, ezzel új lendületet kaphat 
a területszerzés politikai dimenziója. Ennek jegyében újból magánbeszélgetések 
sora kezdődik: 1919. április 17-én142  Pašić Wilsonnál tett meghallgatása során 
sértettségének hangot adva kijelenti, hogy „...minden követelésünk összhangban 
áll azokkal az elvekkel és eszmékkel, melyek magát Wilsont is vezérlik azon kérdé-
sek megválaszolásában, melyet ez a háború hozott felszínre. Közölte [Wilsonnal], 
hogy semmi olyan követelésünk nincs, ami ne egyezne az elveivel, mégis mindenütt 
akadályba ütközünk a szomszédos államokkal kialakítandó határok kérdésében [...]” 
(Krizman–Hrabak 1960, 113), majd a magyar határokról a következőket mondja: 
„[...] ezen a részen is a nemzetiségi elv alapján formálódtak követeléseink. Ugyan-
akkor ezen a részen a nemzetek sokkal inkább kevertek, mert a német és a magyar 
politika tervszerűen és módszeresen telepítette oda a németeket és a magyarokat a 
tisztán miáltalunk lakott vidékekre. A   köztünk és magyarok között történő határ 
megvonása úgy történik, hogy a magyar területen sokkal több közénk tartozó marad, 
mint magyar nemzetiségűből  a mi területünkön” (Krizman–Hrabak 1960, 113). 
Ezzel elismerte és elfogadta a határjavaslatot, de továbbra sem mondott le abbéli 
szándékáról, hogy kisebb területi engedményeket eszközöljön ki, másrészt a  Cvijić 
által április 11-én javasolt, Baranyáért történő küzdelem esélyeiről is tájékozódott. 
Ez félreérthetetlen jele volt annak, hogy a kormány mégis érdeklődik Baranya iránt.

Ahhoz, hogy a délszláv politikai küldöttség ilyen szívósan ragaszkodjon bizo-
nyos területek megszerzéséhez, a maga motiváltsága mellett az érintett területeken 
folyó, egyre aktívabb csatlakozási aktivitás is közrejátszott, ami nemcsak a délszláv 
lakosság részéről nyilvánult meg, hanem – külön értéket képviselve – a német 
lakosság részéről is; ennek mérsékelt valóságalapja mellett jelentőségét abban kell 
keresni, hogy a német állásfoglalás egyrészt a lehetséges német autonóm terület 
(a bácskai, bánáti és erdélyi németek lakta terület egyesülésével) létrejöttét vonta 
kétségbe, másrészt a délszláv politikai küldöttség etnikai politizálásában teremtett 

 141 A   politikai küldöttség LXXII/III. jegyzőkönyve (Krizman–Hrabak 
1960,  111).

 142 1919. április 17. LXXIII/III. (Krizman–Hrabak 1960, 113).
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igen kedvező helyzetet, hiszen a terület etnikai arányait tárgyaló memorandumok 
egyik igen fontos argumentuma a német lakosság számossága volt.

1919. április közepétől Fehértemplom, valamint a német közösség lehetséges 
reakciója foglalkoztatja a politikai küldöttséget: április 18-án vesznek tudomást a 
fehértemplomi rezolúcióról,143 majd 21-én kerül sor a politikai küldöttség megbe-
szélésén annak a táviratnak a felolvasására, amelyben a temesvári németek kijelentik, 
hogy nem foglalnak állást Magyarország mellett egy esetleges népszavazás esetén, 
hanem Szerbiához csatlakoznak (Krizman– Hrabak 1960, 115).

A   népszavazás intézménye – a wilsoni önrendelkezési jog kinyilvánításának egyik 
lehetséges módja – a délszláv küldöttség számára elsősorban az áhított területek 
iránti aspiráció jogosságának bizonyítására jelentett lehetőséget. A   népszavazás 
lehetőségét – annak felmerülése esetén – a francia küldöttség sarkos meghatározása 
mentén értelmezték az első pillanattól kezdve, aminek alapvetése, hogy tárgyalás 
kizárólag a győztesek oldalán álló felek között lehetséges, a legyőzöttek (vesztesek) 
legfeljebb elfogadhatják a rájuk kiszabott döntést, határozatot (ítéletet). Tekin-
tettel arra, hogy Szerbia a győztesek oldalán álló szuverén állam volt 1918 végén, 
a népszavazást csak olyan területek esetében volt hajlandó jóváhagyni, amelyek 
korábban nem képezték az állam részét. 1919. április 23-án a kormány a Macedóni-
ában esedékes népszavazás kérdését veti fel,144 ezzel elsősorban maga előtt szeretné 
fenntartani azt a látszatot, hogy a gyakorlatilag véglegesített döntéseken még kisebb 
módosítások eszközölhetők.

A   „megváltoztathatatlanba” való bele nem nyugvás egyik eklatáns példáját Petar 
 Pešić tábornok, az elsőként benyújtott, stratégiai szempontból meghatározott 
határvonalról ismert követelés aláírója és az elmúlt hónapokban háttérbe szorult 
személy szolgáltatta, aki a politikai küldöttség április 24-i összejövetelén145 az elmúlt 
időszakot a saját és a politikai küldöttség részéről összefoglalva kifakad:

 „Nekünk és a kis államoknak nem adatik meg az a jog, ami megillet minket. 
A   határkérdésekben, melyek már négy hónapja zajlanak, csak háromszor 
hallgattak meg: kétszer Bánát, egyszer Fiume kérdésében. Minden más határ 
esetében nélkülünk döntöttek, meg sem hallgattak bennünket. Ez idő alatt 
a munkánk csak bizonyos küldöttek magánkezdeményezéseiből állott, mi-
kor barátaiknál és ismerőseiknél jártak. [...] Most, mikor a határok kérdése 
eldöntetett, és az ellenséggel közlik, velünk nem közlik, hanem egyenesen 
titkolják. […] A   mai helyzet más, mint egy hónappal korábban volt, és sem-
miben sem hasonlít az év eleji helyzetre. Akkor még nyilvánvalóak voltak 
fényes győzelmünk bizonyítékai, és senki sem vitatta el az általunk követel-
teket. Egy hónapja még senki sem vitatta el Fiume, Dalmácia, vagy a Maros 

 143 A   fehértemplomi rezolúció szövege és a Jugoszláviával való egyesülés szándéka (AJ 
336-f3-983). A   Szöveggyűjtemény 94. sz. dokumentuma. 

 144 AJ 336-f85-22.
 145 1919. április 24. (LXXVI.) (Krizman–Hrabak 1960, 116).
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hovatartozását. Ma már – az amerikaiakat kivéve – mindenki elvitatja. Olyan 
hangok is hallatszanak, hogy a Négyek Tanácsa  Orlando kérésére kétségessé 
tette Szabadka hovatartozását is. Mikor hivatalos jegyzékben kértük ennek 
magyarázatát, elutasítottak minket.” 

 Cvijić április 26-án az összjugoszláv kérdéssel megbízott albizottság összejövete-
lén beszámol a saját megbeszéléseiről a békekonferencia különböző bizottságaiban, 
és határaink jelenlegi állapotáról.146 Négy nappal később,147 a következő összejö-
vetelen  Stanojević elmondja, hogy a gazdasági szekció megkérte arra, hogy írjon 
egy rövid történelmi áttekintést a délszlávok történelméről, amit a Délszláv földek 
gazdasági viszonyai című elaborátum elé nyomtatnának. 

Április végén érkezik meg a Barcs környéki községek csatlakozási kérelme az 
SZHSZ Királysághoz,148 és erre az időre tehető (április 26-a) a baranyai falvak 
csatlakozási kérelmének beérkezése is.149 

 146 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának huszonkettedik jegyzőkönyve 1919. április 26-án, dél-
után 3 és 6 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski, Radonić,  Belić, 
 Stanojević,  Šišić, Signar,  Županić,  Vojnović,  Rajić,  Kovačić, Juras, Radojičić, 
Đorđević,   Čok.

 Cvijić beszámol a saját megbeszéléseiről a békekonferencia különböző 
bizottságaiban, és határaink jelenlegi állapotáról.  Stanojević a saját, Crna 
Goráról írt elaborátumát olvassa.  Vojnović,  Belić, Radonić, Đorđević 
 Županić hozzászólása után döntés születik, hogy nyomtatásra javasolják. 
A   következő ülés szerdán délután 3 órakor” (MS M.14.507).

 147 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának huszonharmadik jegyzőkönyve 1919. április 30-án délután 3 
és 6 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Šišić, Radonić,  Stanojević, 
Radojičić, Signar, Čok, Rajić, Ribarić, Žic,  Mihaldžić,  Belić,  Kovačić, 
Marković,  Ehrlich, Juras, Đorđević, Lenau,  Slavić.  Stanojević beszámol arról, 
hogy a gazdasági szekció megkérte arra, hogy írjon egy rövid történelmi átte-
kintést a délszlávok történelméről, amit a Délszláv földek gazdasági viszonyai 
című elaborátum elé nyomtatnának – tudomásul vétetett.  Belić azt javasolja, 
hogy a Šop-vidékről írt elaborátum a küldöttséghez jusson. […] Döntés szüle-
tik arról, hogy ő írja azt meg.  Stanojević a saját elaborátumát olvassa Skadarról, 
ami mint összehasonlító füzet kerülne nyomtatásra, és amit a mi szekciónk 
nyomtatna.  Vojnović, Radonić,  Zeremski,  Stanojević felszólalása után döntés 
születik arról, hogy a Crna Gora-i kérdés mellékleteként lásson napvilágot. 
A   következő ülésre szombaton 3 órakor kerül sor” (MS M.14.507).

 148 A   Barcs környéki községek csatlakozási kérelme a Szerb–Horvát–Szlovén Király-
sághoz (AJ F336-f16-2072). A   Szöveggyűjtemény 97. sz. dokumentuma.

 149 A   baranyai falvak csatlakozási kérelme (AJ F336-f16-1595). A   Szöveggyűjte-
mény 96. sz. dokumentuma. Ezek a csatlakozási kérelmek a katonai felügye-
let alatt zajló népszámlálásokkal egy időben születtek, ami nagymértékben 
befolyásolta azok hitelességének megítélését.
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Április és május folyamán a népszámlálás – ugyan katonai megszállás alatt – 
tovább folyik, a Mohácsi, Siklósi és Szentlőrinci járások és Pécs város statisztikai 
adatainak másolatát május 7-én kapják kézhez Párizsban.150 A   szerb okkupáció 
alatt végrehajtott népszámlálás módszertani tévedéseket tartalmazott, ugyanis 
a németek számához hozzáadták a szerbekét és a horvátokét, így az felülmúlta a 
magyarok számát.

Május eleje és közepe – Baranya esetében mindenképpen – az újabb lendületvétel 
időszaka volt, hiszen a véglegesnek tekintett határok és területek esetében is tovább 
folyt az érvek és cáfolatok felsorakoztatása: a délszláv politikai küldöttség – ezúttal 
a néprajzi-történelmi szekció prominens tagjaival karöltve – egy sokfrontos taktikát 
igyekezett érvényesíteni, aminek lényege a helyi követelések szívós képviselete volt. 
Miután a Területi Bizottság javaslatát a délszláv államra nézve továbbra is kedve-
zőtlennek tekintették – a Baranyára és a Murántúlra vonatkozó döntések miatt –, 
a belgrádi kormány május 1-jén – a csatlakozási kérelmek birtokában – táviratot 
intéz a Párizsban tartózkodó küldöttséghez, hogy azok tegyenek meg mindent 
azért, hogy Baranyából a Mohács–Villány–Siklós által határolt részt megmentsék. 
„A   mi népünk lakik e területen, és az egész Eszék irányába gravitál gazdasági érte-
lemben. […] Egy küldöttség is volt nálunk, és esdekelt, hogy hozzánk kerüljenek” 
(Mitrović 1969, 143).

A   politikai küldöttség továbbra is folytatta a több terület megszerzését célzó, szán-
dékához szövetségest kereső tevékenységét: amíg a Tiszán túli területek esetében 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Belügyminisztériuma május 2-án a békési és 
csanádi szlovákok memorandumát juttatja el a küldöttségnek, 151 addig Bánát eseté-
ben május 3-án a temesvári helyi sajtó a németek terveiről, elképzeléseiről számol be, 
amelyek – abban az esetben, ha a határok valóban annyira könnyen formálhatóak, 
mint azt a délszláv politikai elit elképzeli – döntően befolyásolhatják a bánáti kér-
dés kimenetelét: a bánáti németek látszólag számos lehetőség közül választhattak, 
amiben elsősorban mint önálló politikai tényező szerettek volna szerepelni bácskai 
és erdélyi nemzettársaikkal vállvetve, szabadon döntvén az autonómia és a három 
lehetséges állam közötti tartozás széles sávján.152 

A   politikai küldöttséggel együttműködő néprajzi-történelmi szekció vezetője-
ként  1919. május 3-án Jovan  Cvijić jegyzéket juttat el a politikai küldöttségnek, 
amelyben a Bácsalmási járásról értekezik kérvén, hogy a politikai küldöttség – az 

 150 A   Mohácsi, Siklósi és Szentlőrinci járásoknak és Pécs városának a statisztikai ada-
tai (AJ 336-f16-1896). A   Szöveggyűjtemény 55. sz. dokumentuma.

 151   A   Bánáti Szlovák Nemzeti Tanács rezolúciója a Jugoszláviával való egyesülésről 
(AJ 336-3-I-1349). A   Szöveggyűjtemény 98. sz. dokumentuma.

 152 Sajtószemle. A   szövetséges újságírók beszélgetése dr.  Muthtal, és Bánát kérdése. 
A   temesvári németek nyilatkoznak (Helyi adattár. AJ 336-f3-1658). A   Szöveg-
gyűjtemény 54. sz. dokumentuma.
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új adatok birtokában – hasson oda, hogy ez a szláv többségűnek nevezett terület is 
kerüljön az új állam határai közé.153 Ekkor a maga vezette, a jugoszláv kérdés egészé-
vel megbízott albizottság gyűlésén számol be154  Cvijić Baranya kapcsán folytatott 
megbeszéléseiről is. Döntés születik arról, hogy  Belić készít egy rövid elaborátumot 
Baranyáról, ezt 1919. május 8-án továbbítják a politikai küldöttséghez.155

A   külügyminiszterek tanácsán május 8-án Andre  Tardieu az osztrák és magyar 
határról tesz javaslatot, a román és jugoszláv határ kérdésének végleges beterjesztését 
későbbre halasztotta (egyes helyeken még mindig nyitott kérdésként kezelve azt). 
Ezen a napon dőlt el Magyarország határainak kérdése is, látszólag végérvényesen: 
a határvonal azonos volt az április 6-án javasolt vonallal. Ezt a Négyek Tanácsa vita 
nélkül fogadta el május 12-i ülésén (Mitrović 1975, 136).

A   Területi Bizottság javaslata alapján már a délszláv államnak juttatott Szabadka, 
illetve a határon kívül maradt bácskai települések együttesen fordulnak a döntés 
előkészítőihez. Érveik: a szlávok őslakosok, a magyarok telepesek vagy elmagyaro-
sodott szlávok, a földbirtokok zöme a szlávok kezében van, a magyarok sanyargatják 
őket.156 A   kérelem – időzítése mellett – más okokból is jelentős: két új szempont 
együttes előfordulását figyelhetjük meg, hiszen egy, már a délszláv államnak juttatott 
város környékét kívánják „tulajdonosának” juttatni azokkal az érvekkel, melyek a 
csatlakozási kérelmek tipikus motívumait használják fel.

 153  J. C. két tanulmánya a Bácsalmási járásról (SANU-14460-III-a-G-5).
 154 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának huszonnegyedik jegyzőkönyve 1919. május 3-án délután 
3 és 6 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Županić,  Šišić, Signar, 
Radojčić,  Vojnović,  Rajić,  Kovačić,  Mihaldžić,  Stanojević,  Belić, Radonić, 
Žic, Šok,  Slavić, Gazzari,  Radović,  Tresić-Pavičić, Lenau, Đorđević.  Cvijić 
a Baranya kapcsán folytatott megbeszéléseiről számol be. Döntés születik 
arról, hogy  Belić készít egy rövid elaborátumot Baranya kapcsán.  Belić azt 
a levelet olvassa, ami alapján a Šop-vidék fordítását a küldöttség jóváhagy-
ja részére.  Zeremski,  Vojnović,  Stanojević,  Belić hozzászólása után döntés 
születik arról, hogy a kéziratot és az elaborátumot elküldik a küldöttségnek. 
 Tresić-Pavičić írását olvassák Vis szigetéről, amit a küldöttség mellett  Wil-
son elnök részére is elkészített. Tudomásul veszik. Tresić-Pavičićet megké-
rik, hogy írjon választ arra a cikkre, amely a New Europe-ban jelent meg, és 
amely szerint az olaszoknak ítélik Lošinj szigetét és Isztria egy részét.

 Šišić a jugoszláv népek egységének szentelt elaborátumról értekezik, 
amit Stanojevićtyel, Vojnovićtyal, Belićtyel együtt dolgozott ki.  Stanojević, 
 Vojnović,  Belić reagálása után döntés született arról, hogy a bizottság elnöke 
dolgozzon ki egy értekezést, amit továbbít ennek az alszekciónak.

A   következő ülést csütörtök 3 órakor tartják” (MS M.14.507).
 155 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának huszonötödik jegyzőkönyve 1919. május 8-án délután 3 és 6 
óra között (MS M.14.507). 

 156 A   Szabadka és Baja környéki lakosság rezolúciója (AJ 336-f17-1651). A   Szöveg-
gyűjtemény 100. sz. dokumentuma.
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Május elejétől érett a változás Baranya és Baja környékének, de a bánáti határnak 
az esetében is, aminek mozgatórugója éppen a szláv, a szlovák és a német157 lakosság 
volt (Mitrović 1975, 129). Bulgária felé lépnek; az időzítés azért tekinthető ked-
vezőnek, mert a Legfelsőbb Tanács ekkor kezdett a jugoszláv területi kérdésekkel 
foglalkozni, így május közepén a csatlakozási kérelmek felhasználásával visszatértek 
a  Pešić-féle stratégiai határ követeléséhez. A   május közepi délszláv területi követelé-
sek kérdéseinek újratárgyalása ezzel nem csupán a délszláv küldöttség „magánügye” 
maradt, hanem újból a békekonferencia döntéshozóinak asztalára került.

A   jugoszláv kérdéssel foglalkozó délszláv tudósok gyűlésén (1919. május 16-án)158 
 Vojnović beszámol arról, hogy minden, a jugoszlávok egységére vonatkozó elabo-
rátummal elkészült, és hogy a napokban rendezi és felolvassa őket az alszekció tag-

 157 Lásd a május eleji események német, vagy Békés,  Csanád, Arad megyei szlo-
vák követeléseit.

 158 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó al szek-
ci ójának huszonhetedik jegyzőkönyve 1919. május 16-án délután 3 és 6 óra 
között. Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski, Radonić, Ribarić,  Županić,  Ko va čić, 
 Slavić,  Vojnović,  Stanojević,  Belić,  Mihaldžić,  Šišić,  Čok,  Signjar, Đorđe vić.

Felolvasták és elfogadták a huszonhatodik ülés jegyzőkönyvét.
 Vojnović beszámol arról, hogy minden, a jugoszlávok egységére vonatko-

zó elaborátummal elkészült, és hogy a napokban rendezi és felolvassa azokat 
az alszekciónak.

 Vojnović arról is beszámol, hogy küldöttségünk közlése szerint az 
olaszok minden igyekezetükkel azon vannak, hogy bebizonyítsák, hogy az 
osztrák kormány módszeresen bujtogatta a délszlávokat az olaszok ellen. 
 Vojnović magára vállalta, hogy ennek kapcsán kidolgozza a Dalmáciáról 
írandó memorandumot, Ribarić,  Šišić, Čok Trieszt,  Šorli Gorica (Gorizia) 
kapcsán. Tudomásul veszik.

Radonić arról számol be, hogy a küldöttség néhány magyar lakosú 
település nyilatkozatait is eljuttatta hozzá, amiben azt kérik, hogy csatlakoz-
zanak Jugoszláviához. Ő ezeket a nyilatkozatokat Mihaldžićtyal átnézte, és a 
küldöttségnek beszámolt róluk. Tudomásul véve.

 Stanojević beszámol a mi memorandumainkkal azonos fedővel ellátott azo-
nos formátumú írásról. Felhatalmazzák az elnököt, hogy foglalkozzon a kérdés-
sel, és hogy a szekciónkon kívül kiadott brosúráknak ne legyen olyan for mája, 
mint amilyen a mi kiadványainknak, és hogy ne lehessen összekeverni őket.

  Kovačić kéri a szekció minden tagját, hogy a barátokkal folytatott ma-
gánbeszélgetések során is minden erejükkel azon legyenek, hogy a veszély-
ben lévő szlovén vidékeink érdekében tegyenek meg mindent. A   szekció 
minden tagja egyezett  Kovačić gondolatával és megígérték, hogy a mostani 
erőfeszítések felett is azon lesznek, hogy népünk ne kerüljön idegen hata-
lom alá. Erről beszélt  Belić, Čok, Đorđević,  Stanojević,  Cvijić is, és döntés 
született arról, hogy egy külön dokumentumot küldjenek ennek kapcsán 
 Wilson,  Lloyd George és  Clemenceau részére. A   következő ülés időpontját 
később határozzák meg” (MS M.14.507).
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jainak. Radonić arról számol be, hogy a küldöttség néhány magyar lakosú település 
nyilatkozatait is eljuttatta hozzá, amelyekben azt kérik, hogy csatlakozhassanak 
Jugoszláviához. Ő ezeket a nyilatkozatokat Mihaldžićtyal átnézte, és a küldöttségnek 
beszámolt róluk. Ezek baranyai magyar aprófalvak voltak, melyekben hatalmi szóval 
történt a dokumentumok aláírása. Május 16-án Stevan Mihaldžić159 állítja össze 
azt a listát, ami a baranyai csatlakozni kívánó települések lajstromát tartalmazza, 
és amit ugyanezen a napon  Clemenceau-hoz juttatnak.  Tardieu május 17-én arról 
számol be Clemenceau-nak, hogy: „Báziás a románoknak, Fehértemplom és Versec a 
szerbeknek, Gyertyámosnál vágja a Kikinda–Temesvár-vasútvonalat, Makótól nyu-
gatra van a hármashatár. Szeged a Maroson túli területtel marad Magyarországon, 
Szabadka felett Kiskőszegig, Baranyában a határ a Dunán és a Dráván”; ez azonos 
azzal a vonallal, amit április elején az 1. és 2. jelentés is felvázolt (Mitrović 1975, 140).

Május 16–17-én baranyai német települések csatlakozási szándékával160 a Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz, illetve a politikai küldöttségnek címzett, Temes 
megyei Temespéteri csatlakozási kérelmével161 bővül az argumentáció. 

 Tardieu az javasolta Trumbićnak, hogy gyakorlati megfontolásból a Murántúlon 
és Karintiában kell követeléssel előállni, és hogy a délszláv küldöttséget a Legfelsőbb 
Tanács elé lenne hasznos meghallgatásra citálni (Mitrović 1975, 140), ugyanakkor 
szerencsés lenne elállni az eddig alkalmazott, sok fronton folyó követelés-szökőártól, 
mert egyre inkább eluralkodik a nézet, hogy a követeléseik túlzottak (Mitrović 1975, 
141). Ígéretet kaptak, hogy május 18-án fogadja őket  Clemenceau; az ezt megelőző 
megbeszélésen a délszláv politikai küldöttség tagjai megállapodtak abban, hogy, „[…] 
miután négy teljes jogú küldött fog ma délután hat órakor tárgyalni  Clemenceau-
val, a békekonferencia elnökével, [...] a küldött urak megállapodtak abban, hogy  
[követelik] Baranyában a Mohácstól délre a Dráváig terjedő területeket, Bánátban 
(Temesvártól délkeletre) Dinnyés, Ivanda, Rudna, Csakovo környékét [követelik]. 
Bošković azon az állásponton van, hogy a memorandumban leírtakhoz kell ragasz-
kodnunk.”162 A   politikai küldöttség tehát magáévá tette a kisebb engedmények 
alkalmazásának taktikáját, és ezt a Négyek első emberével szeretné elfogadtatni.

  Trumbić feljegyzése szerint „[...]  Clemenceau ideges lett, miután a több kisebb 
követelésünk során Karintia, Murántúl, Baranya, Bánát és a bolgár határ kapcsán 
előadtuk követeléseinket, mert ahogy mondta, semmit sem lehet tenni akkor, ha 
öt kérdést nyitunk meg, és  Tardieu-höz irányított minket” (Mitrović 1975, 142).

 159 Stevan  Mihaldžić amatőr földrajzos és néprajzos, illetve Ilarion  Zeremski 
püspök két olyan személy volt, akik tekintélyesnek számítottak.

 160 A   baranyai német települések csatlakozási szándéka a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz (AJ 336-f16-2023). A   Szöveggyűjtemény 101. sz. dokumentu-
ma. A   három nemzet közül a németek megnyerésével igyekeztek a mérleg 
nyelvén billenteni, ezért májustól szorgalmazni kezdték a német többségű 
települések kinyilatkozásának gyűjtését (Mitrović 1975, 139).

 161 A   délkelet-bánáti Temespéteri község csatlakozási kérelme (AJ F336-f17-1761). 
A   Szöveggyűjtemény 99. sz. dokumentuma.

 162 1919. május 18. (XCI.) (Krizman–Hrabak 1960, 129).
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Másnap, május 19-én  Tardieu újból elmagyarázta Trumbićnak, hogy a Murántúlra 
és Karintiára kell korlátozni követeléseiket (Mitrović 1975, 142).

A   néhány nap alatt esett megbeszélések nyomán május 20-án került sor az 
újabbra, azon  Tardieu fogadta őket.  Tardieu előtt  Trumbić és  Žolger Karintiáról és 
a Murántúlról,  Cvijić Baranyáról,  Vesnić Bánátról és Bulgáriáról beszélt.163 A   rész-
leteket újból  Cvijić visszaemlékezései alapján rekonstruáljuk, aki a meghallgatás 
következményeiről is beszámol: 

„A   jugoszláv és román határ megvonására hivatott bizottság ülése. A   második, 
amire elhívtak. Jelen vannak  Trumbić,  Vesnić,  Žolger,  Pešić tábornok és én. 
 Pašić beteg, az utolsó pillanatban maga helyett Belićet küldte el, aki jelen volt 
az ülésen.  Trumbić és  Žolger beszámoltak Karintia és Murántúl kérdéséről. 
Mindannyian beleegyeztek abba, hogy Baranya kérdését én képviseljem, 
aminek ügye abban a pillanatban rosszul állt. Meggátoltak bennünket abban, 
hogy a Duna jobb partjáig jussunk. Ez a bizottság ülésén dőlt el.

Tapasztaltam, hogy csupán stratégiai érvek mentén nem védhető ál-
láspontunk, mert azok gyengék, de meg kell mentenünk lakosságunkat 
Baranyában. Más okokat keresve és a térképet hosszan vizsgálva eszembe 
jutott, hogy bizonyítanunk kell azt, hogy a Duna folyó az egyik legrosszabb 
[határ] a Pannon-medencében, és hogy minden szárazföldi határ jobb, mint 
a Duna [lásd a Színes melléklet 7. térképét]. Ezek az érvek aztán a Frontiére 
septentrionale des Yougoslaves brosúrában nyomtatásban is napvilágot láttak.

Nem követtem nyomon azt a reakciót, amit fejtegetésem tett a bizottság 
tagjaira, mert azzal voltam elfoglalva, hogy az ügyet minél hatásosabban ad-
jam elő. A   részünkről jelen lévő személyek utána elmondták, hogy a legjobb 
benyomást tettem a bizottság tagjaira. Ezt másnap és harmadnap magam is 
tapasztaltam.

 163 Mitrović 1975. 142. „Petar  Pešić tábornok titkos táviratában így számol be a 
küldöttek látogatásáról  Tardieu-nél a szerb hadügyminiszternek: A   látoga-
tás eredményeként mára meghívást kaptunk a békekonferenciára, hogy mi-
nimális követeléseinket kifejtsük: [...] 2. Román határ: abszolút szükségünk 
van a Báziás–Versec–Nagykikinda–Szeged-vasútra. Ezért a következő határt 
kérjük: V. Moldava – K 536, 327, 201, 133, Váradiától [?] nyugatra, K463, 
134, Kis- és nagy Csád között  [?], Gyertonos [?]–Grabac–Makó. 3.    Bara-
nya: lakosságunk és Eszék védelme okán a minimális határ: Cantova (Her-
cegszántó) a Dunán, Lapovo–Vikani–Szentmárton–Miholjac a Dráván. 
Okfejtésünk világos és határozott volt. A   bizottság meghallgatott minket, 
de saját véleményüket nem fejtették ki, és azt sem lehetett tapasztalni, hogy 
helyeslik vagy sem a követeléseinket” (A-VII, pop III, kut. 470, fasc. IV br. 
23. Pop III, kut. 28, br. 2 list 34.).
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Másnap kora reggel ellátogatott hozzám a bizottság angol tagja, Ogilvie, 
és elmondta, hogy teljesen meggyőztem a bizottság tagjait arról, hogy Szla-
vónia és Baranya között a Dunán túl kell megvonni a határt, amihez további 
adatokat kért tőlem. Győzködött, hogy nem kaphatjuk meg a Mecseket mint 
természetes határt, legfeljebb a Karasica lehet az.

Harmadnap és csütörtökön tudtam meg legtöbbet arra vonatkozóan, 
hogy mi történt a bizottságban Baranya ügyében. Beszélgetésre hívtak D. 
Johnsonhoz. […]  Johnson kijelentette, hogy nekik is nagy szolgálatot tet-
tem, hiszen ők az igazságos területi megoldás hívei és a saját országomnak is, 
aminek jó darab baranyai földet biztosítottam. Miután a földrajzi és nem a 
néprajzi érvek mentén sikerült a Dunán átkelnem, világossá vált, hogy csak 
a földrajzi érvek mentén kell követeléseinknek érvényt szerezni Baranyában. 
Még nem végleges a döntés, de az amerikai küldöttség tagjainak többsége 
jelenleg azon az állásponton van, hogy a határt a Karasicától északra lévő 
teraszon kell meghúzni.

A   beszélgetés hátralévő részében jobbára az adriai kérdés részleteit firtat-
tuk, ami után  Johnson jobban érdeklődött, mint bármi más után.

Néhány nap múlva E.   de Martonne urat látogattam meg a francia Comite 
d’etude-ban. […] A   Baranyában kieszközölt határok kapcsán   de Martonne-tól 
megtudtam, hogy miután sikerült elérnünk azt, hogy a Duna folyót átlépjük 
a határral, nézetkülönbség alakult ki annak kapcsán, hogy az északi határ hol 
húzódjék. A   bizottság egy francia tagja, Le Rond tábornok azt követelte, 
hogy a határ húzódjon jóval északabbra a baranyavári terasztól földrajzi és 
stratégiai okokból, és a Mecseket emlegette.”164 

Az öt területi követelésből kettőben: a murántúli és a baranyai esetében kedvező 
lett a fogadtatás, és hajlandók voltak engedményekre. Május 24-én  Pešić jelenti, hogy 
a Murántúlt (lásd a   Színes melléklet 8. térképét) megkapták, és a határ módosítását 
tervezik Baranyában (Mitrović 1975, 144). 

A   délszlávok Baranyára vonatkozó követelései ettől kezdve fokozódtak,165 de az 
aspirációk egyik előfeltétele a hadsereg bizonyos részének átcsoportosítása volt, 
ezért május végén a kormány kéri, hogy mielőbb határozzák meg a magyar és a 
román határt, mert meg kell szervezni a közigazgatást, illetve hogy a feszültséget 
megszüntessék a románokkal, másrészt hogy átcsoportosíthassák az ott állomásozó 
katonai erőket.

 164 MS 14.511. Cvijic-feljegyzések. VII. dosszié.
 165 Baranya esetében – április óta – két eltérő vélemény alakult ki: az egyik a 

Mohácstól északra, Villány–Donji Miholjac vonal, a másik a Mohács–Vil-
lány, majd Siklóstól nyugatra indul (Mitrović 1975, 143).
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A   konszolidálódó helyzet lehetőséget nyújtott arra, hogy a már mindkét részről 
elfogadott népszavazás kérdése napirendre kerüljön, ezért újból megnyitják a Te-
mesvár környéki népszavazás kérdését, amire Pašićnak eszébe jut, hogy Baranyában 
is lehetne kezdeni valamit a népszavazással (Mitrović 1975, 146).

A   szakemberek közül természetesen nemcsak  Cvijić volt abban a kiváltságos 
helyzetben, hogy a nagyhatalmak megbízottaival tárgyalhatott. 1919. május 29-én, a 
jugoszláv kérdés egészével megbízott albizottság összejövetelén166  Mihaldžić beszá-
mol tárgyalásáról  Temperley-vel, aki az angol küldöttségben Baranya kérdésével van 
megbízva, továbbá  Cvijić beszámol a különböző bizottságokban határaink kapcsán 
folytatott beszélgetéseiről.  Cvijić nyilvánosan is bemutatja a Frontiére Septentrionale 
des Yougoslaves167 összefoglaló munkáját. 

Az 1919. május 29-én benyújtott Baranya statisztikája elaborátum168 a területi 
aspirációkból követeléseket alátámasztandó dokumentum. Érdekessége, hogy a 
tudományosnak vélt érvek fölé kerültek a stratégiai érvek, maguk alá temetve a 
népesség-összeírások spekulatív érvrendszerét is. Az elaborátum egyértelműen 
kimondja: „Hogy Bácskát biztosíthassuk az oldalirányból érkező támadásoktól, 
és főképpen azért, hogy lehetetlenné váljon a magyaroknak a Dráva torkolatánál 
történő támadása Bácskára és Szlavóniára, szükséges, hogy Baranya egy része hoz-
zánk kerüljön.” 

 Cvijić másnap folytatja diszkrét tárgyalásait, így visszaemlékezései a május 30-i 
villásreggeli során felmerülő témákat is rögzítették. A   témák tartalmából nyilván-
való, hogy a szakmai grémium a délszláv állam esetében valóban előkészítő munkát 
folytatott a nagyhatalmak szaktekintélyeivel: 

„Sir Eyre  Crowe és  Leeper angol bizottsági tagokkal folytatott beszélgetések. 
Az elsővel reggelizve (déjeuner) a szállodájukban aznap. Amikor  Lansing 
tudomásunkra hozta az új kvarneri–rijekai állam létrehozásának ötletét 
(elfelejtett dátum: 1919. május 30., amikor C. dezsönén volt Lord  Crowe-
val a l’hotel Majestic-ben – Lj. C.). Aznap csak Eyre  Crowe-val beszélgetett. 
 Leeper tőlük távolabb foglalt helyet.

 166 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának huszonnyolcadik jegyzőkönyve 1919. május 29-én délután 
3 és 6 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, Ribarić,  Šišić,  Županić, 
 Mihaldžić, Radonić,  Slavić,  Belić,  Kovačić,  Šorli, Đorđević.  Mihaldžić 
beszámol tárgyalásáról  Temperley-vel, aki az angol küldöttségben Baranya 
kérdésével van megbízva. Tudomásul véve.  Cvijić beszámol a különböző 
bizottságokban határaink kapcsán folytatott beszélgetéseiről. Tudomásul 
véve. Bemutatja a Frontiére Septentrionale des Yougoslaves című tanulmányát. 
Tudomásul véve. A   következő ülés kedden 4 órakor lesz” (MS M.14.507).

 167 Északi határok-elaborátum. A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.
 168 Baranya statisztikája (AJ F336-f16-2203). A   Szöveggyűjtemény 57. sz. doku-

mentuma.
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[Lord  Crowe] szűkebb formájában közölte vele [ J. C.-vel] a Skadar 
kapcsán megállapított okokat. Ekkor közölte, hogy Albániát illetően két 
javaslatuk van: az egyik, hogy a londoni egyezmény határai között értelme-
zett Albánia Olaszország protektorátusa alá kerüljön, a másik szerint pedig 
Albániát Szerbia, Olaszország és Görögország között osztanák fel úgy, hogy 
ezek az államok szuverenitást élvezzenek a területek felett, ugyanakkor 
azoknak autonómiájuk is legyen. Megkért, hogy másnap 11 órakor fáradjak 
el hozzá és Leeperhez, hogy a térképek segítségével vitassuk meg a kérdést.

A   meghívást én boldogan elfogadtam, miután lehetőséget láttam továbbá 
arra, hogy beszélgessek vele a napirendre kerülő Celoveci- [Klagenfurti-] 
medence kérdéséről is. A   bizottságokban eluralkodott az a vélekedés, hogy 
a medencét nem szabad megosztani, és hogy a Karavankáktól északra fekvő 
területek ügyében népszavazásnak kell dönteni a területi hovatartozás kér-
désében a mi javunkra vagy pedig Német-Ausztria javára.

Ha ez nyer elfogadást – ahogy ezt a küldöttségünkben lévő szlovének 
határozottan állítják –, ezzel az egész terület elveszik a számunkra. Eközben 
döntés születik, hogy ne követeljük magunknak Celovecet, és hogy a medence 
egy határvonallal két részre legyen osztva: ez a vonal a Wörthi-tótól [Vrbsko 
jezero] az Alpokból Celovec [Klagenfurt]  irányába, majd attól délnek halad, 
majd a Mura folyón. A   vonaltól délre eső területeket népszavazás nélkül kap-
nánk meg, a tőle északra lévők pedig Ausztriához tartoznának. Olyan hangok 
hallatszottak bizottságunk részéről, hogy ez utóbbi javaslatot elutasították, 
és az első javaslat mellett tartunk ki. Sir  Crowe a leghatározottabban állítja, 
hogy ez a kérdés még nem dőlt el, hogy erről  Wilson úrral tegnap beszélgetett, 
és a kérdés népszavazás nélkül nem dönthető el. Nem volt nehéz meggyőzni 
arról, hogy a két zónát, a Celovectől délre és északra elhelyezkedőket külön 
kell kezelni, de a »condition de plebiscite« ügyében hajthatatlan maradt 
azzal, hogy már holnap beszélhetünk róla  Leeper úr jelenlétében, aki a nép-
szavazás kérdésével foglalkozik.

Karintia kérdése az egyik legszövevényesebb kérdésünk. Többször is beszél-
tem róla az amerikai és a francia misszió tagjaival, különösen De Martonne-
nal és Johnsonnal. Részletekbe menően ismertem a bennünket hátráltató és 
zavaró dolgokat, éppen ezért javasoltuk, hogy úgy orvosolják, ahogy azt mi 
javasoljuk: kiváltképp a Celoveci-medence gazdasági és földrajzi egységét szem 
előtt tartva, de ugyanúgy az amerikai és angol helyszíni bizottságok jelentései 
kapcsán is, akik a helyszínen járva megállapították, hogy a szlovének többsége 
a fent jelzett területen »germanofil«, és hogy Német-Ausztriához vonzódnak. 
Erről sohasem beszélgettem mélyebben az angol bizottság tagjaival. Éppen 
ezért a holnapi beszélgetésre mindazokat az okokat összeírom, amelyek ko-
rábban már nyomtatásban is napvilágot láttak (Frontiére septentrionale des 
Yougoslaves), és éppen ezért nem ismétlem el azokat.
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A   beszélgetés eredménye a következő volt: mindkét angol küldött bele-
egyezett abba, hogy a Celovectől délre fekvő területeken a népszavazás akkor 
történjen meg, amikor már mi okkupáltuk seregünkkel, és a saját hatalmat 
megerősítettük. Ebbe az amerikai misszió tagjai is beleegyeztek, kiváltképp 
 Johnson úr (korábban ebben a kérdésben az amerikai küldöttség tagjai nem 
tudtak megegyezni, ennek hosszú története van, amibe még  Wilson úr is 
beleavatkozott mint a küldöttek között fellépő békebíró). Erre az álláspontra 
helyezkedett a  Tardieu-féle bizottság minden tagja. A   francia bizottság vé-
leménye ismert változásokon ment keresztül a Négyek Tanácsában, amelyek 
általánosan ismertek.

Skadar kérdésében igen jól fogadták a földrajzi és gazdasági szempontokat, 
hogy Montenegró és Metohija „su débouché naturel”-ja, hosszas beszélgetés 
után  Leeper úr tudomásomra hozta a számunkra és az albánok számára is 
legelfogadhatóbb megoldást.

Albánia felosztása három zónára. A   mi zónánkba tartozna Észak-Albánia 
a Mat folyó medencéjével, ahol egy szűk részen – az Ohridi-tó mentén – ha-
tárosak lennénk Görögországgal.

Államunk szuverenitása a terület egészén, de az albánok autonómiája. 
Szabad kulturális fejlődés. Hasonlóképpen azokon a részeken is, amelyek 
Olaszországhoz és Görögországhoz fognak tartozni.

Világosan érezhető: gondolják, hogy miután meggátoljuk őket [terve-
ikben], később önálló államot hoznak létre. Azt akarják, hogy Đakovica és 
Ipek (nem kizárt, hogy Prizren is) az autonóm terület része legyen. Az én 
álláspontom: marad Peć, Dečane és Prizren. A   mi határainkat nem bántani.

Én nem vagyok azon az állásponton, hogy az államunkba vegyünk több 
albánt, bármilyen formában is történjék az. Ez egy számunkra idegen nép, és 
független állama kell hogy legyen, nem pedig olasz protektorátus alatti. Egy 
nép nem fejlődhet idegen hatások alatt, és nem ébredhet nemzeti sajátossá-
gainak és államiságának tudatára, ha eddig nem fejlődött ki, mint ahogy az 
albánok esetében megfigyelhető. Éppen ezért nem tekintem szimpatikusnak 
a három részre osztott Albánia javaslatát sem.

Az a véleményem, hogy Skadar kérdését külön kell választani, és Mon-
tenegrónak kell adni. Különböző a kulturális fejlődésük az albánoknak és a 
többi kisebbségnek is. Biztosítani kell a vasútvonalat is a Drim völgyében (a 
legkedvezőbb az, ha Skadartól Spičig a Drim bal partján halad). Ezzel érintet-
tük azt a javaslatot is, amit  Lansing adott át néhány napja küldöttségünknek.

 Leeper elismeri, hogy az a tamponállam azért jönne létre, hogy a londo-
ni egyezmény hibáit kijavítsák, és hogy minél kevésbé sértsék Olaszország 
»amour propre«-jét. Ez semmi esetre sem végleges megoldás.

Kijelentettem, hogy véleményem szerint az új megoldás semmiképp sem 
tekinthető »susceptible«-nek arra, hogy minden jövőbeli nehézséget meg-
oldjon köztünk és Olaszország között, és hogy baráti viszonyt alakítson ki 
köztünk, amit mi áhítunk.
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Ehhez akkor közelítenénk, ha az isztriai horvát lakosság Pazin és Buzet 
környékén az új államhoz csatlakozhatna. Még nagyobb hozzájárulás lenne, 
ha az új államba csatolnák a Vipava medencéjét. Ebben a pillanatban ez egy 
új helyzet, amit az új állam generál a korábban hangoztatott Trieszt–Pola-
vasútvonallal szemben, aminek oly nagy jelentőséget tulajdonított.”169

1919 májusa a nagy délszláv lendület hónapja volt, ami nemcsak a területi 
követelések számbeli növekedéséhez, de azok kiterjedésének csökkenéséhez, a 
követelések megvalósítása érdekében bevetett érvek sokszínűségéhez is vezetett: 
a politikai küldöttség élt a békekonferencia döntéshozóinak tanácstalanságából 
fakadó lehetőséggel, egyre több csatlakozási kérelem kerül az asztalra.

A   hónap délszláv szempontból fontos eseményei közül kiemelkedik a néprajzi-
történelmi szekció északi határokkal foglalkozó tervezetének nyilvánosságra kerü-
lése, a baranyai határok kapcsán tapasztalható teljes pálfordulás a Területi Bizottság 
részéről, ami – a visszaemlékezések alapján –  Cvijić érdeme volt.

Hogy a délszláv küldöttség számára ne csupán a több hónapos küzdelem biztató  
folytatása legyen a májusi tárgyalássorozat, ahhoz június hónap folyamán a nyo-
másgyakorlás újabb formáit kellett alkalmazni.

JÚNIUS – A HELYI KÖVETELÉSEK ÉS A PÁRIZSBAN MEGJELENŐ 
DEPUTÁCIÓK HÓNAPJA

Miután a politikai küldöttség előtt is ismertetve lett a végleges határ egy változata, 
úgy döntenek, hogy az igen népes délszláv küldöttségen belül a bizottsági tagok 
közül azokat, akik munkájukat befejezték, hazabocsátják.170 

A   májusban elkönyvelt politikai siker két lehetséges forrásból táplálkozhatott a 
továbbiakban: a tárgyalások eredményeiből és a csatlakozási dokumentumokból, 
amelyeket nemcsak délszlávok lakta települések elöljárói láttak el kézjegyükkel (a 
dokumentumok egy része statisztikai adatokat tartalmazott, a másik részüknél a 
csatlakozási kérvények a „népek önrendelkezésének magasztos elvén” alapultak). 
Ahogy azt Jovan  Cvijić lejegyzi: 

„[...] még a fenti tárgyalás előtt folyamatosan érkeztek azok az adatsorok, 
amelyeket a belgrádi kormány küldött, és amelyek az új népszámlálási adatokat 

 169 MS 14.511. Cvijić dosszié (III. dosszié) (1919. május 30.). Sir Eyre  Crowe és 
 Leeper angol bizottsági tagokkal folytatott beszélgetések.

 170 A   belgrádi kormány távirata a politikai küldöttségnek 1919. június 4-én 
(SANU 13484-587-6). A   délszláv politikai küldöttség a különböző cél-
lal létrehozott szakbizottságokkal együtt igen tekintélyes létszámot, 117 
főt tudhatott magáénak, amivel a harmadik legnépesebb küldöttségnek 
számított.
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tartalmazták. A   végösszeg tekintetében használtam fel azt a  Tardieu-bizottság 
előtti felszólalásomban. Tudtam azonban, hogy a most végzett összeírások a 
bizottság tagjainak szemében igen csekély értéket képviselnek. Arra viszont 
mégis jók, hogy még inkább gyanút ébresszenek a magyar statisztikával szem-
ben. Nekem az volt a benyomásom, hogy a mi összeírásunk tisztességesen 
történt, ahogy azt a mai körülmények lehetővé tették.

A   meghallgatás után a belgrádi kormány címére egyre több nyilatkozat érke-
zett baranyai magyar, de kiváltképp német lakosú településekről, hogy a szerbek, 
horvátok és szlovének államában óhajtanak maradni. A   politikai küldöttség 
kívánságára én ezeket a nyilatkozatokat és ezek összefoglalását is elvégeztem, 
amit ennek kapcsán a bizottságnak is el kellene küldeni. Minthogy később is 
érkeztek ilyen nyilatkozatok, ezeket  Belić úrnak átgépelésre továbbítottam.

Ezeknek a nyilatkozatoknak, megítélésem szerint, még kisebb a hitelük, 
mint az általunk végzett összeírásnak. Az természetes, hogy nem tekinthe-
tők hitelt érdemlőnek azok a nyilatkozatok, amelyeket a katonaságunk által 
megszállt területen írnak alá. Annál is inkább, mert ezeket azonos forma 
alapján töltötték ki. Ezzel azt a benyomást tesszük, hogy azt egy központi 
szerv dolgozta ki, és hogy azt kiküldte a falvaknak aláírás céljából.

Kétségtelen, hogy a hatalmi szervek is zaklatásnak vannak kitéve, miként 
azok is, akik aláírják a nyilatkozatokat. Kétlem, hogy érdemes ilyen szinten 
a lelkiismeretet zaklatásnak kitenni. Lehet, hogy ez többet árt államunk 
tekintélyének és békéjének, mint az a kétes benyomás, amit a konferencia 
kimenetelére tesznek a nyilatkozatok.”171

A   csatlakozási kérelmek lehetővé tették, hogy a politikai küldöttség mellett a 
döntéshozók is a majdnem elfelejtett  Pešić-féle terv nyers kereteihez térjenek vissza, 
amibe például Baja és környéke is beletartozott. A   szabad véleménynyilvánítás másik 
csoportját 1919 júniusa hozza, amikor jelentős számú, a vitás területekről érkező 
küldöttség (deputáció) érkezik Párizsba.

1919. június 1-jén Kosić iskolafelügyelő saját – számunkra nem derül ki, hogy kinek 
a megbízásából történő – terepbejárása során tapasztaltakat rögzíti Baranyából. 
A   látottakból nyilvánvalónak tűnik, hogy az okkupált területeken a hangulat jó, a 
lakosság lelkesedik a megszállókért.172 Az iskolafelügyelő által készített beszámoló 
nem került a politikai memorandumok sorába, jóllehet eredetileg nagy valószínű-
séggel e célból íródott és jutott el a küldöttséghez. A   békekonferencia június első 
napjaiban kétségtelenül a végéhez, de legalább szakaszhatárához érkezett:  Wilson 
hamarosan kénytelen visszautazni hazájába, a vezető szerepet Franciaország és 

 171 MS 14.511. VII. dosszié.
 172 Baranyai állapotok 1919 júniusában. Stevan  Hadžić tábornok úrnak, katonai 

és tengerészeti miniszternek Belgrádba (AJ F336-f17-2762).
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 Clemenceau veszi át. A   délszláv szempontból jelentősnek ítélt memorandumok 
publikálása, a területi követelések átadása megtörtént, a végleges határokat a kül-
döttséggel közölték. A   néprajzi-történelmi szekcióvá visszakeresztelt szekcióban 
1919. június 6-án173  Vojnović közli, hogy a jugoszláv nemzeti egység elaborátummal 
jövő csütörtökön készül el, felhelyezve a koronát az eddigi bizottsági munkára. 

A   kisebb kiigazítások kikényszerítésére viszont – az események lendületvétele 
után – a késznek tűnő tények nem voltak befolyással: a politikai küldöttség ugyan-
ezen a napon (június 6-án) kapja kézhez az újabb, ezúttal Módos közép-bánáti 
település tiltakozó jegyzékét és csatlakozási kérelmét, amelyben az új délszláv ál-
lamhoz való tartozás szándékát nyilvánítják ki.174 Nem tekintjük egyedülállónak a 
szándéknyilatkozatot, de a politikai küzdelem egyértelműen áthelyeződik a helyi, 
korántsem spontán memorandumok síkjára: a nevezett módosi, párdányi, bánlaki 
községek memoranduma a korábbi politikai és tudományos érveket sorolja fel, mint 
„[...] hogy elszántan védje háromnevű népünk síksági Bánátra vonatkozó jogát, mely 
osztatlanul és sértetlenül kíván az SZHSZ Királysághoz csatlakozni. [...] Temesvár 
tekintetében a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kormánya küldöttsége útján kérje, 
hogy a város lakossága népszavazás útján döntsön csatlakozásáról a síksági Bánáthoz 
mint természetes hátországához.”

 173 „A   néprajzi-történelmi bizottság tizenegyedik ülése, amit 1919. június 6-án 
tartottak délután 3 és 6 óra között.

Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, Radonić,  Kovačić,  Šišić,  Stanojević, 
Ribarić,  Belić, Đorđević,  Županić, Lenau.

Felolvasásra került a néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések 
egészével foglalkozó alszekciójának huszonhetedik és huszonnyolcadik 
ülésének jegyzőkönyve. Miután az alszekciók befejezték munkájukat, olyan 
döntés született, hogy megszüntetik azokat, és munkájukat a szekció végzi 
ezentúl.

 Vojnović közli, hogy a jugoszláv nemzeti egység elaborátummal jövő 
csütörtökön készül el, és hogy akkor tartsák meg a következő ülést, amikor 
az elaborátum felolvasására is sort kerítene. Elfogadva.

 Vojnović beszámol arról, hogy a Wilsonnak,  Lloyd George-nak és 
Clemanceau-nak küldött jegyzéket a szlovének kérdésében (lásd a huszon-
hetedik jegyzőkönyvet) megírták és elküldték, majd ezután kérték a délszlá-
vok helyzetét Ausztriában bemutató memorandumot.

 Cvijić beszámol a bolgár határral foglalkozó bizottságnál végzett tevé-
kenységéről. Tudomásul véve.

Felolvasásra került a küldöttség 1919. június 4-i 1984 sz. jegyzéke, ahol 
azt kérdik, hogy van-e a szekciónak olyan tagja, aki befejezte a munkáját 
és hazájába küldhető. Döntés születik arról, hogy a munkájukat befejezők 
hazatérjenek, a többiek pedig folytassák munkájukat. A   következő ülés 
csütörtökön 4 órakor lesz megtartva” (MS M14.507).

 174 A   Módosi, Párdányi, Bánlaki járás küldöttségének memoranduma a Jugoszláviá-
hoz való csatlakozás tárgyában (AJ F336-f3-3157). A   Szöveggyűjtemény 103. 
sz. dokumentuma.



■ 156 ■ Délszlávok Párizsban ■

1919. június 10-én a Belügyminisztérium Bánát–Bácska–Baranya osztálya arról 
kap értesítést Baranya főispánjától, hogy „Baranya megye politikailag legismertebb 
és legkiemelkedőbb személyiségei, akik között gróf  Draskovich, gróf Keglevich és 
gróf Festetics, továbbá a katolikus klérus képviselői, földbirtokosok, kereskedők és 
más tekintélyes, valamint a népből vétetett személyek vannak, személyesen hozták 
tudomásomra, hogy hajlandók saját küldöttséget meneszteni a párizsi békekonferen-
ciára, hogy ott Baranya megye Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatolását 
kérjék, amennyiben szándékukban a helyi katonai és polgári hatalom támogatását 
élvezik […],”175 aminek legnyomósabb okát a bolsevik hatalom vélt vagy valós szán-
dékaitól való félelemben kell megtalálnunk: ez utóbbi régi rendre vonatkozó elkép-
zelései mindenképpen távol sodorták a korábbi földbirtokosokat az új hatalomtól, 
és ugyanerről számol be a sajtóosztály is, amikor 1919. június 13-án arról ír, hogy a 
szerbek számíthatnak a magyar szavazatokra Baranyában, amennyiben népszavazásra 
kerülne sor.176 

Június 13-án a Legfelsőbb Tanács a Magyarország és szomszédai közötti ellensé-
geskedések beszüntetésére vonatkozó felszólításában közölte a budapesti, a bukaresti 
és a prágai kormányokkal, hogy melyek azok a határok, amelyeket a békekonferencia 
véglegeseknek tekint.

A   közlés ellenére a helyi kezdeményezések és követelések alátámasztására újabb 
küldöttek érkeznek a követelt területekről. 1919. június 14-én, a néprajzi-történelmi 
szekció tizenkettedik összejövetelén177 amellett, hogy „ Vojnović újból beszámol a 
jugoszláv egységről írt elaborátumának állapotáról,  Stanojević bemutatja a bajai 
iskolai felügyelőt, Arackit, aki újabb adatokat hozott Baja környékéről. Aracki beszá-
mol a Baja környéki helyzetről.” Két nappal később – 1919. június 16-án – a Maros 
menti falvak elcsatolása miatt tiltakozó jegyzéket juttatnak el Belgrádból Párizsba, 
amelynek értelmében a helyi kezdeményezések mögött nem elszigetelt és spontán 
formálódó dokumentumok sorjáznak, hanem sokkal inkább a kormány segítségével 
létrejövő követeléseknek tekinthetők.178  Dolinka Vazul, Baja polgármestere a bajai 
nagygyűlés határozatait (kérelmét) aznap fekteti papírra, és a politikai küldöttség-
nek, majd az uralkodónak küldi. A   kérelmet több mint négyezer aláírással látták el 
annak bizonyításául, hogy a kérelem mögött a nép akarata van.179

Jóllehet a Legfelsőbb Tanács véglegesnek és lezártnak tekintette a határok kérdé-
sét, a délszláv küldöttség továbbra is a kisebb módosítások lehetőségét kereste. Mint-

 175 A   baranyai küldöttség előkészületei a békekonferenciára (AJ 336-f16-2285). 
A   Szöveggyűjtemény 104. sz. dokumentuma.

 176 Határvonal és a bánáti magyar kisebbség álláspontja (AJ F336-f5-2154). A   Szö-
veggyűjtemény 59. sz. dokumentuma.

 177 MS M.14.507.
 178  A   Törökkanizsai járás szerb lakosságának memoranduma az észak-bánáti határ-

vonalról (AJ 336-f3-2544). A   Szöveggyűjtemény 106. sz. dokumentuma.
 179   Dolinka Vazul, Baja város polgármesterének és főispánjának Baja csatlako-

zásáról írt memoranduma (AJ F336 f17 3291/1 jelzet. 1919. június 16.). 
A   Szöveggyűjtemény 107 és 108. sz. dokumentuma.
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hogy a délszláv politikai küldöttség aktivitása alábbhagyott, a hazai küldöttségek 
fogadása és fontos személyek elé citálása mögött az egyre aktívabb  Cvijić diplomáciai 
„hadjárata” húzódik. Az amerikai szakértővel, Douglas Johnsonnal június 17-én 
folytatott beszélgetése az Adriai-tenger és Fiume kérdését érintette.180 A   Johnsonnal 
folytatott beszélgetés korántsem ér véget ezen a napon: amint visszaemlékezéseiből 
kiderül, június 18-án, 19-én és 21-én került sor újabb beszélgetésekre, többek között 
a Területi Bizottsággal, amiben számos megkérdőjelezett terület sorsáról esett szó: 

„Tegnap, június 21-én  Johnson úr nejével kicsit késett a nálam rendezett vacso-
ráról, és ezért bocsánatot kért. Azzal a kellemes hírrel érkezett, hogy késésének 

 180 „Douglas Johnsonnal folytatott beszélgetés 1919. június 17-én
Legelőbb, a legnagyobb bizalmassággal fedte fel a küldöttségünk részére 

igen fontos dolgot:
Az a javaslat, amit  Lansing tett a kvarnerói état-tamponról [ütközőál-

lamról], valójában nem  Tardieu javaslata.
 Tardieu egy tervet dolgozott ki, és megmutatta az olasz missziónak. 

 Crespi, az olasz küldött a tervet megváltoztatta, és ezt a tervet mutatták be 
nekünk javaslatként. Amikor tehát minden olasz lap és a küldöttek is azt 
nyilatkozzák, hogy ez  Tardieu terve, nem mondanak igazat. Úgy tűnik, hogy 
 Tardieu elsődleges javaslata alapján Jesenice az alagúttal a Karavankákon 
keresztül az olaszoknak lett szánva.

A   külföldi missziók köreiben az a vélemény alakult ki, hogy mi elutasí-
tottuk a  Lansing által felkínált megoldást, miután a mi módosítási javaslata-
ink nagymértékben eltértek az általa felkínált javaslattól.

Ennek következtében  Wilson úr saját javaslatot nyújtott be, a továbbiak-
ban előterjesztett javaslat bemutatásából kiderül, nem jobb, mint a korábban 
tett  Tardieu– Crespi-javaslat:  Johnson számomra elérhetővé tette azzal, hogy 
 Wilson javaslatával sem egyezik maradéktalanul, és hogy ez a javaslat akkor 
lett megtéve, amikor ő eltávozáson volt (  Johnson úr június 17-én érkezett 
vissza, Párizs környékére tett elindulása előtt meglátogatott lakásomon és ezt 
mondta: túlságosan fáradt, étvágytalan és álmatlan, hogy orvosok javaslatára 
elhagyja egy időre a munkakörét; amikor azt kérdeztem tőle, hogy mi van az 
adriai kérdéssel, azt válaszolta, hogy az olaszok fokozatosan alkalmazkodnak).

Az elnök ( Wilson) javaslata szerint az état-tampon határa északon sok-
kal távolabbra van helyezve, mint St. Peter, úgyhogy Idrija is beleesett, de 
nyugatra is kibővült Cres szigetével Krk szigete mellett. Cres szigete, amely 
a  Tardieu– Crespi-terv szerint az olaszoké, Lošinj, a zadari szigetek és Vis 
(Palagruža-szigetekkel stb.) az olaszoknak jutott.

Zadar a Népszövetség felügyelete alatti autonóm terület úgy, hogy 
Olaszország gondoskodik külpolitikájáról.

Šibenik – nekünk.
Johnsonról ítélve az olaszok ezt a javaslatot sem fogadták el.
Habár tudtam, hogy  Johnson számára minden érvünk – ami alapján 

nem fogadhatjuk el az elnök javaslatait – világos, újból elismételtem neki:
A   külső szigeteket elfoglalva Olaszország teljesen elszigetelhet 

bennünket. ▶
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oka a Négyek Tanácsának ülése volt, ahol a karintiai kérdés megoldása volt 
a tárgy, számunkra kedvező kimenetellel: az A   zónában a mi okkupációnkat 
hagyták jóvá, a B zónában Ausztriáét.

Baja kérdése és a már megbeszélt határok kiszélesítése Baranyában (le-
jegyezve 1919. június 29-én). Átnéztem azokat a jegyzékeket, amelyeket a 
belgrádi minisztérium küldött hozzánk, és amelyekben számos német és ke-
vesebb magyar lakosságú község hozzánk való csatlakozásának szándéka van 
rögzítve. Ezeknek a jegyzékeknek közel sem lehet olyan értékük a külföldi 
küldöttek szemében, mint amit a kormány és  Pašić úr nekik tulajdonít, hiszen 
ezek a jegyzékek ez időben, a hadseregünk által megszállt területen a mi köz-
igazgatásunk idején készültek. Mindemellett egy és azonos szempontrendszer 
alapján lettek készítve: egyértelmű, hogy előre elkészített nyomtatványt tettek 
a községi elöljárók elé aláírásra.

Jóllehet nem mondhattam le annak a tervezetnek az elkészítésétől, amit 
küldöttségünk hivatalból továbbít a konferencia részére ezen jegyzékek 
összefoglalásaként, én ezekre a jegyzékekre nem hivatkoztam sohasem be-
szélgetéseim során.

Miután  Temperley úr tagja lett az angol küldöttségnek, és miután ő érti 
meg leginkább a mi helyzetünket, vele tárgyaltam annak ügyében, hogy az a 
baranyai terület tovább bővüljön, amiről a  Tardieu bizottságával folytatott 
tárgyalás alkalmával beszéltünk, és ahol személyesen részt vettünk úgy, hogy 
a hozzánk tartozó részhez kapcsolódjon legalább a Mohácstól délre található 
szerb oázis.  Temperley ehhez hozzájárult.

 ◀   A   rijekai kérdés ilyetén rendezésével államunknak egyetlen olyan kikötője sem 
lesz, ami csak és kizárólag az ő fennhatósága alá tartozik.

Újból hangsúlyoznom kell, hogy Isztria központja, Pazin és Buzet, vala-
mint Vipava nélkül, ha legalább a kvarnerói állam területéhez sem tartoz-
nak, kénytelenek leszünk kiélezni a viszonyunkat Olaszországgal a kritikus 
pontig is, s ez a viszony ilyen is marad.

Az elmondottak alapján világos, hogy a nagyhatalmak bennünket civilizá-
latlan népekként kezelnek, akiknek életbevágó érdekei sérülnek, és amelyekkel 
Olaszország étvágya lesz kielégítve, amelynek politikai irányítása bizonyítottan 
sérült és értelmet nélkülöző. Nem is ezek a valódi olasz érdekek.

Számomra ismert tény, hogy nincs semmilyen politikai befolyásunk, de 
az igazság az oldalunkon áll, és ebben az esetben minden reménységünk az 
amerikai küldöttségben volt.  Johnson úr közölte, hogy tisztában vannak 
azzal, hogy ez a legutóbbi javaslat nincs összhangban az igazságosság elvével, 
de ugyanakkor gyakorlatias: a mai körülmények között semmi többet nem 
lehet elérni. Hogy legalább nekem nem kellene hogy túlságosan szigorúan 
ítéljem meg a helyzetet, mert minden fáradozásuk ismert volt előttem, amit 
azért tettek, hogy az adriai kérdést az igazságosság elve alapján döntsék el. 
A   tudomásomra jutott új információkat  Pašić és  Trumbić urakkal megosz-
tottam” (MS 14.511).
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Néhány nappal ezelőtt megérkezett Baja főispánja,  Dolinka úr, akiről az 
a benyomásom támadt, hogy bizonyos küldöttekkel tárgyalhatna.

A   dolog így áll. Szekciónk mindjárt működésének első napjaiban, janu-
árban olyan néprajzi térképet juttatott el a politikai küldöttség részére, ami 
Baját is magában foglalta. A   politikai küldöttségben Baja követelésének 
javaslatát elejtették. Miután egy ilyen határvonal-javaslatot továbbítottak a 
konferencia részére, én magam csak Szabadkáért küzdöttem. Ekkor érkezett 
meg Branko [sic!]  Rajić, és a népesség-összeírások alapján, amelyeket ő hozott 
el, a politikai küldöttség számára megfogalmazott egyetlen jegyzékkel kértük, 
hogy utólagosan követelje Baját is. Ez a követelés eredménytelen volt addig, 
amíg június végén megérkezett  Dolinka úr. Ekkor a jegyzéket elküldtük a 
politikai küldöttségből.

Ezzel egy időben arra utasítottam  Dolinka urat, hogy  Johnson urat, az 
amerikai, és  Temperley urat, az angol küldöttség tagjait levél útján tájékoztassa 
– mutassa meg azon személyek listáját, akik a velünk való egyesülés érdekében 
írták alá nevüket.  Temperley úr fogadta, és nekem azt válaszolta, hogy azok 
a kijelentések érdekelték, amelyeket egyébként azonnal visszaadott nekem. 
 Johnson úr azt válaszolta, hogy nem tud elég jól németül, és jobb lenne, ha 
egy rövidebb memorandumot állítanék össze neki Bajáról, annál inkább, mert 
rá maradt az összes területi igény kérdésének megoldása, mert az amerikai 
küldöttség területi kérdéssel megbízott tagja visszatér Amerikába. Én  Dolinka 
úr bemutatkozásának pillanatában arra biztattam, hogy készítsen egy rövid 
jegyzéket Bajáról, amit én átellenőriztem, és Petronijevićnek adtam az angol 
fordítás elvégzése miatt. Ezt a jegyzéket elküldtük  Johnson úrnak.”181

Június 20-án a néprajzi-történelmi szekció tizenharmadik összejövetelén182 ha-
tározat születik arról, hogy a néprajzi-történelmi szekció jegyzőkönyveit átírják, és 
tartós megőrzésre Cvijićnek adják át. Ezzel a néprajzi-történelmi szekció munkáját 
befejezettnek tekinti. 

 181 MS14.511 (IX dosszié). Más helyen: „Ezeknek a kijelentéseknek korlátozott 
értékük van pillanatnyilag. A   külföldi küldöttségek, akik végül Baranya 
kérdését eldöntik, nem hisznek a lakosság által tett kijelentéseknek, amelyek 
a katonaságunk által megszállt területekről érkeznek” (AJ 336-f17-2419).

 182 „A   néprajzi-történelmi szekció tizenharmadik ülése, amit 1919. június 20-
án tartottak délután 3 és 4.30 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, 
 Šišić,  Belić,  Ehrlich,  Kovačić, Lenau, Ribarić.  Cvijić közli, hogy néhány nap 
múlva Brüsszelbe utazik Akadémiánk küldötteként. […] Döntés születik 
arról, hogy mielőbb összegyűjtik a szekciók munkájának eredményeit, és 
intézeteknek és könyvtáraiknak küldik szét. A   memorandumokat két nagy 
csoportba lehet sorolni, az egyikbe az északi határokra vonatkozó memo-
randumokat, míg a másikba az adriai kérdés kapcsán papírra vetetteket. 
Határozat születik arról, hogy a néprajzi-történelmi szekció jegyzőkönyveit 
átírják, és tartós megőrzésre Cvijićnek adják át. A   következő ülés hétfőn, e 
hó 23-án délután 3 órakor kezdődik” (MS M14.507).
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 Jovan Radonić és Stanoje  Stanojević a bajai háromszög követelésére buzdította a 
küldöttség első emberét 1919. június 23-i levelében. Erre minden kétséget kizáróan 
a kedvező baranyai fejlemények sarkallták őket, hiszen Baranyához hasonlóan Baja 
és környéke volt az a terület, amit az első követelések nem tartalmaztak. Mint azt 
levelük első részében megfogalmazták, „[…] a legújabb statisztikai adatok ismereté-
ben kijelenthető, hogy Baján és környékén a mi népességünk van többségben. Ezen 
adatok birtokában jogunk van Baját és környékét államunknak követelni. A   nem-
zeti elv mellett még egy igen fontos gazdasági és közlekedési szempont is jelen van, 
amivel követeléseink Baja esetében alátámaszthatóak.”183 A   két szakértő vélhetően 
mérlegelte a lehetőségeket, és a baranyai területszerzési esélyekkel szemben lénye-
gesen kedvezőbbnek ítélték meg a Duna bal partján fekvő területeket. Ugyanezen a 
napon küldik el levelüket Cvijićnek, amelyben tárgyilagosan szembesítik a tényekkel:

 
„Tüzetesen átnéztük a baranyai községek csatlakozási szándékát tartalmazó 
anyagot. A   mindenre kiterjedő elemzés után a következő megállapításokra 
jutottunk: az egész anyag hitelessége megkérdőjelezhető, azzal küldöttségünk 
csak korlátozottan és nagy körültekintéssel élhet. Mindenki számára gyanús 
lesz az, hogy minden egyes kijelentés majdnem szóról-szóra azonos, tartal-
mában és formájában is, ami nemcsak azt a benyomást keltheti, hogy azokat 
parancsra töltötték ki, hanem hogy azok előre kiküldött formanyomtatvá-
nyok, amit csak aláírtak. Emellett számos olyan nyilatkozat is van, főképp a 
magyar lakosság körében kitöltöttek, melyek ellenkeznek államérdekeinkkel. 
Így például vannak olyan nyilatkozatok, amelyek kijelentik, hogy államunkhoz 
kívánnak csatlakozni, de csak addig, amíg Magyarországon a kommunisták 
vannak hatalmon, de addig is azt kérik, hogy közigazgatásuk »az ősi magyar 
törvények értelmében« valósuljon meg.”184 

A   hónap másik jellegzetessége a különböző területekről érkező küldöttségek 
megjelenése. A   több helyről, több hónapon keresztül érkező küldöttségek egyér-
telművé szerették volna tenni a kétes sorsú területek hovatartozását. 

A   politikai küldöttség július 7-i gyűlésén185  Pašić nyilvánosságra hozza azt a jegy-
zéket, amelyben arra kéri  Clemenceau-t, hogy tűzze újból napirendre a bánáti határ 
kérdését is: az elégedetlenség forrását nem csupán a Szeged védelmére rendelt, szerb 
többségű Maros menti települések, de a Temesvár környéki és dél-bánáti szigetszerbség 
elvesztése jelentette volna, ha a politikai küldöttség hangadó többségének véleménye 

 183 Prof.  Jovan Radonić és prof. Stanoje  Stanojević levele Nikola Pašićnak 1919. júni-
us 23-án (AJ 336-f17-2419/1). A   Szöveggyűjtemény 61. sz. dokumentuma.

 184 Radonić és  Stanojević levele Cvijićnek (AJ F 336 f-17 2419/1). A   Szöveggyűjte-
mény 62. sz. dokumentuma.

 185 A   politikai küldöttség összejöveteleinek jegyzőkönyvei CXXIII/II. 
(Krizman–Hrabak 1960, 163–164).
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az etnikai elvek maradéktalan érvényesítése irányában alakult volna a korábban han-
goztatott stratégiai elvek helyett. Emellett kétségtelen, hogy Baranya déli részének 
délszláv államhoz csatolásának valós lehetősége olyan precedenst teremtett a délszláv 
politikai küldöttség megítélése szerint, ami a területi javaslatok, illetve határozatok 
újratárgyalásának – és kedvezőbb megítélésének – lehetőségét villantotta fel.

 Cvijić egyik kéziratban maradt visszaemlékezésében így jellemzi a bánáti kül-
döttségeket: 

„A   küldöttségek érkezése június végétől kezdve: 1. Bánát azon részéről, amit 
Szeged biztosítása érdekében adtak oda (Deszk, Szőreg stb.); 2. A   dunai szo-
ros környékéről érkező küldöttség ; 3. Temesvárról. Csupa kellemes ember, 
képzettek, ismerik saját lakóhelyüket. Átérzik a saját és a közösség egészének 
sorsát. Későn érkeztek. Két feltétel megvalósulása esetén lennének ezek a 
küldöttségek hasznosak. Hogyha időben küldték volna őket – legalább két 
hónapja –, amikor bizonyos értékes helyi adatokkal szolgálhattak volna. 
Még fontosabb lett volna, ha diszkréten, bizonyos időközönként megjelen-
tek volna a Négyek vagy Ötök Tanácsa előtt, mint a népakarat képviselői. 
De mindenképp, hogy járuljanak a [Területi] Bizottság színe elé. Hogy a 
mi politikai küldötteink vezessék ki őket. Hogy legyen annyira szervezett 
a sajtóbizottságunk, hogy érkezésük és panaszaik helyet kapjanak a párizsi 
lapokban. Ez a lépés ugyan elkésett, de tettem ilyen lépéseket a politikai bi-
zottság és  Pašić irányában. Először is velük együtt feldolgoztuk a magukkal 
hozott jegyzékeiket, amelyekben helyenként a Párizsban tartózkodó  Pupin is 
segített, amikor Szerbiából visszatérve Párizsban tartózkodott. De dolgoztam 
a kérdésen egyedül is: amint megérkeztek a küldöttségek, tolmácsoltam nekik 
azt az üzenetet, amit a  Tardieu-féle bizottság egyes tagjaitól hallottam, ezek 
szerint a munkájuk befejeződött, és legfeljebb csak Bánát kérdésére és Baja 
városának státusára térhetnek vissza újból.”186

 Cvijić számára ekkor nem Bánát, hanem – még mindig – Baranya jelentett 
kihívást: július 10-én levelet küld  Tardieu-nek, amelyben az igazságtalan baranyai 
határok miatt emel szót.187 A   levél a területnövelés szándékának egyértelmű bi-
zonyítéka volt, amivel a nemrég megváltoztatott nagyhatalmi döntés további for-
málása volt a tudós célja. Két nappal később – a levél tanúsága szerint Péter király 
születésnapján – kerül sor Pécsett arra a több nemzet részvételével megszervezett 
gyűlésre, amelyen a csatlakozási szándékot nyomatékosítják: 

 186 MS 14.511 (XI dosszié). 1919. július 11-én összegzi az elmúlt két hét eseménye-
it. Ebben a küldöttségek érkezése és az általuk kinyilvánított szándék, hogy az 
új délszláv államhoz csatlakozzanak, újabb reményt jelentett  Cvijić számára.

 187 Jovan  Cvijić a békekonferencia szerb–horvát–szlovén küldöttsége elnökének (MS 
M14.511). A   Szöveggyűjtemény 63. sz dokumentuma.
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„Baranya minden vidékéről összesereglett ünneplő szerbek és sokácok, ma-
gyarok és németek Őfelsége I. Péter születésnapját ünnepelvén a népgyűlésen 
nyilvánítják ki kívánságukat, és kérik a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kül-
döttségének elnökét, Nikola  Pašić urat, hogy a békekonferencián támogassa 
aggodalmas lelkünk kérését, és eme hatalmas népgyűlésen megfogalmazottakkal 
[összhangban] a határok véglegesítése során Baranyát feltétlenül a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságnak juttassák. Stevan Mihaldžić188 elnök javasolja, hogy 
Sándor régens és trónörökös Őfelségének üdvözlő táviratot küldjenek, az alá-
írásokkal hitelesített jegyzőkönyv pedig egy kiválasztott személy által a királyi 
kormány megbízottjának, a főispánnak, Vlado Pandurovićnak adassék át azzal 
a kéréssel, hogy különfutárral juttassa el Belgrádba a királyi kormányhoz.”189 

Az üzenet egyszerre szimbolikus és pragmatikus: a megszállás alatt lévő Pécs 
lakossága a délszláv állam uralkodójának esküszik fel, és nem áll szándékában elfo-
gadni a számára kedvezőtlen javaslatot. A   júliusi hónapban is ébren tartott lehető-
ség volt – a baranyai területi aspirációk esetében az egyidejűség még hasznosnak is 
bizonyult – a „bolsevik veszély” elleni, több állam együttes fellépésével kecsegtető 
katonai intervenció lehetőségének lebegtetése. A   politikai küldöttség július 13-i 
összejövetelén190 a Tanácsköztársaság elleni katonai intervenció esélyeiről folytatott 
július 11-i, a Külügyminiszterek Tanácsában szervezett tárgyalás részleteiről számol-
nak be:  Pašić és  Vesnić elvben egyezik, de nem nyilatkozhatnak a Főparancsnokság 
beleegyezése nélkül.191

A   bánáti határvonalra vonatkozó újabb érvek között a vízrendszer adottságainak 
figyelembevételével kialakuló határ kérdése – elfogadva  Cvijić javaslatát – a politi-

 188 Aki addig a néprajzi-történelmi szekció tagjaként Párizsban tartózkodott, 
később visszatérve szülőföldjére tevékeny politikai szerepet vállalt.

 189 AJ F336-f16-3174. Stevan  Mihaldžić néhány héttel korábban Párizsban 
tartózkodott a néprajzi-történelmi szekció tagjaként, és a Baranyáról írt 
memorandum társszerzője.

 190 1919. július 13. CXXV/II. A   Magyarországot érintő katonai intervenció 
esélyeiről (Krizman–Hrabak 1960, 166).

 191 „ Pašić Vesnićtyel volt ott, meg a nagyhatalmak, illetve a román és cseh kép-
viselők.  Pichon a szövetségesek kérését tolmácsolta, hogy támadják meg 
az országot, és vegyék be Budapestet.  Foch beszélt először. Kijelentette, 
hogy a [magyar] katonai kedv megnőtt a csehek elleni akciókat követően. 8 
hadosztályuk van, a katonaság felemelte a fejét, és küzdeni akar országáért. 
Ez veszélyes minden környező országra nézve. Románia 8 hadosztályt adna, 
Csehország kettőt, egy korábbi versailles-i egyezmény értelmében nekünk 
8000 embert kellene hadba állítanunk. Erről  Foch beszél Pešićtyel, de vél-
hetően beleegyezünk. A   románok azonnal kijelentették, hogy hajlandók a 8 
hadosztály kiállítására, a csehek vonakodtak, mert úgy vélték, hogy nehe-
zebb lesz megértetni a két hadosztály felállítását azután, hogy néhány ▶
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kai küldöttség 1919. július 17-i találkozóján192 kerül napirendre, amikor Svetozar 
 Stankovićot küldik el a bánáti vízrendszerre vonatkozó adatok összegyűjtésére: a 
Baja kapcsán már megfogalmazott érvekhez hasonló módon a csatornák, folyók 
és a rajtuk felépített zsilipek, gátak kérdése jutott szerephez, de a döntéseket nem 
befolyásolták egyetlen esetben sem. 

A   július 17-i politikai küldöttségi megbeszélésen a Tanácsköztársaság elleni 
katonai intervenció tárgyában folyó tárgyaláson kiderült, hogy egyedül a francia 
küldött állt ki mellszélességgel a katonai intervenció mellett, míg az olasz, brit és 
amerikai küldöttek szembehelyezkedtek a javaslattal.193 

A   július 17-i, a vízrendszerre vonatkozó, politikai küldöttség által tett kinevezés-
sel összhangban július 19-e és július 21-e között a temesvári püspökség küldöttségé-
nek két memoranduma is Temesvár, illetve Arad fontosságára hívja fel a figyelmét 
amellett, hogy a bánáti hidrológiai viszonyok mentén érvel.194

 ◀  napja írták alá a tűzszünetet Magyarország és Csehszlovákia között.  Pašić és 
 Vesnić elvben egyezik, de nem nyilatkozhatnak a Főparancsnokság beleegye-
zése nélkül, de ezzel együtt úgy vélik, hogy  8000 ember megvalósítható. 
 Foch nyolc nap múlva a kidolgozott tervet teszi asztalra, 15 nap múlva 
elindulhat a támadás” (Krizman–Hrabak 1960, 166).

 192 CXXVII/III. (Krizman–Hrabak 1960, 167).
 193 1919. július 18. (CXXVIII.) I.  Pašić beszámolója a francia Külügyminisztéri-

umban folytatott, Magyarország elleni fellépésről. „ Foch felolvasta a katonai 
tervet, ezt követően a majdani pesti kormány összetételére vonatkozó 
politikai döntés meghozatalát sürgeti ezen a megbeszélésen.  Tittoni szerint 
az offenzíva teljesen elhibázott, mert az csak a bolsevik kormány helyzetét 
erősíti meg, hiszen az a haza védelmével hozakodik elő.  Kramarž és  Beneš 
az offenzíva mellett érvelt, mivel az nem  Kun Béla kormánya ellen, hanem a 
békeszerződés be nem tartása miatt történik. Pesten nem a kompromittált 
tapasztalt emberekből álló, hanem demokratikus kormányt kell felállítani. 
 Pašić ugyancsak azt vallotta, hogy demokratikus kormányt kell létesíteni 
Pesten, és a fegyveres akció szükségszerű, mert így lehet Magyarországot a 
békére kényszeríteni és a fegyverkezésben meggátolni. Az angolok hangsú-
lyozták, hogy nem Magyarország szegte meg a tűzszünetet, hanem Románia, 
Bliss tábornok ugyancsak Romániát tette felelőssé,  White kijelenti: Önök 
új háborút készítenek elő, és ő nem egyezhet bele az amerikai kormány jóvá-
hagyása nélkül, amire  Pichon azt válaszolta, hogy ez nem új háború, hanem 
ugyanaz a háború, mert hadban állnak Magyarországgal. Végül egyetértet-
tek abban, hogy a katonai hadműveletet végre kell hajtani, és demokratikus 
kormányt kell alakítani Pesten” (Krizman–Hrabak 1960, 168).

 194 A   temesvári küldöttség memoranduma (AJ 336-f3-2721). A   Szöveggyűjtemény 
112. sz. dokumentuma.

Bánát vízrendszere. A   temesvári küldöttek memoranduma. A   Románia 
irányába esedékes határmegvonás, és a temesvári küldöttek véleménye (memoran-
dum). A   temesvári püspökség küldötteinek memoranduma a bánáti határokról 
(AJ 336-f4-2285). A   Szöveggyűjtemény 113. sz. dokumentuma.
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1919 AUGUSZTUSA

1919. augusztus 2-án a küldöttség a Maros menti szerbek csatlakozási kérelmét 
tárgyalja, akik egyenesen nemzethalált vizionálnak abban az esetben, ha az általuk 
lakott terület Romániához kerül. „Bánát északi részének Közép-, valamint Dél-Bá-
náttól való elszakítása gazdasági összeomlást és kulturális téren halált jelent az itteni 
lakosság számára”195 – írják. Ugyan a levél megfogalmazására június 17-én került sor, 
annak párizsi iktatási dátuma augusztus 2-a: a Maros menti küldöttség folyamatos, 
kitartó, de hiábavaló küzdelmének kétségtelen bizonyítéka ez a memorandum is. 
 Cvijić így foglalja össze másodszor a küldöttségekkel kapcsolatos benyomásait: 

„A   bánáti küldöttségek. Három fontosabb küldöttség érkezett: a Maros kör-
nyékiek, akik Magyarországnak maradtak Szeged biztosítása okán. Itt három 
nagy szerb falu található: Szőreg, Deszk és Szentiván. Kliszurától vagy a Néra 
folyó vidékétől a Moldváig teljesen szerbek lakta vidék 10-12.000 lakossal, 
akiket minden indoklás nélkül Romániának ítéltek. Végezetül a módosi, 
párdányi és szerbszentiváni szerbek küldöttsége, akik a Bánát középső részén, 
országhatárainktól keletre maradtak annak ellenére, hogy a lakosság ott több-
nyire szerb. Ennek érdekében érkezett a küldöttség részeként Milutin  Jakšić 
pap és Palić mérnök urak, hogy Temesvár érdekeit képviseljék.

 Belić kérésére elrendeztem azt az anyagot, amelyet a küldöttek hozzánk 
eljuttattak, és ezek alapján kidolgoztuk azokat a memorandumokat, amelyeket 
aztán a küldöttségünknek eljuttattunk a további lépések megtétele céljából. 
Kezdetben sokat segített nekünk  Pupin úr is, aki Belgrádból indulva néhány 
napot itt tartózkodott.

Amíg korábban a baranyai küldöttek esetében magam szorgalmaztam, 
hogy a külföldi missziók elé járuljanak, addig a bánáti küldöttek esetében a 
politikai bizottság érte el, hogy távollétemben (Brüsszelben tartózkodtam a 
szövetséges akadémiák konferenciáján) fogadja őket  Tardieu és  Aubert. Meg-
határoztam, hogy  Belić kísérje el őket  Aubert elé, mivel a küldöttség egyetlen 
tagja sem beszél franciául. Két-három nap múltán  Aubert beszélgetésre hívott.

Kijelentette, hogy az a véleménye, hogy a küldöttségek nem változtathat-
ják meg a határokat. Nem mintha most a legjobbak lennének. A   mostani határ 
csupán »solution de compromis«. Alig állapodtak meg benne, mint azt ön 
tudja, hónapokig tartó vita eredményeként. Egyetlen külföldi misszió sincs, 
amelyik ezt a kérdést újból napirendre tűzné. Az egész bánáti határ kérdése 
kerülne napirendre, ez pedig nem lenne szerencsés pillanat akkor, amikor a 
románok Pest irányába menetelnek.

 195 A   Maros menti szerbek csatlakozási kérelme (Kelt Szerbnagyszentmiklóson, 
1919. június 17-én) (AJ 336-f3-2938). A   Szöveggyűjtemény 109. sz. doku-
mentuma.
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Újból kifejtettem, hogy miért szükséges a határkérdés újratárgyalása Bánát 
esetében azon a három ponton és a népszavazás kérdésének felvetése Temesvár 
környékének esetében. Kértem, hogy mondja el személyes véleményét arról, 
hogy a három terület esetében indoklásom jól megalapozott és igazolt-e. Mi-
kor ezt elismerte – Temesvár környékének kivételével –, azt kérdeztem, hogy 
milyen módot javasol a módosítás kieszközlésére, ami egyébként perdöntő 
fontosságú a Romániával való kapcsolatunk minőségére nézve.

Úgy gondolja, hogy a románokkal kell kapcsolatba lépnünk akkor, ha a 
kedvező pillanat elérkezik, és kellő hidegvért tudnak tanúsítani.

Én ezt elmondtam küldöttségünk elnökének, amit az is indokolttá tett, 
hogy időben vissza szerettem volna térni Szerbiába. A   területi kérdések felett 
addigra már valóban napirendre tértek. Amit azokban módosítani lehetett, 
azt a politikai befolyás függvényében lehetett módosítani, ezzel együtt a 
politikai bizottság feladata is.” 

 Cvijić utolsó mondatával újabb burkolt szemrehányást tett a politikai küldöttség 
munkájára, amely, megítélése szerint, a korábbi időszakhoz hasonlóan ezúttal sem 
volt a helyzet magaslatán, majd a Bácska, ezen belül is Baja és környéke kapcsán 
tett bizalmas beszélgetés részleteivel folytatta feljegyzését: 

„A   továbbiakban felhívtam  Aubert úr figyelmét a bácskai határ Bajára való 
kiterjesztésének szükségességére. Azt válaszolta, hogy mindkét kérdést le-
zártnak tekintik a bizottságok részéről. Megmutatta a térképen a meghatá-
rozott határt és azt, hogy Baja a számunkra elveszett, elsősorban azért, mert 
nem az első pillanattól kezdve követeltük. Nekem érdekemben állt, hogy 
tudomásomra jusson annak módja, hogy miképpen eszközölhetjük ki mégis 
a módosításokat.  Aubert úr véleménye az volt, hogy nyugaton igen nagy 
tömegben fogjuk óhatatlanul elveszíteni nemzettársainkat. Ezért a legjobb 
magánbeszélgetések útján meggyőzni a Négyek Tanácsának tagjait, majd csak 
ezután hivatalos jegyzékkel fordulni hozzájuk.

Ezt is közöltem küldöttségünk elnökével nyomatékosítva azzal, hogy 
 Aubert határmódosításokra vonatkozó lehetséges javaslata teljességgel őszinte 
volt, amíg a bánáti határra vonatkozó javaslatáról ugyanez nem mondható el, 
ha mindennemű érintettségét is figyelembe veszem, a bánáti határ kérdésének 
ügyében kellene azonnal kapcsolatba lépnünk a Négyek Tanácsával.

Minden nehézség oka abban rejlik, hogy küldöttségünk tagjai nehezen, 
vagy sehogyan sem tudnak a Négyek közelébe férkőzni.” 

 Cvijić a délszláv politikai küldöttség tehetetlenségét más határszakaszok eseté-
ben is szükségesnek tartja hangsúlyozni. A   békekonferencia végéig olyan módon 
táplálta tudományos alapokra helyezett ellenszenvét a politikával – a küldöttséget 
vezető  Pašić politikájával – szemben, hogy ezzel maga is politikai szerepet vállalt 
anélkül, hogy egyértelműsítette volna pártpreferenciáját, sokkal inkább a küldöttség 
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első emberének ármánykodásait, cselszövéseit, tehetetlenségét hangsúlyozta. Ezt a 
bolgárokkal közös határ esetében sem mulasztja el megemlíteni az Auberttal való 
beszélgetés rögzítése során: 

„Bulgária kártérítésének kérdése számunkra »dérisoire« [nevetséges, jelen-
téktelen] úgy, ahogy meghatározták. Nagy vonalakban felvázoltam Szerbia 
rettenetes veszteségeit, amelyeket elsősorban a bolgár rablások miatt kellett 
elszenvednie. Az a környék elnéptelenedett, ahol a bolgárok tartózkodtak. Ez 
egy nagyon kényes kérdés, ami beláthatatlan következményekkel járhat bel- és 
külpolitikai szempontból abban az esetben, ha az nem a mi követeléseinknek 
megfelelően rendeződik.

 Aubert úr tudtomra adta, hogy ezek a követelések abban az esetben telje-
síthetők, ha a politikai vezetőink bebocsátást kérnek a Conseil des 4 elé, és ott 
személyesen számolnának be a körülményekről és az eseményekről. Az volt a 
benyomásom, hogy vélhetően túlzásnak tekintik az általunk felhozott érveket.

Brüsszelből való visszatérésemkor az volt az érzésem, hogy küldöttsé-
günk tagjai közül sokakat lázba hozott a macedón kérdés. Indulásom előtt 
az olaszok tanácsbéli támadása meghiúsult, egyedül az az óhaj volt életben 
– azt hiszem  Leeper angol küldött hatására –, hogy küldöttségünk részére 
eljuttassák a macedóniai kisebbségek kapcsán megfogalmazott olasz javaslat 
szövegét. Visszatérésemkor küldöttségünk elnöke közölte velem, hogy csak 
egy olyan tervezet érkezett küldöttségünkhöz, ami a macedónok és az albá-
nok védelmét és a küldöttség válaszát tartalmazta. Közölte továbbá, hogy a 
küldöttség tagjai között többen voltak – és kétségtelenül a legtekintélyeseb-
bekre kell gondolni –. akik a macedón kérdés tekintetében igazi felbujtóknak 
bizonyultak. Jóllehet a kérdés kapcsán folyamatosan figyelmesnek és ébernek 
kellett lenni és minden kijelentésre és mozgásra ügyelni, meg voltam győződve 
arról, hogy semmi baj nem történhet.

A   felbujtók egyébként is olyan fényben tüntették fel a kérdést, hogy ma-
gam is aggódni kezdtem, és augusztus 6-án délután meglátogattam az amerikai 
és angol küldöttség néhány tagját azért, hogy az esetleges új fejleményekről 
értesüléseket szerezzek. A   Johnsontól szerzett értesüléseim meggyőztek arról, 
hogy ők nem tulajdonítanak semmiféle jelentőséget az olasz követeléseknek, 
és hogy küldöttségünknek véleményezés céljából továbbították, mivel egy 
ilyen javaslatnak egy bizonyos folyamaton keresztül kell esnie. Amikor azt 
közöltem vele, hogy a javaslat az államszervezetünk szétforgácsolására irá-
nyuló tett, kiváltképp az olaszok, bolgárok és albánok szövetkezésére irányuló 
kísérlet, megnyugtatott, hogy tisztában vannak ezzel. Mi több, meggyőző-
désük, hogy az olaszok »tetes de pont«-ot [hídfőállást] keresnek politikai 
expozíciójuk érdekében a Balkánon, és hogy az amerikai küldöttség érdeke 
az, hogy ebben meggátolják nemcsak az olaszokat, de bennünket is.”196 

 196 MS M.14.511. XIV. dosszié.
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 Cvijić tehát a macedón kérdésben a politikai küldöttség hibáit és meg nem értését 
áthidaló személyként emlékezik magára a vészterhes napokban, aki a nagyhatalmak 
képviselőivel egyenrangú félként simítja el az esetleges nehézségeket. A   Johnsonnal 
történt beszélgetés további részében az adriai kérdés került napirendre: 

„Ezzel jutottunk el az adriai kérdéshez. Sajnálatát fejezte ki a lassú haladás 
miatt.  Trumbić tegnap (augusztus 5-én) már járt nála, és szóvá tette, hogy 
folytak tárgyalások bizonyos jugoszláv és olasz személyek között Londonban 
e kérdés kapcsán (erről nekem nem volt tudomásom), de ezt a gondolatát nem 
tudta befejezni, mivel az amerikai misszió gyűlésére hívták.

Közölte (miután amerikai oldalról ő látja át leginkább az adriai kérdést), 
hogy Amerika minden tekintetben mérsékli majd Olaszországnak az Adriai-
tenger keleti partjára vonatkozó szuverenitási kísérletét csakúgy, mint ahogy 
az olaszok Rijekára vonatkozó követelését is elutasították a napokban. Ezzel 
együtt is bonyolult az adriai kérdés. A   franciák álláspontja az utóbbi időben 
közeledett az olaszokéhoz, valószínűleg azért, hogy az utóbbi időben Olasz-
országban egyre inkább jelen lévő franciaellenességet is némiképp mérsékelje. 
Amerikában  Wilson helyzete is egyre nehezebbé válik, és amennyiben ennek 
nem lesznek messzemenő következményei, akkor is az olaszok helyzetét 
erősíti. Attól tart, hogy ha ez tovább folytatódik, akkor a helyzetünk egyre 
nehezebb lesz. Főképpen a konferencia végét fogja ez jellemezni, amikor 
minden kérdés terhessé válik, mivel már több hónapja húzódik a döntés, és 
már mindenki arra vágyik, hogy befejeződjék a béketárgyalás.

Mindenképpen új államunk érdeke a belső kérdések rendezése, hogy 
ezáltal is mielőbb rendeződjön az adriai kérdés. Ha politikai bizottságunk 
maga mögött hagy néhány rendezetlen kérdést, azokat utólag is rendezni 
lehet. Ebben a kérdésben óhatatlanul is elvesznek bizonyos területek. Erről 
a beszélgetésről beszámoltam Trumbićnak és Pašićnak, aki megígérte, hogy 
beszámol róla a kormánynak.”197 

Augusztus 6-án Vojislav Đorđević, a Párizsban tartózkodó baranyai küldöttség 
tagja levéllel fordul a politikai küldöttséghez, hogy az új délszláv állam határain 
kívül rekedt mohácsi és Mohács környéki szlávok érdekében népszavazást kezde-
ményezzen. Levelének első része tételesen felsorolja az elmúlt időszak eseményeit 
és a néplélek által adott reakciókat: 

„Mikor múlt ősszel a szerb hadsereg győzedelmesen megindult Szalonikiből, 
hogy az egész szerb és horvát népet felszabadítsa, Franchet d’Espèrey tábor-
nok meghatározta a demarkációs vonalat Vajdaságban. A   szerb hadsereg nem 
lépte át ezt a vonalat annak ellenére, hogy népünk nagy számban várt rájuk 
azon túl is. Ezek a szerbek és horvátok ily módon nem szakították meg a 

 197 MS M.14.511. XIV. dosszié.
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magyar közigazgatás folytonosságát, és rájuk a kisebbségvédelmi törvények 
érvényesek. A   felszabadult szerbek és horvátok annyi áldozatot hoztak álla-
munkért, hogy hajdani magyar állampolgárokként a magyar állam területén 
erkölcsileg ellehetetlenedtek.

Fájdalmas népünknek, hogy egész, népünk lakta vidékek lesznek a szö-
vetségeseknek átadva, de ha most azt hallja, hogy felszabadult testvéreinket 
újból az ellenség kezére kell adnia, ezt a követelést minden kétséget kizáróan 
nyílt ellenségeskedésként fogja értelmezni a szövetségeseink részéről. Valóban, 
kizárólag a mi nemzetünktől követelik meg, hogy már felszabadított terüle-
teket engedjen át az ellenségnek. Legrosszabb esetben ezen vidékek esetében 
különleges védelmet kell kérni. A   magyar polgári hatalom még sokáig gyenge 
lesz ahhoz, hogy népünket megvédje. Aki a magyarokat ismeri, jól tudja, hogy 
a magyar hatalom lustaságát Európa előtt kivételes esetként fogja feltüntetni, 
a csőcselékét pedig, mely megtanulta a fosztogatást, egyetlen nemzeti kisebb-
sége, a szerbek ellen fogja hangolni, főképpen azok ellen, akik a szemükben 
kompromittálódtak felszabadulásukkal. A   későbbi bocsánatkérésekből és 
elégtételekből a népünknek nem lesz semmilyen haszna.”198 

A   nagyhatalmak szakmai köreivel való tárgyalások száma – a határmegállapításokat 
követő időszakban – megnőtt, vélhetően azért, mert a nagyhatalmak inkább tájékoz-
tató jellegűnek tekintették a meghallgatásokat a javaslattételt követő hónapokban. 
A   tevékenység nem csupán a helyi deputációk vagy a volt néprajzi-történelmi szekció 
elnöke részéről nyilvánult meg, de a politikai küldöttség első embere is arról számolt 
be a politikai küldöttség augusztus 14-i gyűlésén,199 hogy a  Polkkal való tárgyalása 
során megegyeztek abban, hogy Habsburg József főherceg esetleges visszatérése 
veszélyezteti a békét Európában. 

1919. augusztus 14-én a politikai küldöttség a Módosi, Párdányi és Bánlaki járás  
szerb, horvát és más lakosai által június elején írt csatlakozási memorandumot tár-
gyalja, ami két hónapos késést jelent.200  Cvijić a Párizstól távol fekvő területekről 
érkező és az ottani állapotokról beszámoló küldöttségekről írja a következőket: 

„A   napokban újabb küldöttségek érkeztek Bánátból és Baranyából. A   szőregi 
Nenad  Barački pap visszaérkezett. A   szerb katonaság visszavonulását írta le 
azokról a területekről, amelyek Magyarországhoz kerültek. A   Szegedhez közel 
fekvő, a Maros bal partján elterülő részre csak a franciák vonultak be addig, 
amíg ő ott tartózkodott. A   szerb lakosság megbotránkozása. Néhányan elme-

 198 Népszavazás Mohácson (AJ F336-f17-IV-3163). (Iktatva 1919. augusztus 19-
én). A   Szöveggyűjtemény 114. sz. dokumentuma.

 199 A   CXXXV. összejövetel jegyzőkönyve (Krizman–Hrabak 1960, 174).
 200 A   Módosi, Párdányi, Bánlaki járás küldöttségének memoranduma a Jugoszláviá-

hoz való csatlakozás tárgyában (AJ 336-f3-3157). A   Szöveggyűjtemény 103. 
sz. dokumentuma.
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nekültek a mi országunkba. Sokan összecsomagoltak és várnak. A   magyarok 
nyomásgyakorlása. Az itt maradó 6400 szerb számára nagy veszteség Szőreg, 
Deszk és Szentiván településeken.” 201

Augusztus 16-án  Cvijić három levelet küld a politikai küldöttségnek, köztük 
a Szeged környéki szerb településekről,202 a Baja környékiekről, melyben egy pár-
tatlan bizottság létrehozását kéri:203 a) vagy a szövetségesek és a délszláv szakértők 
alkotta bizottságot az ügyek valós állapotának meghatározására; vagy b) egy olyan 
bizottságot, amely levezetné a népszavazást.204 

A   Temesvári egyházmegye küldöttségének memoranduma részletekbe menően 
taglalja Temesvár jelentőségét szerb szempontból.205 A   memorandum írója nem ki-
sebb dologgal vádolja meg a szerbséget, mint hogy egy részük nem kívánja Temesvárt 
az új államban látni, és hogy azok csak teher lennének az új ország számára, majd 

 201 MS M.14.511. 1919. augusztus 15. A   feljegyzés: „A   macedón és Šop-kérdés. 
A   macedón kérdésre mindig éberen kellett figyelni, kiváltképp az ameri-
kaiak és a bolgárbarát angol körök miatt. A   háború alatt is meggyőződtem 
arról, hogy a macedón kérdést minden eszközzel védeni kell, és ez egyébként 
is így közelít leginkább az igazsághoz. A   Morava és Vardár völgye egy ter-
mészeti és gazdasági szempontból is egységes egész, ami Szerbiához kötődik 
és azt is képviseli, semmi kötődése sincs Bulgáriához. A   nép nem ellenkezik 
Szerbia terjeszkedése miatt, mert Prileptől délre egy flotáns tömeg él, egy 
macedón szláv népesség, akik gyorsan el fognak szerbesedni. A   szövetsége-
sek ígérete alapján a határ itt érintetlen marad, és a háború előtti helyen fog 
húzódni. Amerikában a bolgár propaganda hatásos volt, és egészen  Wilson 
elnökig hatolt.”

 202 Jovan  Cvijić levele a békekonferencia főtitkárának a Tisza–Maros által határolt 
terület szerb lakossága kapcsán (AJ F336-f16-3249). A   Szöveggyűjtemény 66. 
sz. dokumentuma.

 203 Jovan  Cvijić, a néprajzi szekció elnökének Baja környékének kapcsán meg fogalma-
zott levele a politikai küldöttséghez (AJ F336-f16-3249). A   Szöveggyűjtemény 
65. sz. dokumentuma.

 204 Jovan  Cvijić, a néprajzi szekció elnöke a politikai küldöttségnek (AJ 
F336-f16-3249/1). A   Szöveggyűjtemény 64. sz. dokumentuma.

 205 „Szükségesnek tartjuk, hogy rámutassunk arra, milyen jelentőséggel bír Te-
mesvár a szerbség számára, mivel észrevettük, hogy jelentőségét a szerbeknél 
nem értékelik eléggé, mi több, létezik egy olyan erősebb áramlat a szerbség 
köreiben, amely Temesvárt nem kívánja a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
kötelékeiben látni, sőt határozottan ellenzi azt, hangsúlyozva, hogy az ide-
gen néptörzsekkel lakott és külföldi tőkével pénzelt gyáripar Temesvárott és 
annak környékén csak teher lenne országunk számára. Külön kiemelik, mek-
kora veszélyt jelentene számunkra a nagyszámú zsidó, akiket Temesvárral 
együtt kapnánk, de nem lenne szerencsés a Temesvárott és annak környékén 
élő nagy német tömb hozzánk csatolása sem, különösen azért, mert a temes-
vári németség ráébredt nemzeti öntudatára, terjesztik is azt, és ezzel a többi 
németet is lázíthatnák. Temesvárott és környékén többnyire németek ▶
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valóságos kortesbeszédet fogalmaz meg annak érdekében, hogy Temesvár, annak 
minden nemzeti közösségével, és gazdasági potenciálja iránt felkeltse az érdeklődést.

Homlokegyenest ellentmond a vázolt képnek a Belügyminisztérium Bánát–
Bácska–Baranya Főosztályának jelentése, amelyben arról értesülhetnek, hogy a 
németek részéről jugoszlávellenes nyilatkozatok fogalmazódtak meg, amiben újból 
– és emögött csalhatatlanul a román agitáció keze nyoma fedezhető fel – az egy és 
oszthatatlan Bánát eszméje és ötlete lángol fel.206

A   számonkérés és felelősségre vonás hangulata egyre inkább átragad a többi régió 
levélíróira is. Baranya lakossága részéről a Sándor trónörökösnek címzett levél első 
mondatai207 érzelmektől, indulatoktól túlfűtöttek és számonkérőek is egyben: a 

 ◀  laknak, és így minden idegen elem közül csak őket kell figyelembe vennünk, 
amikor az idegen elemek káros befolyásáról beszélünk.

Először is azt kell leszögeznünk, hogy irredentákról nem beszélhetünk, 
mivel ezek a németek távol vannak azoktól az országoktól, ahol nemzet-
társaik élnek. A   németek telepesek maradnak, éljenek akár szerb, román 
vagy magyar uralom alatt.” Temesvár jelentősége Belgrád szemszögéből (AJ 
F336-f3-3264). Részlet. A   Szöveggyűjtemény 115. sz. dokumentuma.

 206  Jugoszlávellenes nyilatkozat a németek részéről (AJ F336-f5-3451). A   Szöveg-
gyűjtemény 68. sz. dokumentuma.

 207 „Szívünkben mély szomorúsággal és a lelki fájdalom terhe alatt vesszük ke-
zünkbe a tollat azzal a céllal, hogy Őfelsége, mint az általunk hőn szeretett 
szerbség megtestesítője iránt érzett szeretetünk utolsó bizonyítékaként aláír-
juk neveinket.

Mi, baranyai szerbek, létszámban ugyan kevesen vagyunk, de több mint 
600 dobrovoljácot adtunk Oroszországban a felszabadító szerb katonaság 
soraiba, hogy Murmanszktól Szalonikiig, Vlagyivosztoktól Verdunig harcol-
janak, megértük azt a leírhatatlan örömöt, hogy a szerb hadsereg karddal a 
kezében szabadítja fel mindazon területeket, ahol szerbek élnek. Fájdalom, 
amit a szerb hadsereg karddal elfoglal, azt a szerb diplomácia nem képes 
megőrizni. Novemberi örömünk mára a legkeserűbb szomorúságba fordult.

Most jutott tudomásunkra, hogy a szerb–horvát–szlovén küldöttek 
a párizsi békekonferencián nem követelték Pécs és Baja városokat. Nem 
követelték Pécset és környékét, ahol szénbányák vannak – melyek többmilli-
árdos nemzeti vagyont jelentenek –, és azért nem, mert az a város a legna-
gyobb mértékben elmagyarosodott. A   nagyhatalmak, melyek tegnapig a 
szerbekkel szövetségben voltak, és amelyek ma döntőbírákként viselkednek 
ellenségeink és szövetségeseik között, lekicsinylően tekintenek a szerb–hor-
vát–szlovén diplomáciára, mely kizárólag az etnográfiai elvekre helyezkedik, 
mivel az ilyen érvelés az angolok és franciák számára vörös posztó, és nem 
alkalmazható, ha a saját országukról lenne szó.

Diplomáciánk ennek ellenére makacs gyermekként ragaszkodik az 
[etnográfiai] elvhez, nem érezvén, hogy ezzel az angolokat és a franciákat 
sérti, akik millió más nemzetiségűt tartanak saját rabigájukban. Maga az elv 
számukra még érthető, kellemes és elfogadható lenne, éppen ezért alkalmaz-
zák, de dühvel, kárunkra. ▶
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szemére vetik a régensnek a fegyverrel szerzett föld jogának és az ottani emberek 
származásának sutba dobását, a párizsi küldöttség lanyhaságát és együgyűségét, 
az ebből eredő szomorú állapotok bekövetkeztét. A   néprajzi elvek alkalmazását 
egyenesen sérelmesnek vélik: 

„Fájdalom, amit a szerb hadsereg karddal elfoglal, azt a szerb diplomácia nem 
képes megőrizni. Novemberi örömünk mára a legkeserűbb szomorúságba 
fordult. […] A   nagyhatalmak, melyek tegnapig a szerbekkel szövetségben 
voltak, és amelyek ma döntőbírákként viselkednek ellenségeink és szövetsé-
geseik között, lekicsinylően tekintenek a szerb–horvát–szlovén diplomáciára, 
mely kizárólag az etnográfiai elvekre helyezkedik.”208

 Cvijić mindettől függetlenül – vagy éppen a saját meggyőződésének alátámasztá-
sára – fáradságot nem ismerve folytatja küzdelmét Baranyáért, elkészítvén a magyar 
statisztikai adatokon nyugvó újabb etnográfi ai térképét (lásd a   Színes melléklet 9. 
térképét), amelyen a lehetséges új határvonalakat is megrajzolja,209 azokra a tapasz-
talatokra alapozva, amelyekről  Vesnić a szerb Külügyminisztériumot tájékoztatja: 

„ Cvijić professzor úr jelzi, hogy személyesen ment Baranyába, az ottani 
viszonyokat tanulmányozta, és meggyőződött arról, hogy Baranya nemzeti 
karaktere szláv, a valódi magyarok száma elenyészően kevés. A   szlávok száma 
sokkal nagyobb, mint ahogy azt a magyar hivatalos statisztikák feltüntetik. 
A   szlávokat a németek követik, ez utóbbiakat a magyarok. Különösen Mo-

 ◀   Természetes, hogy az etnográfiai elvek mentén Pécs nem lehet a miénk, de a 
szövetségesek számára az is természetes, hogy stratégiai és merkantilista el-
vek mentén tisztán szerb–horvát területek, miként Dalmácia és Bánát olasz, 
illetve román uralom alá eshetnek.

Így, amit kizárólag a szerb diplomácia nem lát Párizsban, azt a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság karddal szerzett területekből veszít, ami egyébként a 
világ négy égtáján is szent juss!” Baranya lakosságának csatlakozási kérelme  

(AJ  F336-f17-VII-4118). A   Szöveggyűjtemény 116. sz. dokumentuma.
 208 Ebben a mondatban nem a korábban sikeresnek ítélt délszláv néprajzi elveket 

találják sérelmesnek, hanem a nagyhatalmak azon kétszínű megnyilvánulá-
sait, amelyekkel a maguk esetében éppen az ellenkező elveket vallják, ha arra 
a gyarmatok miatt szükség mutatkozik.

 209 „Magamra vállaltam, hogy kivizsgálom Baranya kérdését, mely munkát 
befejeztem. A   vörös vonalig etnográfiai jogunk van, mert relatív többséget 
alkotunk. A   Pécs környéki területre, amit szaggatott vörös vonallal jelöltem, 
nincs etnográfiai jogunk, de követelni kell más alapon, amit a  Tardieu-nek, 
Johnsonnak,  Laroche-nak és Sir  Crowe-nak címzett levélben is leírtam. 
Nagy igazságtalanság lenne, ha nem kapnánk meg legalább a vörös vonalig 
[terjedő területet].”  Cvijić levele Vesnićnek (F336-f16-6688). A   Szöveggyűjte-
mény 69. sz. szövege.
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hács szerb–sokác jellegű, ami miatt a magyar statisztikák csak jelentéktelen 
számban láttatják így. Magyar ott gyakorlatilag nincs is. Pécs környékén tiszta 
szerb–sokác települések vannak, melyek  Mária Terézia uralkodása idején tér-
tek a katolikus hitre. Erre a megállapításra a saját tudományos megfigyelése 
alapján jutott. A   levelekhez térképet mellékelt Baranyáról.  Cvijić úr véleménye 
szerint a legtermészetesebb, és mondhatni egyedüli lehetséges határ a Pécs 
feletti Mecsek, amit szaggatott vonallal jelölt a térképen, ami Dunaszekcsőtől 
indul, Pécs felett halad, és Szalazd [?] falut érintve ferde vonalban a Drávára 
jut ki. Ezt a vonalat  Cvijić minimum vonalnak tekinti. Mohács kérdését újból 
érintve, mely […] központja a vidéknek, azzal fejezi be beszámolóját, hogy 
baranyai személyes tudományos vizsgálódásai alapján kialakult szilárd meg-
győződése azt mondatja vele, hogy nagy hibát vétenénk, ha a konferenciát 
nem bírnánk rá véleménye megváltoztatására e kérdésben.”210

Szeptember közepén  Pichon francia külügyminiszter tudomást szerez a magyar 
politikai körök kapcsolatlétesítési kísérleteiről Bukarest irányába, és azok feltéte-
leiről. A   francia követ véleménye lesújtó a magyarokról, ami semmiképpen sem 
kedvez a további magyar politikai törekvéseknek:211 

„Láthatjuk tehát, Magyarország mindenkitől támogatást próbál kérni, mielőtt 
beletörődik abba, hogy a párizsi békekonferenciához forduljon. Úgy vélem, 
a közép-európai politikai helyzet értékelésekor fi gyelembe kell vennünk Ma-
gyarországnak ezt a magatartását. Ez az ország csak akkor fog belenyugodni 
a Közép-Európában uralkodó új állapotokba, ha teljes bizonyosságot szerzett 
arról, hogy számára többé semmilyen kibúvó, semmilyen kiút nem kínálkozik.”

 Cvijić szeptember 17-én Baranyára vonatkozó jegyzéket küld  Tardieu-nek, 
benne Mohácsra, Baranya délszlávok lakta területére és Pécs városára vonatkozó 
megjegyzéseivel.212 Ugyanezt a jegyzéket juttatja el  Pašić október 22-én a maga 
nevében  Clemenceau-nak, minimális formai változtatásokkal.213

1919. szeptember 22-én  Cvijić a kormánynak ecseteli a Baja–Bácsalmás–Her-
cegszántó alkotta háromszög néprajzi sajátosságait,214 nem akarván belenyugodni 

 210 F336-f16-6688.
 211 1919. szeptember 16. Allizé bécsi francia követ  Pichon francia külügyminisz-

ternek. Bécs, 1919. szeptember 16. levéltári jelzet: AD.Europe 1918–40. 
Yougoslavie vol. 62, ff. 47–48 (Ádám–Ormos 1:2007).

 212  Cvijić érvei  Tardieu-nek küldve  (AJ F336-f17-3703). A   Szöveggyűjtemény 70. 
sz. dokumentuma.

 213 1919. október 22.  Pašić, a szerb–horvát–szlovén küldöttség vezetője  Clemen-
ceau-nak, a békekonferencia elnökének (Ádám–Ormos 2007, 1. köt.).

 214  Jovan  Cvijić levele a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság politikai küldöttségének 
Zomborból, 1919. szeptember 22-én (AJ  F336-f17-4159). A   Szöveggyűjte-
mény 71. sz. dokumentuma.
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abba, hogy a terület végképp Magyarországon marad, amiért a Duna mindkét felén 
terepmunka keretében bejárja a vitatott bácskai és baranyai településeket és vidéket: 

„Párizsban való tartózkodásom ideje alatt az a benyomásom támadt, hogy 
a Baja–Bácsalmás–Hercegszántó háromszög néprajzi sajátosságait illetően 
nincs birtokunkban a teljes igazság. Ezzel egy időben küldöttségek érkeztek, 
melyek határozottan és nagy lendülettel követelték az adott terület államunk-
kal való egyesítését. Az egyik és a másik okból kifolyólag is úgy találtam 
helyesnek, ha a Baranyában végzett személyes vizsgálataimhoz hasonlóan 
magam tanulmányozom az érintett területet. Az említett terület minden 
egyes települését végigjártam csakúgy, mint a térképen piros vonallal jelzett 
északi határt...”

 Cvijić távollétében a párizsi küldöttség északi határok iránti érdeklődése is alább-
hagyott, az 1919. október 31-én a Párizsba érkező, a bánáti szerb anyák által írott 
rezolúció sem billenti ki nyugalmi állapotából a küldöttséget, amit elkeseredésükben 
írtak a Négyeknek, hibaként róva fel a bukaresti béke értelmében átengedett szerb 
többségű területek Romániához csatolását: 

„A   szerb nép a minden nép igazsága, nemzeti életének fejlődése érdekében 
kimondott igazságos elvekben mélyen meggyőződve nem egyezhet bele a Né-
gyek Tanácsának fenti döntésébe, ezzel együtt azzal a ténnyel sem érthet egyet, 
hogy a békekonferencia tekintetbe veszi a Romániával 1916-ban megkötött 
szerződést, amit a bánáti nép tudta nélkül írtak alá, és amelyre Románia még 
ma is hivatkozik azért, hogy saját imperialista vágyainak eleget tegyen.”215

1919 NOVEMBERE ÉS DECEMBERE – HIÁBAVALÓ KÜZDELEM 
BARANYA TELJES TERÜLETÉÉRT

1919. november 4-én  Pašić, a politikai küldöttség első embere újból azzal a kérés-
sel fordul a Legfelsőbb Tanács elnökéhez, hogy tűzze napirendre és az új adatok 
birtokában tárgyalja újra a baranyai határokat, hiszen az etnográfiai jogon követelt 
területek mellett gazdasági megfontolásokat is figyelembe kell venni, ezért Pécs vá-
rosnál, pontosabban a Mecsek ormán kell a határt meghúzni, amivel az „etnográfiai 
és a stratégiai elvek” legalább olyan mértékben érvényesülnének, mint az ezúttal 
nem érintett szénbányák kiaknázásának lehetősége is. A   délszláv küldöttség első 
embere itt a néprajztudós által tett megállapításokra hivatkozik a stratégiai érvek 
érvényesítése okán: 

 215 Bánáti szerb anyák rezolúciója a Jugoszláviához való csatlakozás érdekében 
(Párizs, 1919. okt. 31.) (AJ 336-F2-4335). A   Szöveggyűjtemény 117. sz. 
dokumentuma.



■ 174 ■ Délszlávok Párizsban ■

„Amint volt szerencsém önt tájékoztatni, földrajztudósunk,  Cvijić úr a területi 
bizottság néhány szakértőjével való megállapodás szerint nemrégiben szemé-
lyesen bejárta a vidéket népünk jobb megismerése céljából, és megállapította, 
hogy népünk a vidéken hatalmas többségben él, és valós etnográfiai jogaink 
vannak a területre, ami alól kivételt képez Pécs (Fünfkirchen) környéke, mely 
többé-kevésbé elmagyarosodott az elmúlt 20-30 évben. Ennek ellenére azon 
a véleményen van, hogy igazságos akkor lenne a határ, ha a békekonferencia a 
Mecsek ormán határozná azt meg, mert az természetes határt képez. Ezzel egy-
ben meghallgatást nyernének azon reményeink, hogy a területünkkel együtt 
legalább egy minimum eszközre tennénk szert lepusztított országunk talpra 
állításához, mert ebben az esetben a pécsi bányák legalább bizonyos mérték-
ben pótolnák a vasúti és vízi szállítás fenntartásában jelentkező hiányt.”216

 Pašić november 11-én bizalmas táviratot küld a szerb minisztertanács elnökének, 
amelyben az új román kormányfővel történt tárgyalásának néhány pontjára hívja 
fel figyelmét: 

„Bánát kapcsán megegyezhetnénk [a szerb és román felek] abban az esetben, 
ha elfogadnák azt a nézőpontot, hogy a köztünk fennálló vitás kérdést a 
nemzetiségi elvek mentén kell rendezni, és korántsem a stratégiai követelések 
mentén. Mi nem kérjük magunknak egész Bánátot, még ha a békekonferen-
cia felkínálná is azt, nem fogadnánk el a hatalmas román többséggel lakott 
részeket, mert jó és békés szomszédok szeretnénk maradni továbbra is, mint 
ahogy a múltban voltunk.”217

November 12-én  Davidović – vélhetően  Cvijić tekintélyére és korábbi sikeres 
tárgyalásaira alapozva derűlátását – kilátásba helyezi a tudós újabb Baranyába uta-
zását, ha arra feltétlenül szükség mutatkozik:218 1919 őszén egyedül a tudós neve 
jelentette a siker garanciáját a délszláv kérdésben.

 216 Jegyzék Baranyáról (AJ F336-f17-4631). A   Szöveggyűjtemény 72. sz. dokumen-
tuma.

 217  Pašić beszélgetése a román küldöttekkel (AJ F336-f4-4453). A   Szöveggyűjtemény 
74. sz. dokumentuma.

 218 „Csak abban az esetben, ha erre abszolút igény mutatkozik, és amennyiben a 
baranyai határok kérdését másképpen nem lehet megoldani,  Cvijić hajlandó 
odautazni. Olyan részletes írásbeli jelentéseket küldött, hogy szóban keveset 
lehetne hozzáadni. Itt Cvijićre számos kulturális és felvilágosító feladat mi-
att lenne szükség.”  Cvijić esetleges Baranyába utazásáról (AJ-F336-f17-4473). 
A   Szöveggyűjtemény 75. sz. dokumentuma.

 Davidović kormányfő leplezetlen rokonszenve és tisztelete  Cvijić iránt 
érthető, hiszen politikai orientáltságuk – még ha politikai szerepvállalásuk 
nem azonos mértékű is – egymás felé sodorta őket.
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A   határokkal elégedetlen lakosság továbbra is nagygyűléseken fejezi ki vélemé-
nyét: a nagykikindaiak november 16-án  Davidović kormányfőnek címzett petíció-
jukban a demarkációs vonal kapcsán írják, hogy miután „[...] a jelenlegi demarkációs 
vonal teljesen elszigeteli [Nagykikindát] északról, keletről, de még északnyugatról 
is, és olyan testre kezd hasonlítani, melynek ereit elmetszették [...]”219

A   villányi és pécsi nagygyűlés képviselői november 27-én kelt levelükben a királyi  
kormányhoz intézik a villányi és pécsi nagygyűlés követelését, amelyben 

„[...] a Villányban és Pécsett újonnan megtartott Népi Nagygyűlés baranyai 
lakossága lelkesen és hűséges alattvalóként üdvözli Felségedet, és arra kéri, 
hogy a párizsi békekonferenciától a legerélyesebben követelje, hogy a bara-
nyai határvonalat Mohácstól és Pécstől északra, Siklóstól pedig nyugatra 
határozzák meg, és hogy ettől a követeléstől semmiképp ne álljanak el; és 
mindaddig, amíg a békét véglegesen alá nem írják Magyarországgal, és ezzel 
a békével az imént említett határokat nem szavatolják, a szerb hadsereget, 
amely egy évvel ezelőtt felszabadított minket, és amelynek soraiban mintegy 
600 baranyai önkéntes harcolt, a jelenlegi demarkációs vonalról semmiképp 
ne vonják vissza.”220 

1919. december 5-én a politikai küldöttség megbeszélésén hangzik el, hogy „[…] 
a küldöttségnek mindig szem előtt kell tartania a formálódó magyarországi hely-
zetet, amiben a katonai klikk és a nacionalista elemek egyre inkább erőre kapnak. 
A   Habsburg-restauráció lehetőségei egyre nagyobbak, ami nagyon rossz hatással 
lenne a mi politikai kilátásainkra nézve is.”221 Az adott pillanatban ez a kijelentés 
inkább formális, és nincs valódi szándék mögötte.

A   Baranyától nyugatra fekvő, a politikai küldöttség aspirációiban csak halkan 
követelt területek ügye a küldöttség december 7-én, a politikai küldöttség 166. 
megbeszélésén222 került napirendre, ahol  Trumbić a Területi Bizottság elé vitt kez-
deményezés kudarcáról számol be, egyúttal jelzi, hogy  Bowman amerikai küldött 

 219 A   nagykikindaiak petíciója a demarkációs vonal kapcsán (AJ 336-f3-4425). 
A   Szöveggyűjtemény 118. sz. dokumentuma.

 220 A   Pécsi Nemzetgyűlés kormányhoz intézett határozata (F 336-f16-4822; ugyan-
ez F 336-f16-4786). A   Szöveggyűjtemény 119. sz. dokumentuma.

 221 1919. december 5. (165.) IV. Drašković: „[…] a küldöttségnek mindig szem 
előtt kell tartania a formálódó magyarországi helyzetet, amelyben a katonai 
klikk és a nacionalista elemek egyre inkább erőre kapnak. A   Habsburg-res-
tauráció lehetőségei egyre nagyobbak, ami nagyon rossz hatással lenne a mi 
politikai kilátásainkra nézve is. Beszámol Price és  Horthy tábornok [sic! 
tengernagy helyett] tárgyalásáról Pesten, a legutóbbi, a demarkációs vonalon 
történő katonai akciókról, és leszögezi, hogy a magyar és az olasz fél között 
szoros politikai együttműködés állhat fenn. Úgy véli, hogy erről minden-
képpen értesíteni kellene az amerikai, az angol és a francia küldötteket a 
Conseil Supréme-ben” (Krizman–Hrabak 1960, 199).
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elhangzott javaslata arra vonatkozott, hogy a Legfelsőbb Tanácshoz kell fordulni 
sérelmeikkel (Krizman–Hrabak 1960, 200). A   kérdés valóban a Legfelsőbb Tanács 
elé került, amiről  Clemenceau 1919. december 11-én a következőt írja: „A   szerb–
horvát–szlovén küldöttség több ízben sürgette a Legfelsőbb Tanácsot, hogy hajtson 
végre határkiigazítást Horvátország és Magyarország között a Dráva és a Mura ösz-
szefolyásától keletre húzódó szakaszon. A   békekonferencia határvonalként a Dráva 
medrét jelölte ki. Szerbia azt kérte, hogy a Horvátországot Magyarországtól elvá-
lasztó közigazgatási  határvonalat – amely e két állam között a régi stratégiai határt 
képezi – tekintsék ismét érvényesnek. A   jugoszláv ügyek bizottsága által az ügyben 
folytatott első vizsgálat nem járt eredménnyel, mivel a szerbek kérését támogató 
francia és brit küldöttség az amerikai és az olasz küldöttség ellenállásába ütközött. 
Miután Trumbićnak – a Quai d’Orsay tanácsát követve – sikerült meggyőznie az 
amerikaiakat,  Laroche elnökletével újból összeült a bizottság, amelyben a kisebb-
ségben maradt olasz küldöttség készséggel magáévá tette a többiek álláspontját.”223

 ◀ 222 1919. december 7. (166.) I. „ Trumbić közli, hogy a Magyarországgal közös 
határ kiigazítására vonatkozó kérelmünk, mely a Dráva bal partja mentére 
(Répás stb.) vonatkozott, a területi kérdésekben illetékes bizottság elé lett 
terjesztve, és ott kudarcot vallott. A   bizottság két tagja (a francia és az 
angol) támogatta a kérelmet, a másik kettő (olasz és amerikai) ellene voltak. 
A   bizottság francia tagja,  Laroche azt mondta Trumbićnak, hogy valamilyen 
módon a bizottság amerikai tagját, Bowmant kellene megnyerni ügyünknek. 

 Trumbić és  Šišić elmentek hozzá, és a régi magyar–horvát határ ottani 
szakaszáról beszéltek neki.  Bowman kitartott álláspontja mellett, mert az 
5000 horvát jelentéktelen szám, és értük nem érdemes egy olyan természe-
tes határt feladni, mint amilyen a Dráva. Nekünk elvszerűen döntenünk 
kell: vagy a régi közigazgatási határ, vagy a Dráva, de mindenesetre vagy az 
egyik, vagy a másik.  Trumbić ekkor a Dráva medrének változásáról beszélt 
és megjegyezte, hogy a folyó a jobb partja felé változik, lévén hogy a bal part 
magasabb, így igen hamar megszűnne politikai határként létezni. Bowmanre 
ez az indoklás mély hatással volt és javasolta, hogy forduljunk a Legfelsőbb 
Tanácshoz, de természetesen a Dráva egész folyása tekintetében, nem pedig 
csak ott, ahol Magyarország kárára szeretnénk érvelésünket felhasználni. 
 Trumbić úgy gondolja, hogy az érvelés egyes helyeken számunkra káros len-
ne. Ennek ellenére azzal is érvelni lehetne, hogy a Dráva egyes szakaszokon 
már megállapodott medrében. Megállapodtunk, hogy  Trumbić írja meg ezt a 
feljegyzést az új tények figyelembevételével” (Krizman–Hrabak 1960, 200).

 223 „Ezt követően a bizottság jelentését a Legfelsőbb Tanács elfogadta, és arra a 
megoldásra jutott,

»1.  hogy a szerb–horvát–szlovén állam határa a gyékényesi vasútállomástól 
délnyugati irányban 1 kilométerre található vasúti hídtól számítva egy, 
az Alsómiholjác [Donji Miholjac / Niheljac-Dolni] községtől keletre 
mintegy 9 kilométerre eső pontig a Magyarország és Horvátország kö-
zötti régi közigazgatási határvonalat követi; ▶
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A   minisztertanács elnöke december 11-én újabb, korábban is többször használt 
hidrológiai érvet továbbít Párizsba a politikai küldöttségnek, mely a Baja városához 
fűződő reményeket újból felhevítette: 

„Ha a köztünk és a Magyarország közötti határt Bajától egy kilométerrel dé-
lebbre húznák meg, akkor a Ferenc-csatornát vízzel ellátó szivattyúállomás, 
amely a csatorna torkolatánál a bajai kikötőnél fekszik, Magyarországhoz 
tartozna, és abban az esetben a csatorna – amely teljes egészében a mi terü-
letünkön húzódik – vízellátása a magyarok jóakaratától függne. Ezt a szi-
vattyúállomást nem lehetne áttelepíteni a nekünk odaítélt Bezdánba, mivel 
a terep szintkülönbsége négy métert tesz ki.

Mindezek értelmében, arra lenne szükség, hogy nekünk ítéljék oda azt 
a területet, amelyen a szivattyúállomás található, valamint a csatorna azon 
részét, amely, attól tartunk, magyar kezekben maradhat. Amennyiben ez nem 
valósul meg, akkor biztosítani kell számunkra a magyar területen maradó szi-
vattyúállomás és a csatornához kapcsolódó összes létesítmény felügyeletének 
és megfelelő működése ellenőrzésének a jogát.”224 

 ◀ 2.  hogy a határvonal úgy módosul, hogy a Gyékényestől Barcsba [Barch] 
vezető vasútvonal – beleértve a golai [Cola] vasútállomást – teljes egé-
szében magyar területen maradjon;

 3.  hogy ezt az állomást vegyes személyzet irányítja majd, lehetővé téve így 
Gola község kiszolgálását is;

 4.  hogy a jugoszláv ügyek bizottsága 1919. április 6-án kelt 2. sz. jelentésé-
nek a Legfelsőbb Tanács által elfogadott szakaszát, amely a kotor–barcsi 
vasútvonal nemzetközi fölügyelet alá helyezését írja elő, bele fogják 
venni a magyar békeföltételek közé;

 5.  hogy a szerkesztőbizottságot megbízzák, hozza összhangba a fönti hatá-
rozatokkal a békeföltételek szövegét, miután – ha szükségesnek látja – 
kikérte a kikötők, vízi utak, és vasutak bizottságának véleményét.«
Amint láthatja, a jugoszlávok ez alkalommal is megtapasztalhatták, hogy 

nem hiába fordulnak a francia küldöttséghez – és egyébként ugyanúgy a 
brithez sem.

Egyébiránt e határozatot ugyanazon a napon fogadták el, amikor a 
szerb–horvát–szlovén küldöttség aláírta az osztrák békeszerződést.”

1919. december 11.  Clemenceau francia miniszterelnök és hadügymi-
niszter Grenard belgrádi francia ügyvivőnek.

Iratszám: 66[275] [276] Irat típusa: 402. sz. távirat. Keltezési hely: Párizs. 
Keltezési idő: 1919. december 11. 
Levéltári jelzet: AD.Actes de la Conférence de la Paix 123, ff. 124–125. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/

ch02s05.html. Letöltés időpontja: 2020. április 2. 
 224 AJ 336-f16-5074.
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A   vízrendszerek részleges vagy teljes birtoklásának kérdése és a vele való érvelés 
nem egyedülálló, és korábban – a bánáti vízrendszer vagy a Duna határfolyóként 
való kijelölése során – is az érvelés homlokterébe került. A   vízi műintézmények, 
illetve a szárazság vagy a vízszabályozás kérdése felmerült ugyan, de a jelek alapján 
ezeknek korántsem tulajdonítottak akkora jelentőséget, mint azt az érveléssel élők 
elvárták volna.

1919. december 22-én  Pašić beszámol arról a pesti táviratról, melyben a pesti 
megbízott a magyar politika kurzusváltására hívja fel a küldöttség figyelmét, hogy 
a magyar kormány küldöttei segítségével határmódosításokat szeretne kieszközölni. 
„Képviselőnk javasolja, hogy még a magyar küldöttség Párizsba utazása előtt me-
nesszünk küldöttséget Romániába és Csehországba, amely egy közös »szolidáris 
taktikáról« állapodna meg érdekeink védelmében.”225 

1919. december 23-án  Pašić azt a jegyzéktervezetet ismerteti, aminek alapján 
a békeszerződésben a pécsi bányák széntermelésének legalább 60%-át a délszláv 
államnak kellene juttatni.226 A   kínálkozó alkalomra  Žolger is felhívja a politikai 
küldöttség figyelmét a küldöttség december 24-i összejövetelén.227

1920 JANUÁRJA 

A   délszláv politikai küldöttség január 4-i összejövetelén228 a délszláv–magyar határ 
szempontjából két kérdés volt napirenden: az elsőben  Trumbić a pesti Miniszter-
tanács azon döntéséről számol be, melyről közvetett úton szerzett tudomást, és 
amely arról szólt, hogy küldöttséget menesztenek Párizsba a béketárgyalásra, míg 
a másikban  Pašić számol be a szövetséges bizottságok magatartásáról Baranyában: 
három küldöttség látogatta meg a területet, és a legutóbbiban az olasz tag botrá-
nyosan viselkedett.

1920. január 16-án kerül sor  Apponyi szűk körű meghallgatására, amit szigo-
rúan bizalmas feljegyzés rögzített.229 Másnap, január 17-én a délszláv politikai 

 225 1919. december 22. (172.) VII. (Krizman–Hrabak 1960, 211).
 226 1919. december 23. (173.) I.  Pašić azt a jegyzéktervezetet ismerteti, aminek 

alapján a békeszerződésben a pécsi bányák széntermelésének legalább 60%-
át nekünk kellene biztosítani.

 227 1919. december 24. (174.) II.  Žolger jelzi, hogy a reparációs bizottság éppen a 
pécsi szénbányák kérdésével foglalkozik. Ezt a kérdést is képviselőnk nélkül 
fogja eldönteni a bizottság, „de nobis sine nobis”.

 228 1920. január 4. (184.) I.  Trumbić közzéteszi a pesti Minisztertanács jegyző-
könyvét – amit a cseh küldött adott neki –, melyben a küldöttek békekonfe-
renciára küldésének szükségszerűségéről tárgyaltak.

II.  Pašić jelentése. (Krizman–Hrabak 1960, 239).
 229 1920. január 16.

Följegyzés  Clemenceau,  Lloyd George, lord  Curzon,  Bonar Law,  Pichon, 
Hugh  Wallace,  Nitti, Macui és  Apponyi gróf megbeszéléséről ▶
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küldöttség – távollétében, nem értesülvén a meghallgatás tartalmáról, részleteiről 
és annak kimenetelétől – a pravoszláv egyház és egyes alapítványok majdani státusát 
szabályozandó kérdések tárgyalását tűzi napirendre.230

A   Magyarországgal kötendő béke feltételeinek kiegészítésére  Pašić vállalkozik 
az általa  Clemenceau-nak átadott jegyzékben 1920. január 18-án,231 néhány kérdés 
kapcsán: 

„[...] kérve azok jóindulatú fi gyelembevételét a Magyarországgal kötendő béke 
föltételeinek szövegezése alkalmával.”232 Ezek: 1. Horvátország státusa, a kártérí-

 ◀   Iratszám: 73[291] 
Irat típusa: I.C.P. 19. sz. följegyzés. Szigorúan bizalmas – titkos. 
Keltezési hely: Párizs. 
Keltezési idő: 1920. január 16. 
„ Apponyi január 16-án szóbelileg adhatta elő ellenvetéseit, s miután csu-

pán egy nap állt rendelkezésére a felkészüléshez, beszéde nem annyira a rész-
letekre, mint a békefeltételek egészére irányult. Ezen az ülésen intézett  Lloyd 
George meglepő kérdéseket Apponyihoz arra nézve, hogy hány magyar lakik 
az elszakítandó területeken.  Lloyd George memoárjaiban helyteleníti, hogy 
 Apponyi nem kritizált egyes különlegesen igazságtalan eseteket (Memoirs, 
2:629), és túlságosan általánosságban mozgott. Helytelen volt, hogy  Apponyi 
nem koncentrálta magát azokra a határterületekre, ahol kétségtelen ma-
gyar többség ellenére a Határmegállapító Bizottság gazdasági vagy földrajzi 
szempontokból Magyarország ellen döntött. Ha  Apponyi adatokkal hatásosan 
alátámasztotta volna kritikáját, egyes kerületekben ellenállhatatlan lett volna 
az ő, jóvátételre vonatkozó felszólítása – írja  Lloyd George.” 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/
ch02s06.html. Letöltés időpontja: 2020. április 2. 

 230  A   politikai küldöttség 196. jegyzőkönyvének I. pontjában: „[…] a pravoszláv 
egyház majdani helyzete Magyarországon legyen olyan, mint amelyekkel ko-
rábban a Karlócai érsekség rendelkezett. Mi kértük későbbi tárgyalását, de a 
kérést elutasították. Sava  Tekelija alapítványának kérdése, amit a 249. szakasz 
utolsó bekezdése egyébként szabályoz” (Krizman–Hrabak 1960, 242–243).

 231 1920. január 18.  Pašić, a szerb–horvát–szlovén küldöttség vezetője  Clemen-
ceau-nak, a békekonferencia elnökének 

Iratszám: 74. 
Irat típusa: 5346. sz. levél. 
Keltezési hely: Párizs. 
Keltezési idő: 1920. január 18. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/

ch02s06.html. Letöltés időpontja: 2020. április 2. 
 232 1920. január 18.  Pašić, a szerb–horvát–szlovén küldöttség vezetője  Clemen-

ceau-nak, a békekonferencia elnökének 
Iratszám: 74. 
Irat típusa: 5346. sz. levél. ▶
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tés kérdése; 2. A   kártérítés során használt pénz; 3. Jóvátétel; 4. Kulturális javak, 
levéltári, muzeális javak kérdése; 5. Egyházi-zsinati határozatok kérdése. 

Az a benyomásunk támadhat, hogy a politikai küldöttséget 1920 elejétől 
a szerződés részleteinek megszövegezése mellett a magyarországi trónutódlás 
és a belpolitikai helyzet érdekli leginkább: február 6-i összejövetelén233 a 
Habsburg-restauráció lehetőségei voltak napirenden, melynek során „ Trumbić 
beszámol a cseh és román képviselőkkel folytatott tárgyalásokról a Habsburg-
restauráció lehetőségeiről Magyarországon. Felvetődött annak lehetősége, 
hogy együttes kérésre kerüljön bele a békeszerződés szövegébe az a különleges 
záradék, miszerint tiltassék meg a Habsburg-ház bármely tagjának magyar 
trónra kerülése. A   román küldött a következő román álláspontot fejtette ki: 
a magyarok nagy kedvvel fogadnák a monarchiát, és az előbb-utóbb újból 
létrejön. Három jelölt létezik: az angol earl Teck, a bolgár Cirill, és végül 
egy a Habsburg-házból. A   románok megítélése szerint a legveszélytelenebb, 
ha egy Habsburg kerül a trónra. Az angolok már most is túl engedékenyek a 
magyarokkal szemben, és még engedékenyebbek lennének, ha a trónon earl 
Tecket látnák.  Trumbić kijelentette, hogy mi semmiképpen sem szeretnénk 
Habsburg-házit látni a magyar trónon. [...]  Pašić közli azt a táviratot, amiben 
a belgrádi kormány arra szólítja fel prágai, bécsi és bukaresti képviselőinket, 
hogy a kormányokkal kezdjenek tárgyalásokba e kérdést illetően.” 

Február 9-én a tárgyalások folytatását jelentik be: „ Pašić holnap találkozik a cseh 
és a román küldöttekkel, hogy közös jegyzékkel – amihez talán Ausztria is csatla-
kozna – tiltsák meg a békeszerződésben, hogy Habsburg-házi kerüljön a magyar 
trónra, továbbá olyan ház képviselője se, aki a szövetségesek ellen harcolt.”

Február 12-én nyújtják át a magyar delegáció írásos válaszát a békekonferencia 
titkárságának, rámutatva a Kárpát-medencei gazdasági egység megbontásával járó 
veszélyekre és a kisebbségvédelem nem kielégítő voltára, illetve kezdeményezik a 
népszavazást ott, ahol etnikai alapon nem túlnyomóan magyar népesség él.234

 ◀  Keltezési hely: Párizs. 
Keltezési idő: 1920. január 18. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/

ch02s06.html. Letöltés időpontja: 2020. április 2. 
 233 1920. február 6. 1920. (213.) I. (Krizman–Hrabak 1960, 259). A   Magyarország-

gal kötendő békeszerződés pontjainak megtárgyalása – a korábbi időszakhoz 
hasonlóan – a következő periódusban folytatódott, így február 12-én a magyar 
tulajdonú földbirtok kisajátításának eshetőségét tárgyalták. A politikai kül-
döttség 217. megbeszélésének jegyzőkönyve. In Krizman–Hrabak 1960. 266.

 234 „A   határokra vonatkozóan a delegáció egyrészt rektifikációt javasolt etnikai 
alapon, másrészt nem túlnyomóan magyarlakta területeken népszavazá-
sokat. Erősen kifogásolta a válasz a 293. §-t (kikötött vízi utak, vasutak), 
amely nem veszi tekintetbe a magyar vízgazdálkodás alapvető adottságait” 
(Katona 2010).
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1920. február 12-én Jovan  Cvijić – amellett, hogy továbbra is készségesnek 
mutatkozott a vélt igazságtalanságok teremtette helyzet orvoslására – a békekonfe-
renciáról, annak menetéről időközben tett észrevételeit két rövidebb feljegyzésben 
örökíti meg: mindkét feljegyzés szubjektív és összefoglaló jellegű: 

„A   békekonferencia. Ez a békeszerződés más, mint az eddigiek. Az elnök 
nagy és emberséges gondolatai nem minden esetben győzedelmeskedtek. Egy 
azonban megihlette a konferencia fontosnak tekintett döntéshozóit, hogy 
a békekötés ne csak győztesek és legyőzöttek közti szerződés legyen. Ahol a 
legyőzöttek legmélyebb érzelmeibe nem taposnak bele, hanem arra töreksze-
nek, hogy a szerződés a jogon és az igazságon alapuljon. Sehol másutt nem 
lehetett ezt a gondolatot megérezni, mint a Területi Bizottság munkájában, 
ahol magam is számos személyes és tudományos alapon kötött barátságra 
tettem szert, és ennek alapján a fenti gondolatot teljes nyugalommal védel-
mezhetem. Az elvi érték mellett annak valódi értéke a nagyobb, amelyet 
alkalmazása a jövőben még növelni fog.  Poincare: »une création continue«.

Egyetlen konferenciának sem sikerült leküzdeni azokat a kihívásokat, 
amelyeket a különböző érdekek teremtettek. Ezen túl arra is hivatott, hogy 
szabályozza a civilizáció új formáit és az új viszonyrendszert is a nemzetek 
között. A   felsoroltak mellett a szerződéseknek számos hiányossága van: pél-
dául a régi diplomácia és némely korábbi szerződések nyomai. Különösen 
Olaszország volt az, akit a korábbi szerződések szelleme béklyóba kötött. 
1919. augusztus 6-án lettem utoljára hívatva.

A   párizsi békekonferencia. Amióta világ a világ, ilyen konferencia még 
nem volt, mint a párizsi. Feladatai messze túlszárnyalták azokat a feladatokat, 
amelyeket a korábbiak feladatuknak tekintették. Legelőbb a területi kérdése-
ket volt hivatott eldönteni Európa egészén, Afrika és Ázsia jelentős részén, a 
Csendes-óceán szigetvilágában. Határozott alapokon nyugvó elvek mentén 
igyekezett eleget tenni ezen feladatának. A   kíméletlen és eddig ismeretlen 
eszközökkel folytatott háború egy sor katonai és erkölcsi dilemmát vetett fel. 
A   Népszövetség a továbbiakban állandóan őrködhet. A   gazdaság számtalan 
súlyos kérdése csakúgy, mint a jogi felvetések. Több száz alkalmi látogató volt 
jelen Párizs egyes pontjain, mint a Place de la Concorde, Rue de Grenelle, Arc 
de Triomphe és ezek mellékutcái. A   legnagyobb »va-et-vient« az amerikai 
küldöttség körül alakult ki, akik az érdeklődés középpontjában állottak.

A   résztvevők százai között néhány tíz a fontos dolgokba volt beavatva, míg 
a többiek részfeladatokat végeztek. Legtöbben az egyetlen állam legegysze-
rűbb érdekeit képviselők táborába tartoztak, akik mindenáron védelmezték 
államukat és nemzetüket, akik leginkább a kis nemzetekből kerültek ki. Nem 
törődtek a kongresszus magasztos eszméjével, sem pedig az összetettebb kér-
dések megoldása körüli vitákkal. Megint mások igazi nagy ragadozó madarak-
nak bizonyultak, a régi iskola képviselői – mint az elvek és ideák képviselője, 
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 Wilson elnök. Arra törekedtek, hogy területi és gazdasági megoldásaikkal 
az esetleges későbbi háború lehetőségeit a legkisebbre csökkentsék. Még egy 
nagy államnál is gondot okoz, ha a szomszédságra a rossz nehezedik rá, hát 
még egy ilyen kis kontinens esetében, mint Európa és annak kis országai.

Azok a nagyvonalúak, akik mindenütt segíteni igyekeztek, tárgyaltak, és 
a nehézségeket és félreértéseket hárították el, és ezek mellett saját nemzeti 
küldetésüket is teljesítették, mint mondjuk  Venizélosz, aki ennek következ-
tében kivételes helyzetben volt.

És amíg a konferencia homlokzata fényes volt és tündökölt, mindenkinek 
az volt a benyomása, hogy minden a bejáródott ceremónia alapján működik, 
bent forrt a levegő és küzdelmek folytak, amelyek a lelkiismereti válságig és 
tragédiáig fokozódhattak” (MS M.14.511).

A   baranyai kérdés még 1920 februárjában is élénken foglalkoztatta a közvetlen 
érintetteket és a szakmai köröket egyaránt: Milan Đ. Ćosić megyei iskolafelügyelő 
és Milan  Glibovszki, a Baranjski Glasnik/Baranyai Hírnök felelős szerkesztőjének 
memoranduma a kormány leghatározottabb fellépését sürgeti a múlt év augusztu-
sában megvont határ miatt, és a helyi lakosság legelszántabb ellenállását helyezi 
kilátásba: „Több mint 4000 szerb, sokác és részben német egyhangúlag jelentette 
ki, hogy a nevezett határt nem fogadhatják el és [kérik], hogy a határ helyét újból 
vizsgálják felül úgy, hogy az a legnagyobb számú népességünket foglalja magába, 
és biztosítsa nemzeti és gazdasági érdekeit. Elhatározták, hogy készek fegyverrel 
a kézben megvédeni jogaikat. Megtudván azonban, hogy a magyarokkal kötendő 
szerződés szövegét már átadták a magyar küldötteknek, és abban a fent már leírt, 
igazságtalan határ megszövegezése olvasható, a baranyaiak azzal a kéréssel fordultak 
a belgrádi Királyi Kormányhoz, hogy küldje el Párizsba két küldöttüket, akik szemé-
lyesen adják át memorandumuk szövegét, amelyben a lakosság tiltakozása és vágyai, 
illetve a határok érdekükben történő megváltoztatása került megfogalmazásra.”235 

A   Memorandum népünk történelméről Baranyában a nemzeti buzgalom igen tanul-
ságos példája. Nem tudván adatokkal szolgálni a szerzőről, aki a levelezési címét 
nemes egyszerűséggel a „Vajdaságba” helyezi, 1920. január 12-i levelében – melyet 

 235 A   pontokba szedett érvek után a tekintélyes délszláv lakosság szörnyű jövőbeli 
sorsát vizionálják: „Befejezvén memorandumunkat a küldöttek bátorkod-
nak 100.000 szerb és sokác nevében megkérni a nagyra becsült küldötteket, 
de főképpen a küldöttség elnökét, Nikola  Pašić urat, hogy a magyarokkal 
folytatandó legutolsó tárgyaláson is a legerélyesebben képviseljék a baranyai 
nép érdekeit, melynek egy része előtt a ránk erőltetett és igazságtalan határ 
miatt a fennmaradás lehetetlensége áll, míg a másik, nagyobb részre a ma-
gyarok kénye-kedve szerinti sors vár.” A   baranyai küldöttség memoranduma (F 
336-17-VIII–5678). A   Szöveggyűjtemény 120. sz. dokumentuma.
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február 20-án a békekonferencián lévő (politikai) küldöttségnek címez – a Baranya 
elvesztése felett érzett fájdalmában összefoglalt történelmi adatai elé a következő 
értelmezési keretet vázolja: 

„Reméljük, hogy a tiszteletre méltó békekonferencia hűen tartja magát ahhoz 
az elvhez, amelyet a nemes  Wilson javasolt, miszerint a háború kirobbanásáért 
vétkeseknek és azoknak, akik annak folyamán az emberiség és civilizáció ha-
tárait átlépték, meg kell bűnhődniük, a károsultaknak pedig teljes elégtételt 
kell kapniuk.

Nem lehet tovább titkolni, hogy ebben a világháborúban annak kezdetétől 
a végéig legtöbbet a Szerb Királyságban élő szerbség szenvedte el, de azok is 
a királyság határain kívül; méghozzá a valamikori fejedelemségekben, illetve 
a Vajdaságban, Horvátországban, vagyis a Szerb és a Magyar Királyságban, 
valamint Herceg-Bosznia területén és Dalmáciában (ez utóbbiban a vallástól 
függetlenül, mivel a legtöbb Dalmáciában élő embernek ősapái szellemükben 
és öntudatukban erős ősapák, tehát – szerbek voltak!).”236

A   kis engedmények kicsikarásának taktikája tovább folyik. 1920. február 21-én237 

a Fiume gazdasági sarokpontját képező Baross-kikötő leválasztása körül kialakult 
konfliktus kapcsán [...] „ Pašić beszámol  Millerand-nal történő beszélgetéséről. 
 Pašić a  Wilson-jegyzék után előállott helyzet felől érdeklődik. M[illerand] azt 
válaszolta, hogy a dolgot nem tárgyalták meg, de bízik abban, hogy ez hamarosan 
megtörténik.  Pašić azt mondta, hogy a legnehezebb elfogadni azt a szóbeszédet, 
hogy  Wilson elképzeléseinek elhagyásával Olaszország valamilyen hátsó terveket 
sző. Továbbá azt is kijelentette, hogy a kérdésben nem mélyültek el kellőképpen, 
egyébként nem látja értelmét annak, hogy a Barosst elválasszák Sušaktól, ami szá-
munkra igen kedvezőtlen helyzet.” 

A   kisebb engedmények politikájának egyik lelkes támogatója – a határok végle-
ges megállapítása óta – maga  Cvijić, akinek álláspontja a román és a magyar határ, 
illetve Horgos település és határának hovatartozása kapcsán is a cserék kieszközlése 
volt. A külügyminisztérium február 24-i jelentése szerint: 

„ Cvijić professzor azt javasolja, hogy lépjenek kapcsolatba a román küldött-
ség tagjaival a bánáti határ kapcsán azzal a megjegyzéssel, hogy legyenek 
Klisura, valamint Módos–Párdány megszerzésén, valamint legyenek arra 
tekintettel, hogy ezek helyett mit lehetne Romániának átadni. Továbbá, a 
Magyarországgal kötendő szerződés aláírását követően lépjenek kapcsolatba 
a magyar küldöttekkel, hogy a tisztán magyarok lakta Horgost és környékét 

 236 Memorandum népünk történelméről Baranyában  (K. Šimić Zmaj Jovina 17. AJ 
F 336-f16-6692). A   Szöveggyűjtemény 121. sz. dokumentuma.

 237 Február 21. 1920. (223.) I. Krizman–Hrabak 1960. 272.
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engedjük át nekik a mi lakosságunkkal lakott bajai háromszögért cserébe.  Šorli 
ugyanakkor azt javasolja, hogy Mohácsot cseréljék el valami más területtel, 
ahol nincs magyar többség.”238

 
A   tudós szívósan ragaszkodott meggyőződéséhez, és a határok nemzetiségi el-

vek alapján történő megvonása mellett kardoskodott, ugyanakkor ennek elérését 
rosszul időzítette: a másnap Belgrádba érkező válasz nem pusztán népszámlálási 
adatok mentén rögzíti az állapotokat, hanem terepi beszámoló alapján is, melyek 
a Párizsban megállapított körülményekkel ellentmondanak, de egyúttal megálljt 
parancsolnak a további lelkes spekulációknak is: 

„Szövetségeseink azt javasolják, hogy most ne tegyünk területcserére vo-
natkozó javaslatot, mert ezzel bácskai határunk megkérdőjelezhetővé válik, 
ami alól Baranya sem kivétel, mert a magyarok népszavazást kérnek azután, 
hogy a németeket megnyerték, mi pedig tevékenységünkkel elidegenítettük 
őket. A   katonaság békésen végezte el az okkupációt, és nem fosztogatott az 
első időszakban. Most Bánátban, Bácskában és Baranyában is többségben 
vannak  [a magyarok] az után, hogy a németekkel és a zsidókkal együtt 
vannak. Miután a [béke]konferencia megvonja a békében meghatározott 
határokat Magyarországgal, akkor tehetünk lépéseket az egyezmény irányába 
Magyarországgal és Romániával, de most nem szabad a kérdést felvetni, mert 
minden veszélybe kerülhet.”239 

Ez az utalás a határmegállapító bizottságok munkájára vonatkozik, amelyek a tria-
noni békeszerződés becikkelyezése (a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság esetében ez a 
dátum 1921. július 17.) után végzik majd a határmegállapítás tulajdonképpeni feladatát.

Ugyanezen a napon tartja a délszláv politikai küldöttség 224. összejövetelét, 
amelyen a jegyzőkönyv tanúsága szerint240 egy baranyai küldöttség még Párizsban 
tartózkodik, és legalább a Siklósi és a Mohácsi járásban szeretnének határmódosítást 
kieszközölni (Krizman–Hrabak 1960, 273–274).

1920 MÁRCIUSA

A   magyar tárgyalási pozíciók 1920 januárjától kezdődően egyre kedvezőbbnek tűn-
tek, amit számos tényező egyben állása eredményezett: jeleztük, hogy az okkupált 
területeken korábban gáncs nélküli lovagokként jellemzett megszálló katonaságot 
egy korántsem előnyös jelzőkkel illetett hivatali apparátus duzzasztotta fel akkor, 

 238  Cvijić álláspontja a román és a magyar határ kapcsán (AJ F336-5621). A   Szö-
veggyűjtemény 76. sz. dokumentuma.

 239 Uo.
 240 Ugyanezt a lehetőséget a politikai küldöttség is tárgyalta 224. összejövetelén.
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amikor a mindennapi élet megszervezését kísérelték meg, ekkor az elégedetlenség 
a korábbi vetélytársakat is szövetségesekké tette, illetve a nagyhatalmak kénytelen-
kelletlen szembesültek döntésükkel.

 Cvijić – bár korábbi jegyzéke éppen a külügyminisztériumot bátorította újabb, 
kisebb határmódosítások kérvényezésére – véleményével szemben  Pašić homlok-
egyenest más becslésbe bocsátkozik: 

„[…] a mostani helyzetben hihetetlennek tűnik számára bármilyen siker 
elkönyvelése, mi több, tartok attól, hogy ezzel ártunk érdekeinknek. A   ma-
gyar küldöttség minden elszakított területen népszavazás kiírását követeli. 
Miután hanyag államapparátusunk elidegenítette tőlünk a német és izraelita 
lakosságot, így azok népszavazás esetén minden kétséget kizáróan Magyar-
ország és a magyarok mellett tennék le voksukat, ily módon sok-sok mást 
dolgot [területet? szavahihetőséget? bizalmat?] is elveszíthetnénk. Azon a 
véleményen van, hogy legjobb lenne békén hagyni a kérdést. A   küldöttek 
egyetértenek  Pašić érvelésével, és megegyeznek abban, hogy a kérdést nem 
tűzik újból napirendre” (Krizman–Hrabak 1960, 273–274). 

A   fenti megállapítás végérvényesen pontot tett a kisebb határkiigazítások poli-
tikai támogatásának időszakára. 

A   március 19-én241 iktatott levelében Milan Ćosić ismerteti Pašićtyal az elkese-
rítő helyzetet, de érdemi változást ő sem tudott elérni: „Baranyai mohácsi szerb né-
pünk megtudván, hogy a párizsi békekonferencián Királyságunknak csak 34 község 
lett odaítélve Baranyában, mely településeken 23.030 szerb-sokác, 11.260 magyar 
és 16.500 német él, a monostori, villányi, mohácsi és pécsi nagy népgyűléseiken a 
leghatározottabban tiltakozott az igazságtalan és természetellenes határmegvonás 
ellen Baranyában, és elhatározta, hogy megkérik Párizsban tartózkodó királyi 
küldöttségünket a legélénkebb állásfoglalásra, mely szerint Baranya fennmaradó 
etnográfiai része, a 12 oda nem ítélt falu, a Mohácsi járás 21 falva és a pécsváradi 9 
falu, valamint a Pécs környéki 33 falu Péccsel együtt még Királyságunknak juttassék.”

A   magyar diplomácia politikai színtérre való visszatérése és az utódállamok nemzetisé-
gi összetétel alapján vitásnak tekintett, magyarok lakta területén esedékes népszavazás 
egyre hangosabb követelése a szövetségesek körében – ha zavart nem – de kételyeket 
ébreszthetett. Az 1920. március 3-án kelt londoni titkos feljegyzés242 tanúsága szerint 

 241 A   baranyai küldöttek memoranduma (AJ  F336-f16-5993). A   Szöveggyűjtemény 
122. sz. dokumentuma.

A   levél kétségtelenül korábban került megfogalmazásra, és szóban is 
elhangzott. Valószínű, hogy a 224. összejövetelen került napirendre.

 242 1920. március (március 3.)
Följegyzés  Lloyd George, lord  Curzon,  Leeper,  Vansittart, Forbes Adam, 

Kerr, P.  Cambon, Ph.  Berthelot, Kammerer,  Nitti, Scialoja, Imperiali márki, 
Galli, Nogara és Ascalio Colonna herceg megbeszéléséről ▶
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a kezdeményezést mereven elutasító francia tárgyaló ( Berthelot) és a diplomatikus, 
de erőtlen angol fél ( Lloyd George) pengeváltásai az eredeti célt – a kérdés újbóli 
megnyitását – semmiképpen sem szolgálták, legfeljebb diplomáciatörténeti adalék-
ként emlékezhetünk meg róluk. A   következő reakció Nittitől származik. Föltette a 
kérdést: „[...] vajon a Tanács elfogadhatja-e csak úgy, mindenféle vita nélkül, hogy 
magyarok millióit idegen államok főhatalma alá helyezzenek?” Egyúttal bevallja, 
hogy az  Apponyi által január 16-án elmondottak mély benyomást gyakoroltak rá.

A   magyar diplomácia a szerződéstervezet számos pontját kifogásolja, ezért módosító 
javaslatokat nyújtanak be, kevés sikerrel. „A   szerződéstervezet XII. pontjára tett 
magyar módosító javaslat minden pontját elutasította a szakértői bizottság, lévén a 
követelések politikai jellegűek – számolt be  Avramović a politikai küldöttség 228. 
összejövetelén, 1920. március 16-án. Ennek ellenére nemzetközi egyezménnyel kell 
megvédeni ezen területek vízszabályozási rendszerét, az öntözés és az árvízvédelem 
kapcsán.”243 A   békeszerződés további pontjairól a küldöttség később tárgyal, így 
március 17-én, a politikai küldöttek 235. összejövetelén felolvasásra kerül a béke-
konferencia elnökének levele, amelyben a Magyarországgal kötendő békeszerződésbe 
bele kell foglalni a kisebbségvédelmet (Krizman–Hrabak 1960, 283) (lásd a   Színes 
melléklet 10. és 11. térképét).

Mindeközben M. Ćosić, a Baranya Védelméért Népi Szervezet elnöke Párizsban 
fogalmazza meg azt az elkeseredett és a magyarokat sértő levelét, amelyet Nikola 
Pašićnak címez 1920. március 27-i keltezéssel. A   számos félelem és aggály felsorolása 
után ezekkel a gondolatokkal zárja panaszlevelét: 

„Aggodalommal tekintünk az elkövetkező időre, mikor újból magyar fennha-
tóság alá kerülünk, komolyan aggódunk személyünk és népünk biztonságáért, 
mert ismerjük a magyarokat és pszichéjüket, éppen ezért kérem a békekon-
ferencián tárgyaló királyi küldöttségünket, hogy az eléje tártakat adja át a 
békekonferencia és a Népszövetség számára, és kérje, hogy katonaságunk és 
közigazgatási szerveink a számunkra meg nem ítélt területen maradjanak még 

 ◀   Iratszám: 82[320] 
Irat típusa: I.C.P. 62A   sz. följegyzés. Titkos. keltezési hely: London, 

keltezési idő: 1920. március 3. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/

ch02s06.html. Letöltés időpontja: 2020. április 2.
 243 1920. március 16. (228.) III. Dr. Avramovićot hívták meg, hogy számoljon 

be a szakértők gyűléséről, amin a békeszerződés XII. pontjára adott magyar 
választ tárgyalták meg. A   bizottság arra az álláspontra jutott, hogy minden 
magyar követelést elutasítanak, lévén hogy a követelések mindenütt politi-
kai jellegűek. Ennek ellenére nemzetközi egyezménnyel kell megvédeni ezen 
területek vízszabályozási rendszerét, az öntözés és az árvízvédelem kapcsán” 
(Krizman–Hrabak 1960, 278).
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10 évig, ami idő alatt a bosszúállás felkorbácsolt indulatai talán lecsendesed-
nek, az ártatlan és nem megfelelő emberek elítélése és gyilkolása megszűnik, 
mert a feltétel nélküli átadás több mint valószínű, hogy a »fehéreknek«, 
másrészt a »vörösöknek« lehetetlen lenne, és hogy Magyarországon valóban 
mindennapos a kölcsönös vádaskodás és jogi káosz állapota. Az elmondottak 
megerősítik aggodalmunkat és félelmünket, bizonytalanságunkat, aminek 
legfontosabb bizonyítékát a pécsi egyesült munkások folyó év február 26-án 
kelt rezolúciójában találjuk, akik a Fehér Gárda terrorjától rettegnek, ami 
erőre kapott, amivel szemben az arisztokraták a Vörös Gárda terrorjától 
rettegnek, ami a múlt évben tombolt. Kérem a békekonferencián lévő királyi 
küldöttségünket, hogy a Népszövetségnek ezt a panaszt terjessze elő.”244

A   panaszlevélben említett tíz év, ami idő alatt a szerb katonaság a területen 
maradna, lényegében alapvető szuverenitást sértene és függésben lévő államokra 
jellemző, vélhetően ebből az okból kifolyólag nem is terjesztették a magasabb 
fórumok elé tartalmát. 

Ezzel együtt is – hasonló kérelmek felsorolásával – tovább tart a Baranyáért folyó 
helyi küzdelem áprilisban is: Pavle Pobulić, magát „a mohácsi nép küldöttének” 
nevezve április 6-án kelt levelében azt kéri a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság béke-
küldöttségétől, hogy miután „[...] a helyzet annyira rosszra fordult és olyan súlyossá 
vált, hogy az igazságtalan határok helyretételére nincs mód, a baranyai nép utoljára 
kéri, hogy élete és vagyona megmentése érdekében bármilyen módon eszközöljék 
ki a békekonferenciánál, hogy az okkupált baranyai részek még legalább 5–10 évig 
maradjanak a szerb katonaság részéről megszállva és a szerb polgári közigazgatás 
fenntartásával, a magyar békeszerződés teljesítésének egyedüli módjaként, ami idő 
alatt a körülmények megváltoznának, a nép lehiggadna, akik pedig úgy döntenének, 
a mi részeinkre költöznének.”245

A   politikai küldöttség április 21-i megbeszélésén a magyar közigazgatás murán-
túli és muravidéki lépéseiről és a szabadkai fegyveres lázadásról számolnak be,246 

 244 A   Baranya Védelméért Népi Szervezet elnökének panaszlevele (AJ F336-f16-6690). 
A   Szöveggyűjtemény 123. sz. dokumentuma.

 245 Kérvény, hogy az okkupált baranyai részek még legalább 5–10 évig maradjanak a 
szerb katonaság részéről megszállva (AJ F336-f16-6052). A   Szöveggyűjtemény 
124. sz. dokumentuma. 

Tartalmában hasonló kérelemmel fordul – többedszer – Érsekcsanád 
elöljárósága a belgrádi kormányhoz május 3-án: Érsekcsanádi kérelem, hogy a 
szerb hadsereg foglalná már el végre.

Titkosított távirat Belgrádból 1920. május 3-án, Párizsban 1920. május 3-án. 
    Megbízható forrásból, Érsekcsanád községből kérvényt intéztek, hogy katona-

ságunk foglalja el azt a községet is. Ez a hely hat kilométerre északra helyezke-
dik el Bajától.

No 4406  Spalajković (AJ F 336-f17-6210).
 246 236. jegyzőkönyv. In Krizman–Hrabak 1960. 284.
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amiről a Belgrádból érkezett távirat útján értesültek. Ennek alapján a magyar hatalmi 
szervek nem akarnak tudomást venni a Legfelsőbb Tanács augusztus 2-i döntéséről, 
és azt gondolhatjuk, hogy úgy viselkednek, mintha a terület nem lenne a délszláv 
hadsereg által megszállva. 

A   szabadkai lázadás története egy elfogult szemtanú lejegyzése247 alapján így 
kerül bemutatásra: 

„Április 18-a és 19-e között végzetes, sokak szerint kommunista puccs kö-
vetkezett be! A   vasutasok és hajógyártók általános sztrájkja kapcsán egyes 
szabadkai munkásvezérek is úgy döntöttek, hogy maguknak a következőket 
követelik: 1. Hogy újból nyittassék meg számukra a Munkásotthon; 2. Hogy 
néhány letartóztatott, majd Magyarországra toloncolt és ott fogva tartott 
társukat engedjék szabadon. Mikor szándékuk kudarcot vallott, meghirdették 
saját általános sztrájkjukat április 18-ra, mely egészen április 20-ig tartott. Ezt 
használták ki a magyar irredenták, valószínűleg Szegeddel kapcsolatban lévén, 
és hat századot/bandát hoztak létre holmiféle fegyverekkel felfegyverkezve, 
és a kommunista lázadás leple alatt április 18-ról 19-re virradó éjszaka meg-
támadták az V. és VIII. köri rendőrállomásokat. Éjfél után valamivel lövések 
dörrentek az V. körben, majd néhány perccel később a VIII. körben. Az ott 
szolgálatban lévő rendőrök fél egy felé jelentették, hogy a rendőrállomások 
ablakait és ajtajait szétlőtték, és mindent kifosztottak. Fél órával később a 
lázadók a III. köri rendőrőrsöt is megtámadták. A   rendőrőrs felé haladván 
megölték Šarčević Stipan rendőrt, az őrsön szív- és fejlövéssel végeztek Gál 
Imre rendőrrel. A   telefonos összeköttetés egyedül a II. köri őrssel nem sza-
kadt meg. A   rendőrség azonnal értesítette a katonaságot, amely röviddel 
ezután a helyszínre ért. A   lázadók a Bajai úti temetők kriptáiba, a szőlőkbe 
és az erdőkbe vetették magukat. Másnap hajnalban Gavra  Karakašević csend-
őrkapitánynak, a vizsgálat vezetőjének feladata volt meggátolni a lázadók 
további tevékenységét. A   letartóztatások, nagyszámú puska, lőszer, géppuska 
és kézigránát birtoklása az államellenes cselekedet alapos megtervezettsé-
gét bizonyította! […] 88 gyanúsított felett polgári törvényszék, 27 felett 
pedig haditörvényszék ítélkezik. A   vizsgálat igazolta, hogy az egész lázadás 
államellenes volt. Célja Szabadka környékének »fehér« Magyarországhoz 
való csatolása volt. Kommunista összeesküvésről szó sem lehetett. Ez csak 
álcaként szolgált, hogy minél szélesebb néptömeget vonzzanak magukhoz. 
A   mozgalmat a Magyar Területvédő Liga vezette, vezére Rutay István, ko-
rábban  Kun Béla bizalmi embere volt. Valóban, mindannyiuk felett ítéletet 
mondtak 1920. június 20-án, de a régens mindegyiküknek megkegyelmezett” 
(Protić 1930, 91–92).

 247 Pop Marko Protić: Zlatni dani Subotice. Subotica, 1930, Gradska štamparija i 
knjigoveznica. 
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1920. május 21-én Radivoje  Simonović, a Határmegállapító Bizottság Bács-Bod-
rog megyei (a valóságban Bácskai) elnökeként befejezi memorandumát, amelyben 
korántsem a várt nyers adatokat, hanem sokkal inkább megfigyeléseit rögzíti248: a 
nevezett Bács-Bodrog megyei Határmegállapító Bizottság – a keltezést szem előtt 
tartva – nem azonos a trianoni szerződés délszláv becikkelyezésével életre hívott 
nemzetközi bizottsággal, hanem egy, a terepi tapasztalatokat összegző és leíró 
formális bizottsággal, amit – a leírtak olvasásából következtetve – annak tagjai, 
esetünkben Radivoje  Simonović zombori orvos249 fogékonysága és érdeklődése 
foglalt keretbe. A   jelentés újabb kísérlet arra, hogy ezúttal a Baja környéki terület 
délszláv államhoz csatolása történhessen meg. A   délszláv külügyminisztérium 1920. 
május 28-án iktatja a jelentést.250

1920. június 3-án  Pašić értesíti a küldöttséget a napokban érkezett táviratok-
ról,  többek között arról a táviratról, amely Prágából érkezett, és a Masarykkal 
való beszélgetést rögzíti; úgy véli, hogy a magyar parlament nem fogja elismerni a 
békeszerződést.  Masaryk úgy ítéli meg, hogy a délszlávoknak, a cseheknek és a ro-
mánoknak együtt kell kezdeményezniük a békekonferenciánál, hogy a magyaroktól 
kérjen erősebb garanciákat. Az egy nappal később bekövetkező aláírás ténye nem 
szerepel a politikai küldöttség jegyzőkönyvében, amiről arra következtethetünk, 
hogy az esemény miatt nem tekintették szükségesnek a küldöttség összehívását: 
erre csak június 6-án kerül sor, más tartalmú napirendi pontokkal.

A   délszláv kormány 1920. június 14-én kapja kézhez Mohács, Bátaszék, Lány-
csók és Liptód települések képviselői,251 a felső- és közép-baranyai biztosok,252 a 
bátaszékiek kérvényét,253 amely az utóbbi hónapokban megfogalmazott, a régi-új 
magyar fennhatóság miatt érzett aggodalmak és félelmek hosszas felsorolását tar-

 248 A   Határmegállapító Bizottság bizalmas jelentése a Minisztertanács elnökének 
1920. május 21-én (F 336-f85-1581 jelzet). A   Szöveggyűjtemény 77. sz. do-
kumentuma.

 249 Radivoje  Simonović Jovan  Cvijić közvetlen munkatársa (fényképésze) volt 
Balkán-félszigeti terepmunkái során. Lásd Šekarić 2014.

 250 A   Határmegállapító Bizottság bizalmas jelentése a Minisztertanács elnökének 
1920. május 21-én (F 336-f85-1581 jelzet). A   Szöveggyűjtemény 77. sz. do-
kumentuma.

 251 Mohács, Bátaszék, Lánycsók és Liptód települések képviselői kérvénye Belgrádban, 
1920. június 14-én (F 336-f17-2287). A   Szöveggyűjtemény 126. sz. doku-
mentuma.

 252 Egy, a korábbi tiltakozásoktól lényegesen patetikusabb panaszlevél kezdő 
gondolatai: „Ősi mondáink azt mesélik nekünk, hogy ősapáink már évszá-
zadokkal ezelőtt megfogadták, a számukra legszentebb szent kereszt előtt 
védszentjükre felesküdtek arra, hogy minden szerb és minden szerb vérű, 
azonos származású testvérük, akiket szerb anya szoptatott, egy nap fel fog 
szabadulni, és a szerb anyaországhoz fog csatlakozni. [...] Kérjük, hogy a 
közel 90.000 lelket számláló, ismét a rabszolgasorsra váró szerencsétlen, 

 megfélemlített népünk minél sürgősebb megmentésére tett javaslatainkat ▶ 
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talmazza. A   politikai küldöttség 1920. június 17-i összejövetelén  Pašić felolvassa a 
táviratot, ami a magyarok ellenséges viszonyulásáról és a magyar ügynökök részvé-
teléről számol be a szabadkai eseményekben.

Az 1920 júniusát követő időszakban a Párizsban maradt küldöttséghez érkeznek még 
panaszlevelek, de azok frekventáltsága nem hasonlítható össze a korábbi időszakéval. 
A   diplomáciai tevékenység a helyi határmegállapítások terepére helyeződik át.

 ◀  minél eltökéltebben vegyék figyelembe, és azonnal tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket és lépéseket annak érdekében, hogy minden erőnket bevet-
ve időben elhárítsuk a ránk leselkedő veszélyeket.” Felső- és közép-baranyai 
biztosok kérvénye a szerb, horvát és szlovén állam királyi kormányához. Mohács, 
1920. június 12-én (AJ F336-f16-6269). A   Szöveggyűjtemény 125. sz. doku-
mentuma.

 ◀ 253 Mohács, Bátaszék, Lánycsók és Liptód települések képviselőinek kérvénye Belgrád-
ban, 1920. június 14-én (F 336-f17-2287). A   Szöveggyűjtemény 126. sz. 
dokumentuma. 
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A   POLITIKAI KÜLDÖTTSÉG ÉS A NÉPRAJZI-TÖRTÉNELMI 
SZEKCIÓ MEMORANDUMAI

A   délszláv politikai küldöttség és néprajzi-történelmi szekciója a párizsi békekon-
ferencia javaslattevői, illetve az érintett terület iránt érdeklődők számára több 
memorandumot állított össze. Vizsgálatunk a Bánát, Bácska és Baranya (a délszláv 
lakosság miatt tágabb értelemben Somogy és Zala megyével együtt) kapcsán átadott, 
összesen hét kiemelt jelentőségű, összefoglaló jellegű memorandumra terjed ki – 
három a januári területi követelések keretében, négy a néprajzi-történelmi szekció 
kézjegyével ellátva –, melyek ugyan hivatkozási alapként szolgáltak a délszláv állam 
északi határai helyének eldöntésében, de a döntéshozatalban mérsékelt szerepet 
játszottak, és a Területi Bizottság javaslatait csekély mértékben befolyásolták.

A   politikai küldöttség 1919 januárjában stratégiai elvek mentén fogalmazta meg 
követeléseit szimbolikus tudományos megalapozottsággal, amit a néprajzi-történel-
mi szekció vezéregyéniségei részéről 1919. február–márciusban írt memorandumok 
közreadása követett; a történelem, a néprajz, a migrációtörténet és a gazdaságtörténet 
oldaláról igazolva a követelések létjogosultságát, igen gyakran a mindenkori magyar ál-
lam múltbéli és közelmúltban történt, vélt és valós vétkeinek aprólékos bemutatásával. 

Az utolsó, hetedik forrásunk Jovan Cvijićnek az Északi határokról írt összefoglaló 
memoranduma – szerzőjének hatása nemcsak a néprajzi-történelmi szekció több 
hónapos erőfeszítésein, de a politikai küldöttség korábbi három, nyomtatásban 
megjelent tematikus memorandumán is minden kétséget kizáróan túlmutatott –, 
amely nem kizárólag a korábbi memorandumok tudásanyagát foglalja össze, hanem 
az időközben bekövetkezett nagyhatalmi hangulatváltásokra is igyekezett reagálni 
úgy, hogy mindenek mellett tudományos hátteret szolgáltatott a követeléseknek.

A   STRATÉGIAI ÉRVEK 

Bánát

A   stratégiai érvek a politikai küldöttség fegyvertárát jellemezték a béketárgyalás 
kezdetén. Bánát kapcsán merültek fel legkorábban és a legkidolgozottabb formában, 
érthető okokból: a politikai küldöttség az újonnan kikiáltott, de a memorandum 
benyújtásának idején még szórványosan elismert délszláv állam hivatalos képviselő-
jeként stratégiai és politikai érvek mentén igyekezett megvalósítani terveit az 1919 
januárjában átadott dokumentumokkal, melyeknek ez időben még a szerb straté-
giai célok érvényesítése volt elsődleges céljuk, másrészt Bánát már a világháború 
kitörésének második évében a szerb és a román fél területi aspirációiban szerepelt, 
kiemelt fontossággal bírt.
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A   stratégiai elképzelések a szerbek lakta területek megszerzésére és Belgrád, 
a főváros védelmére vonatkoztak, ezért a főváros stratégiai helyzete kapcsán tett 
kijelentések egészítették ki az érvelést; ezen belül foglalt el fontos helyet a román 
követelések alapját képező egységes Bánát koncepciójának ízekre szedése, a föld-
rajzi és etnikai tekintetben is két részből álló Bánát mellett szóló érvekkel:1 Bánát 
történelmi és közigazgatási egysége nem létezik,2 gazdasági élete Szerbiához köti.3 
A   román érvelés cáfolatának minden kétséget kizáróan kellett elsöprőnek lennie: 
két, győztes oldalon álló állam javára eldöntendő területi követelésnek kellett egy 
vesztes állam képviselőinek távollétében győzedelmeskednie. Amíg a román kül-
döttség a saját végleges memorandumával állt elő az első, a Tízek Tanácsa előtt zajló 
meghallgatásán január 31-én, addig a jugoszláv politikai küldöttség szóban érvelt.4

 1 „Bánát nem képez etnikai, földrajzi vagy gazdasági egységet. Ellenkezőleg : 
két, földrajzilag és néprajzilag különböző gazdasági és kommunikációs 
viszonyokkal rendelkező, egymástól független részből áll, mely a történelem 
folyamán is két külön egységet képezett. Ezenkívül a két rész teljességgel 
eltérő népességgel is bír. Az egyik rész a Nyugat-Bánát vagy síksági Bánát, 
mely a Tisza folyótól Temesvárig, Versecig és Fehértemplomig terjed, a 
másik pedig az említett városoktól keletre fekvő Kelet-Bánát vagy hegyvidé-
ki Bánát.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 
1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma. Ugyanez a 
mondat megtalálható a Bánátra vonatkozó memorandumban is. Vesd össze.

 2 „A   románok azt állítják, hogy Bánát mindig is egy történelmi és közigazgatási 
egységet képezett. Ez a megállapítás nélkülözi a valóságalapot. Elsősorban 
Bánát keleti része, a Krassó-Szörény megye, a Kis-Oláhország az Olt folyóig 
alkotott katonai és közigazgatási egységet, a Szörényi Bánát néven emlegetett 
valamilyen tartományfélét. A   terület ilyen jellegű felosztása Kelet-, Nyugat- és 
Közép-Bánátra a török időkben is fennállt. A   törökök 1552-ben Közép- és 
Nyugat-Bánátból létrehozták a Temesvári vilajetet, a mai Krassó-Szörény 
megye pedig a Karánsebesi és Lugosi Bánát néven szerepelt, melyet az erdélyi 
fejedelem nevében a bán igazgatott, székhelye pedig Karánsebesen volt. 1751-
ben, az osztrák időkben Bánát északi részében bevezették a polgári közigaz-
gatást, Dél-Bánát pedig 1768 és 1773 között határőrvidék lett. 1774-ben a 
mai Torontál vármegyével közösen önálló igazgatású szerb kerületté alakult 
Nagykikinda néven. A   mai, három megyére történő felosztás csak 1873–74-
től létezik, mikor is a határőrvidéket és a Kikindai kerületet felszámolták. 
Ebből is látható, hogy az egységes Bánát soha nem létezett, és hogy a keleti 
rész mindig is szorosan kapcsolódott Erdélyhez.” Uo.  

 3 „A   17. és 18. században, és szinte napjainkig is (negyven évvel ezelőttig ) – 
pontosabban a magyar kormány tiltó intézkedéseinek bevezetéséig – Nyu-
gat-Bánát kereskedelme és gazdasági élete szorosan kapcsolódott Szerbi-
ához. Temesvár volt a Balkánnal való gazdasági kapcsolatok központja.” 
Uo. Megjegyzés: Bánát a jelzett időpontban nem Szerbia, hanem a Török 
Birodalom részét képezte.

 4 A   békekonferencia előtti meghallgatáson 1919. január 31-én 15 órakor a   Pašić-
féle elvek kerültek bemutatásra, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a Bánátra ▶
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Február közepén nyomtatták ki a három régióra vonatkozó memorandumok egyes 
részeit, az előmunkálatok és a kidolgozottság fokának megfelelően:  Trumbić arról 
értesíti a belgrádi külügyminisztériumot, hogy „[...] memorandumunk még mindig 
nem egészében került átadásra, hanem csak bizonyos részei, mégpedig azok, melyek 
a Bulgária, Bánát és Bácska határszakaszaira vonatkoznak” (Mitrović 1975, 65). 
A   nevezett memorandumokat a néprajzi-történelmi szekció volt hivatott kidolgozni 
(a politikai küldöttség által benyújtott memorandumok ismeretében), ami a már el-
készült és rendelkezésre álló anyag mennyiségével volt szoros kapcsolatban. A   párizsi 
békekonferenciához a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság által benyújtott, területi köve-
telésekkel kapcsolatos memorandum alapján nyilvánvaló, hogy Nyugat-Bánát földrajzi 
és etnográfi ai egységet képez Észak-Szerbiával,5 amit az egyébként megbízhatatlannak 
titulált magyar statisztikai adatok támasztanak alá. Az adatok alapján Nyugat-Bánát 
sohasem ápolt szoros kapcsolatokat Romániával, melytől a Kárpátok hegyvonulata 
is elválasztja.6 A   nyugat-bánáti gabonára az új balkáni állam hegyvidéki területeinek 
van szüksége, melyek szűkölködnek gabonában.7 A   szoros egymásrautaltság tételes 
felsorolását olvashatjuk a néprajzi-történelmi szekció memorandumában is: 

„Közép- és Nyugat-Bánság földrajzi elhelyezkedése, folyamainak folyásiránya 
és vasútvonalainak iránya által gazdaságilag Belgrád, valamint a Morava és a 

 ◀  vonatkozó tanulmányok sora állt rendelkezésükre 1915-től kezdődően (példá-
ul a Radonić által írt összefoglaló, ami nyomtatott formában csak 1919-ben 
lát napvilágot).

 5 „Míg Nyugat-Bánát földrajzi és etnográfi ai egységet képez Észak-Szerbiával, 
román lakossága elenyésző számú, és annak szerepe is semmitmondó a román ci-
vilizáció alakításában, addig Kelet-Bánát, Krassó-Szörény vármegye épp ellenke-
zőleg, mindig is etnográfi ai, történelmi és gazdasági egységet képezett Erdéllyel. 
Igaz ugyan, hogy Bánát e keleti részének is vannak szerb elemei, mi mégsem 
formálunk rájuk jogot.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Kriz-
man–Hrabak 1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 6 Uo. Még sarkosabban fogalmaz a néprajzi-történelmi szekció, amely kerek perec 
kijelenti, hogy „Romániával – amelytől a Bánsági-hegyvidék és a Kárpátok 
meredélyei választják el – Nyugat-Bánságnak semmiféle földrajzi vagy keres-
kedelmi kapcsolata nincs, ahogyan a román Kelet-Bánsággal sem, amelynek 
élete és kereskedelme a Temescserna hosszanti völgye körül összpontosul, és a 
Lugos–Orsova-vasútvonal vonzáskörzetéhez tartozik.” Bánát-memorandum. 
A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

 7 „Az országunkhoz tartozó balkáni államok (Bosznia és Hercegovina, Monte-
negró, Dalmácia, Kranjska [Szlovénia] és Isztria) és Dél-Szerbia nagy része 
hegyvidéki terület, gabonatermesztésük elenyésző, ezért feltétlenül szüksé-
gük lesz a bánáti gabonára. Mivel Románia Európa egyik leggazdagabb ga-
bonatermelő országa, neki a legkevésbé van arra szüksége, hogy egy további 
mezőgazdasági tartományra formáljon igényt.” A   szerbek és a románok közötti 
határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. 
sz. dokumentuma.
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Vardar völgyének irányába mutat. Ennek a valóságos éléskamrának, amelyet 
e síkság formál, az olyan hegyvidéki szegény térségek lakosságának táplálását 
kell szolgálnia, mint Montenegró, Dalmácia, Bosznia, Hercegovina, Isztria 
és Krajna, melyek szükségleteit Észak-Szerbia és a Szerémség nem tudja ki-
elégíteni. Közép- és Nyugat-Bánság Romániához való csatolása, amely maga 
is egy hatalmas magtárat képez, nagy veszteséget jelentene. Ezenfelül az új 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság – amelynek égető szüksége van Bánát ter-
mékeire – alkotja Bánát természetes és logikus piacát, és amint hozzácsatolják, 
egyre növekvő jólétet biztosít számára.”8

A   jövőbeli román–szerb (délszláv) államok között húzódó határnak ennek értel-
mében három, a délszláv politikai küldöttség által sarkalatosnak ítélt szempontnak 
kell megfelelnie: 

„Teljes egészében szavatolják Alsó-Bánát biztonságát. Belgrád, a Királyság 
fővárosa ne kerüljön váratlan és előreláthatatlan helyzetbe. A   Morava völgye 
biztonságban maradjon minden katonai hadművelettel szemben. Bánát ha-
tékony védelmét csak az általunk javasolt határvonal megvonásával lehetne 
szavatolni. Ettől a vonaltól nyugatra egyetlen olyan jelentősebb stratégiai 
pozíció sem létezik, mely hazánk védelmét biztosítani tudná. Hovatovább, 
már az általunk javasolt határvonal is minden tőle keletebbre fekvő pozíció-
ról támadható, és csak részben felel meg a biztonságos határ fogalmának.” 9

A   határozott stratégiai követelések ellenére a délszláv politikai küldöttség en-
gedékenységének, rugalmasságának is tanújelét kívánta szolgáltatni azzal, hogy a 
stratégiai határvonaltól nyugatabbra húzódó államhatárba is beleegyezett: 

„Mi azonban, tisztán csak politikai indíttatásból, és annak érdekében, hogy 
román szomszédainkkal évszázadokon át ápolt jó viszonyunkat megtartsuk, 
sokkal nyugatabbra húztuk meg a határvonalat. Az imént felsoroltakból is vilá-
gosan látszik az általunk javasolt határvonal létjogosultsága és igazságossága.”10 

 8 Bánát-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 82. számú dokumentuma.
 9 A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–

343). A Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma. A   főváros védelme kap-
csán: „Bármely főváros egy állam számára minden szempontból a legdrágább 
kincs, és éppen ezért minden esetleges bajtól meg kell azt óvnia. Biztonsá-
gának alapfeltétele, hogy a főváros minél távolabb essen az országhatártól.” 
A Morava völgyének jelentősége: „A   Morava völgyének folytatásaként 
Nyugat-Bánát területe az északról teljesen nyitott s védtelen szerb határt is 
megvédeni hivatott, így ez a terület védi a Morava völgyének bejáratát.” 

 10 Uo.
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A   jószomszédi viszonyok évszázados hagyományára apellálva ugyanakkor nem 
mulasztják el tárgyalási pozícióikat erősíteni azzal, hogy a vlachok11 kérdését ne a 
maguk javára döntsék el és azok nemzeti érzéseit ne szerbként állítsák be.12 A   népraj-
zi-történelmi szekció – szakembereik, de elsősorban vezetője jóvoltából – igyekezett 
szűkebb tudományos eredményeiből meríteni érvelései során: a vlachok eredetének, 
származásának kérdése újabb „délszláv ellentámadásra” szolgáltatott alkalmat, 
amit elsősorban erődemonstrációnak kell tekintenünk, miután a területekhez való 
merev ragaszkodás, a látszólagos rugalmasság nélkülözése  kedvezőtlen fogadtatást 
eredményezett a román tárgyalófél esetében.

Nyugat-Bánát újabb aspektusát annak szellemi központként történő ábrázolása 
adja, aminek történelmi dimenziói vannak: 

„Az emigráns szerb nemesség Bánátban hatalmas területeket szerzett, és csak-
nem az összes ott található kolostort13 ők alapították. Ebben a térségben a 
18. század óta a szerb kultúra figyelemre méltó fejlődése ment végbe: Bácska 

 11 „A   vlachok a Magyar Néprajzi Lexikon címszava alapján 1. (etnikum-név): a 
Balkán-félszigeten élt, a román nyelv egyik ágazatát beszélő népesség, ill. a 
románok megnevezése a magyarországi latinságban; – 2. bizonyos típusú 
pásztorfoglalkozást űzők neve (sokszor etnikus hovatartozástól függetlenül). 
– A   vlachokat emlegető nagyszámú középkori adatnál sokszor problematikus 
vagy éppen eldönthetetlen, hogy a kifejezés etnikumot (román, szláv) vagy 
foglalkozást jelöl-e, s ez a kétértelműség a kutatást nehézségek elé állítja. Min-
denesetre más-más problematikát jelentenek a Balkán-félszigeti és az É-Kárpá-
tokban élő vlachok. A   vlachok 2012-ben Nemzeti Tanácsuk elnöke szerint a 
következőket tartják fontosnak elmondani: »A   vlach közösség tagjaitól senki 
sem várhatja el, hogy románoknak vallják magukat« – jelentette ki ma Radiša 
Dragojević, a Vlach Nemzeti Tanács elnöke. Dragojević szerint Románia nem 
állíthatja ultimátum elé Szerbiát, ha a vlach kisebbségről van szó, mégpedig 
két okból sem: egyfelől azért, mert a vlachok nem érzik magukat jogfosztot-
taknak, másfelől pedig azért, mert a vlach kisebbség mellett létezik legitim 
román kisebbség is.” A   vlachok nem románok. Tükör. 2012. február 28. [ 23:16 
] https://www.vajma.info/cikk/tukor/4785/A-vlachok-nem-romanok.html, A 
letöltés időpontja: 2020. szept 6. 13.30.

 12 „Amióta létezik a szerb és a román állam, a történelem szolgáltatta a bizo-
nyítékokat a köztük létrejött számos kereskedelmi és szellemi kapcsolatról, 
a köztük lévő konfliktusról viszont soha nem számolt be. A   háború alatt 
azonban egyes román körök elkezdték megmérgezni ezeket a baráti kapcso-
latokat túlzott területi igényeikkel és téves állításokkal a Szerbia északkeleti 
részén élő népesség egy jelentéktelen részének számáról és azok érzéseiről. 
E népesség egy része valójában román származású, ám soha nem volt román 
nemzeti tudatuk; éppen ellenkezőleg, a szerb nemzeti érzés hatotta át őket, 
amit minden körülmények között fel is vállaltak.” Bánát-memorandum. 
A   Szöveggyűjtemény 82. sz. dokumentuma.

 13 Bővebben: Szerb kolostorok Bánátban. Vélhetően Ilarion  Zeremski kézirata. 
AJ   F336-f5-7220.  A   Szöveggyűjtemény  38. sz. dokumentuma.
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mellett Bánát volt ebben az időszakban a szerb irodalom és a nemzeti élet 
központja, amely nagyon magas színvonalat képviselt. Ez lett az az otthon, 
ahol a balkáni Szerbia kultúrája újjáéledt és felélénkült. Ugyanakkor, a 16. 
és a 17. században a Nyugat-Bánságot gyakran egyszerűen »Szerbiának« 
(Rácország) jelölik a térképeken, illetve a földrajzi és a történelmi munkákban 
( Lazius,  Cluverius, Czöernig). Bánát múltja és kultúrája a valóságban tehát 
csak a középkori balkáni Szerbia kultúrtörténetének kiterjesztése.”14

A   magyar határ kijelölése során számos, később külön-külön bemutatott érv 
került terítékre: az erősebbek között szerepelt – és éppen ezért minden régió ese-
tében alkalmazott – a magyar statisztikák megbízhatatlansága, ezek sajátos korrek-
ciós számítás utáni módosított eredményei, amin keresztül a magyar „védekezés” 
lefegyverzése és a hivatalos magyar adatok szerb elemének növelése történt; illetve 
a történelmi érvek, melyek Közép-Bánát esetében a kései megtelepedéssel, az eb-
ből fakadó gyökértelenség hangsúlyozásával tetőztek. Az indoklás további lépése 
annak földrajzi dimenzióval történő társítása: a közép-bánáti magyarok, miután 
nincsenek kapcsolatban kompakt magyar közösséggel, könnyebben elköltöznek az 
új körülmények hatására és az új fennhatóság alá kerülő szülőföldjükről.

Bácska

Bácska esetében a Nikola  Pašićnak tulajdonított érvrendszer – amit A   szerbek és 
magyarok közti határ Bácskában c.  Pašić-kézirat15 alapján összegezhetünk – a nem-
zeti-stratégiai érvek három csoportját sorolja fel: a jelenlegi számbeli adatokat (a 
statisztikai korrekciókat követően), a történelmi-etnikai arányokat, illetve a terület 
jelentőségét a nemzeti kulturális sajátosságok kialakulásában (Mitrović 1975, 47).

A   stratégiai érvek formálódása során azonban a háború előtti Szerbia védelmé-
nek fontossága merült fel motívumként – katonapolitikai szempontból érthető és 
elfogadható okokból, lévén hogy azokat egy katona,  Pešić tábornok fogalmazta 
meg –, ezért szerepelt kiemelt helyen Belgrád vagy a Morava völgyének védelme 
a stratégiai érvek sorában: ez utóbbi koncepció oda vezetett, hogy a védelem 
fontosságának hangoztatása felülírta a nemzetiségi elveket, és olyan területeket is 
követelt, melyek a nemzetiségi elvek mentén nem kerülhettek volna be a területi 
követelésekbe (Mitrović 1975, 48).

A   két szemlélet egybekovácsolását követően a Duna és Tisza közötti köve-
telésekben azért kell a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak adni a területeket, 
mert nemzeti jellegüket tekintve szerbek, a határok Szerbiát védik, Szerbiát mint 
győztesek oldalán álló szövetségest kell jutalmazni. Külpolitikailag a szövetségesek 

 14 Bánát-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 82. sz. dokumentuma.
 15  Pašić koncepciója a szerbek és magyarok közti határmegvonásról Bácskában. 

Jugoszláv Levéltár F336-f16-7239 jelzet. A   Szöveggyűjtemény 47. sz. doku-
mentuma. 



■ 200 ■ Délszlávok Párizsban ■

Szerbia személyében egy győztest tisztelhetnek, amivel mondjuk Magyarországgal 
mint jogutóddal szemben a győztes joga, Románia felé a jogosultabb győztes joga 
áll fenn (Mitrović 1975, 48).

Bácska esetében tapasztalható, hogy az érvek már nem voltak olyan súlyosak, 
mint Bánát esetében: földrajzi szempontok (a folyók Belgrád felé folynak), törté-
nelmi érvek (a honfoglaló magyarok szláv többséget találtak, akik a 16. századig 
megmaradtak, majd eltűntek ugyan, de új szláv elemek érkeztek később, amit csak 
a kiegyezés után kezdett megbontani a központi hatalom az elmagyarosítás révén) 
(Mitrović 1975, 70), egyes szláv népcsoportok kárára történt asszimilációs politika 
(a bunyevácok és sokácok a katolikusok tömbjében magyarnak lettek számolva, ami 
a szándékos statisztikai hibákra való visszatérő utalás). A   korai „rugalmas” stratégiai 
érvek között olvashatók azok a gondolatok, amelyek a kisebbségvédelem lehetőségé-
re utalnak azzal, hogy bizonyos korrekciós számítások után a kívánt határ mindkét 
oldalán maradó, mintegy 200.000 „idegen” jelenlétére utalnak, amit a kisebbségi 
garanciák elfogadásával fenn is lehetett tartani.

Baranya

A   Baranyára vonatkozó memorandumrészben a követeléseket úgy fogalmazták meg, 
hogy Baranyáról később presztízsveszteség nélkül lehessen lemondani úgy, hogy az 
Eszék vonzáskörzetébe tartozó települések ne maradjanak piac nélkül (Mitrović 
1975, 71). A   Murántúl és Muraköz esetében hangoztatott „történelmileg Hor-
vátországhoz tartozott” etnikai-történelmi elv hangoztatása egy kompakt horvát 
közösséget sejtetett, de korántsem jellemezte megszerzésüket az a harcos elszántság, 
mint Bánát esetében.

A   régiók követelésének érvei más-más vélemény kialakítását eredményezték a poli-
tikai küldöttség tagjaiban: amíg Josip  Smodlaka visszaemlékezéseiben azon magán-
véleményének ad hangot, hogy az egész jugoszláv program alapvetően imperialista 
volt, „[...] az egyedüli, amit elérhettem, az Pécstől és a bajai háromszögtől való 
elállásunk volt [...] ( Smodlaka 1972, 62), addig a szétrombolt Szerbiából származó 
képviselők ragaszkodtak a vegyes lakosságú Bánát, Bácska és Baranya megszerzésé-
hez, mivel e területek sértetlenek maradtak, és azokban látták a lerombolt részek 
felemelkedésének zálogát, gazdasági fedezetét is16 (Hrabak 1992, 52). Az eltérő 
elképzelések sorába illeszthető példáknál álljanak a területi követelésekről rajzolt 
térképek is: Jovan  Cvijić – vélhetően előzetes tudásának köszönhetően  – még  Pešić 
stratégiai térképénél is többet szeretett volna az új államhoz csatolni Bánátban, Ba-
ranyában viszont kevesebbet. A   szerb küldöttek vélhetően azért voltak lényegesen 
óvatosabbak és követeltek kevesebbet, mert a terepet és a viszonyokat nem ismerték 
pontosan (Hrabak 1992, 52–53), bár alapjában véve ez a tény sem ingatta meg őket 
területszerző szándékukban. 

 16 Lásd Krizman–Hrabak 1960. 118–119.
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A   TÖRTÉNELMI ÉRVEK

Az első foglalás elmélete, az őslakosok és jövevények esete 
a magyar honfoglalásig

Egy területet a történelmi emlékezet alapján elsőként elfoglalni a 20. század első 
negyedében is megfellebbezhetetlen előnynek és érvnek számított. Ha tekintetbe 
vesszük, hogy a párizsi békekonferencián a nagyhatalmak korábbi gyarmattartó 
tapasztalata ezt az álláspontot továbbra is szilárd alapokon nyugtatta, valamint 
hogy egy terület meghódítása a közép-európai nemzeti mitológiában is előkelő, 
nemritkán központi helyet17 foglal(hat)ott el, nem csodálkozhatunk azon, hogy 
a politikai és tudományos kommunikáció vonatkozó passzusai kötelező elemként 
szerepeltek az érvrendszerekben.

A   Bánát kapcsán kidolgozott korai politikai-stratégiai dokumentum a szlávok 
első letelepedését a 4. század elejére, közvetlenül a hun állam széthullása utáni idő-
szakba helyezi. A   dokumentum szerint a területen élő szlávok a 6. században avar, 
a 9. században pedig frank fennhatóság alá estek,18  ezért a honfoglaló magyarok 
szlávokat találtak itt, akik a bolgárokkal tartottak fenn kapcsolatokat.19 

A   Bánátra vonatkozó tudós20 okfejtés azzal egészíti ki az elhangzottakat, hogy 
„[...] a 10. század folyamán a magyarok elfoglalták Bánátot mint szláv területet. 
A   délszláv elemek szenvedtek ettől az uralomtól; az idegen elemek elsősorban 
magyarok betelepítését részesítették előnyben, különösen a 12. század vége óta, de 
a szerbek minden erejükkel ellenálltak, különösen Bánát déli részén.”21 Ez utóbbi 
megjegyzés már „idegen elemek” betelepítéséről beszél, ami a továbbiakban is be-
vett és gyakran alkalmazott terminus lesz a három megye nemszláv lakosságának 
leírása esetében. A   másik észrevétel az ellenállás mértékére vonatkozhat: nem kizárt, 
hogy az Al-Duna közelében kialakuló fegyveres konfliktusokat tekinti az ellenállás 
példáinak, de erre vonatkozóan nem kapunk szilárdabb támpontot.

A   Baranyával ez időben a politikai küldöttség memorandumában együtt tárgyalt 
Murán túli területek esetében is egy kora középkori gyökerekkel bíró „délszláv” állam 
előképe bontakozik ki, hiszen a Murán túli szlovének Kocelj állama lakóinak (közvet-

 17 Szvatopluktól Kolumbuszig. Jung Károly: A   fehérló-monda utóéleté-
hez a néphagyományban. http://adattar.vmmi.org/cikkek/16524/ 
hid_1999_11_16_jung.pdf. Letöltés ideje 2020. szept 7. 14.00.

 18 A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 19 „Mikor a magyarok megérkeztek ezekre a területekre, az őslakos szlávokat 
már itt találták, akik  Szentkláray magyar történetíró feljegyzései szerint a 
balkáni bolgárokkal tartottak fenn állandó kapcsolatokat.” Uo.

 20 A   néprajzi-történelmi szekció által kidolgozott, a Szöveggyűjtemény 82. száma 
alatt található dokumentum Bánátról.

 21 Uo.
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len, vér szerinti) leszármazottai, tehát őslakosok,22 amihez hozzátartozik, hogy Kelet-
Baranya lakossága valamikor kizárólag szerb-horvát volt (Krizman–Hrabak 1960, 
343–347), jóllehet a „valamikor” sem nyújt fogódzót a pontos kormeghatározáshoz, 
a szerb-horvát jelző pedig meglehetősen problematikus. Ettől függetlenül észre kell 
vennünk, hogy már a korai időszakban sor kerül a szláv, délszláv és szerb-horvát 
etnonímák tudatos felcserélésére, aminek egyetlen célja a kora középkori szlávok 
szerbek-horvátok elődjeként történő elfogadtatása, a vélt kontinuitás hangsúlyozása 
és igazolása. A   történészek által a korai baranyai múlt kapcsán megfogalmazott mon-
datok annyiban tűnnek óvatosabbnak, hogy egy délszláv vazallus állam létezését felté-
telezik: „Baranya a hatodik századtól kétségkívül délszláv területté vált. A   nyolcadik 
század frank forrásai azt bizonyítják, hogy ott a délszlávok létrehoztak egy, a frankok 
államától függő államot.”23 Ahhoz, hogy a baranyai területek és a tőlük északnyugatra 
elterülő vidék ne pusztán lakóhelye legyen az itt formálódó, frank fennhatóság alatt 
élő szlávoknak, azt Cirill és Metód térítőmunkájának köszönhetik, akik a „szláv 
kultúrát” honosítják meg,24 amely túlélte a magyar honfoglalást: „Annak ellenére, 
hogy a magyarok lerohanták és megszállták ezt a vidéket (a kilencedik században), 
a szláv kultúra minden csapást túlélt.”25 Nem zárható ki, hogy a kereszténység létére 
és a barbár honfoglalók közti nyilvánvaló, de kimondatlan ellentétre utal (a magyar 
barbárságot később a keleti, mongol stb. jelzőkkel illetik).

 Cvijić az északi határokról írt összefoglalójában nem csupán történeti szempon-
tok alapján foglalja össze az eddigi ismereteket, hanem szélesebb, Kárpát-medencei 
és Balkán-félszigeti földrajzi keretbe helyezi azokat, jelezve, hogy a délszlávok 
leginkább a magyarokkal kerültek szembe: 

„Ha a hunok, gepidák, avarok és más népek korai középkori betöréseit vesszük 
figyelembe, láthatjuk, hogy két nép: a magyarok és a délszlávok azok, akik 
között évszázadokon át folyamatos súrlódások vannak a Pannon-medence déli 
pereme miatt. A   szlávok, a mai délszlávok, erre a területre főleg a 6. században 
hatoltak be, majd innen vándoroltak a Balkán-félszigetre. A   magyarok a 10. 
század végén hódították meg ezt a medencét, megállva a Belgrád környéki 
magaslaton és Észak-Szerbia kapujánál, a Dunánál.”26 

 22 „Murántúl lakosai az utolsó leszármazottai azoknak a pannóniai szlávoknak, 
akik még a magyar hódítás előtt szinte az egész Közép- és Nyugat-Magyaror-
szágot uralták, Kocelj kenéz uralkodása alatt saját államuk is volt, melynek 
fővárosa a Balaton mellett állt”  (A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma).

 23 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
 24 „Ennek az államnak a megszervezése lehetővé tette a Cirill és Metód szláv 

apostolok által behozott szláv kultúra szabad fejlődését. Metód lakóhelye a 
Balaton partján, az azonos nevű városban volt.” Uo.

 25 Uo.
 26 Északi határok. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
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A délszláv–csehszlovák etnikai folyosó (korridor) 
létjogosultságának alátámasztására szolgáló, horvátok lakta 

településeket tartalmazó térkép 
Forrás: SANU kézirattára. Cvijić-hagyaték. 14460-VI-a-15.
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Az itt talált szlávok vélhetően feudális államban élő közösség voltak. „Megálla-
pítást nyert, hogy a magyar honfoglalás előtt a szlávok alkották a Pannon-medence 
lakosságának többségét. Pribina és Kocelj uralma alatt Cirill és Metód szláv civili-
zációs erőfeszítései éppen a Balaton környékén vertek mély gyökeret. Folyamatos 
kapcsolatban álltak a Morva Fejedelemségben élő szlávokkal, a mai csehszlová-
kokkal.”27 Ez utóbbi mondat az ún. „korridor” előképeként tekinthető, és a később 
tárgyalt nyugat-dunántúli szláv letelepedésnek szolgáltat történeti alapot.

Az eddig leírtak összefoglalását sommásan ily módon tehetjük meg: az első vi-
lágháborút követően létrejövő délszláv állam elképzelt északi mezsgyéjén – és azon 
túl is – több államban szlávok éltek a magyar honfoglalás idején és az azt megelőző 
időszakban is, akik keresztény hittérítők szavait hallgatták egészen a magyar hon-
foglalók megérkezéséig, akik – többek között – beékelődtek a korai szláv államok 
által birtokolt terület közepébe.28

Az északi határokról írt összefoglalójában a magyar honfoglalást követő, ko-
rai periódust bemutató fejezetben – saját tudományos rendszeréhez igazodva –  
 Cvijić a honfoglalás során óhatatlanul fellépő „etnográfiai keveredésről” is beszél, 
váratlan fordulattal: „A   10. század elején kezdetét veszi a pannóniai szlávok és a 
magyarok etnográfiai keveredése, különösen az Alföldön, valamint és Duna és a 
Balaton közötti síkságon. Ezen asszimiláció következtében a magyarok török–finn 
származásukból eredő tulajdonságaik nagy részét elveszítették. A   magyar nyelv 
szláv eredetű szavainak megjelenése is erre az időszakra tehető. Azok a szlávok, 
akik a Pannon-medence déli területeit népesítették be, vélhetően az igen régen 
idetelepült balkáni szlávok által megerősítve, elkerülték az asszimilációt. Ezek a 
bácskai és baranyai pannon vidéki szlávok igen jelentős szerepet játszottak a 11. és 
14. századi Magyarország történelmében.”29 Az etnogenezis számon tartja azokat 
az eseteket, amikor egy őslakos népességre telepedő honfoglalók olvadnak be az 
őslakos népességbe,30 számunkra ugyanakkor a példa azért érdekes, mert  Cvijić az 
„igen régen idetelepült balkáni szlávok” fél évezredes fennmaradásának vélt tényét 
vázolja fel elméletét segítségül híva. 

 27 Uo.
 28 A   magyar honfoglalás tényét – ehhez képest meglepő módon – a szerb 

történeti források „[...] érdekes módon figyelmen kívül hagyják. Ez talán 
természetes is, hiszen a honfoglaló magyarság által elfoglalt terület és a szerb 
törzsek történeti-földrajzi elhelyezkedése távol esett egymástól, és így tulaj-
donképpen nem is volt rá ok, hogy a magyar honfoglalás ténye a szerb nép 
tudatába negatív előjellel épüljön be”  (Ózer 2002, 158).

 29 Északi határok. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 30 Például a bolgárok esetében is lejegyzi az egyik memorandum, hogy „a szlávok 

főként a 6. és 7. század folyamán telepedtek le a Balkán-félszigeten. Fél 
évszázaddal később a turáni-finn hordák, a bolgárok átkeltek az Al-Dunán, 
és fennhatóságuk alá vonták a Dobrudzsa, a Fekete-tenger és a Duna, Iszker 
folyók és a Balkán-hegység közötti területeken élő szláv lakosságot, majd a 
szomszédos országokba indítottak hódító hadjáratokat, mely országokba ▶
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A   déli részek délszláv történelme a mohácsi vészig 
terjedő időszakban

A   memorandumok arról tanúskodnak, hogy a megszilárduló magyar feudális állam 
déli részén létezett egy széles sáv, ahol a szlávok, ha nem is alkottak többséget, de 
jelentős szerepet játszottak: Bánát esetében – folytatván az első foglalással meg-
kezdett gondolatmenetet – a politikai küldöttség memorandumában az áll, hogy 
„[...] a 10. és a 11. században a szlávok magyar uralom alá kerültek, az Árpád-háziak 
fennhatósága alatt e terület szlávjai jelentős szerepet töltöttek be: önálló hadsereg-
ként a magyarok és csehek között a 13. században vívott összetűzésekben kivették 
részüket, a királyi udvarban pedig önálló nemességük volt” (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). Ez a már-már „corpus separatum”-ként működő szerb nemesség olyan 
kiváltságokkal rendelkezett, amelyek egy  államiság jegyeit viselik magukon, ami 
jelzi és legitimizálja a későbbi történelmi eseményeket. Bácska területén volt a II. 
Béla herceg sógorának, Belosnak adományozott birtok a 12. században, aki  „[...] 
hosszú éveken keresztül bán és magyar nádor is – óriási birtokai voltak itt (csakúgy, 
mint Szerémségben).”31 Ez újabb hangsúlyozása annak a folytonosságnak, amiről – 
mellőzve a későbbi tudományos megállapítások sorát – a politikai küldöttség is ír, 
miszerint „mikor a magyarok a 9. század végén (északról) levonultak Bácskába, már 
itt találták a délszlávokat, akik egészen a 16. század kezdetéig meg is maradtak ezeken 
a területeken” (Krizman–Hrabak 1960, 343–347). A   képet csak részben módosítja a 
történész (Stanoje  Stanojević) megjegyzése, aki szerint a szerb jelenlét a 15. századig 
volt felfedezhető Bácskában,32 illetve a  középkori Bácska területén a 13. sz. elején 
szerb ortodox egyházmegye volt:33 az a vélemény fogalmazódik meg, hogy a Dunán 
túli részekhez hasonlóan nem csupán a terület birtoklása jellemezte a szlávokat ez 
időben, de ennek szellemi letéteményese – az egyház – is jelen volt. Csak feltételezni 
merjük, hogy a különálló, az államvallás mellett fennmaradó egyház hangsúlyozásával 
a teljes társadalmi struktúra létét szerették volna egyértelművé tenni.

 A   Balkán-félsziget területére hatoló török hadsereg a 14. század harmadik harma-
dában ütközik meg (1371, maricai csata) a szerb feudális állam hadseregével, aminek 
következtében a Szerb Királyság fokozatosan teret veszít, lakosságának egy része 

 ◀  gyakran betörtek, ám gyorsan elveszítették és elhagyták őket. Bulgária meg-
alakulása az említett területen történt úgy, hogy a bolgárok elveszítették 
nyelvüket, a megszállt területeken élő szlávok pedig felvették a bolgár elne-
vezést, és turáni-finn pszichikai sajátosságok is kialakultak náluk.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 31 Bácska-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege.
 32 Uo. A   magyarok érkezése előtt délszlávok népesítették be azokat a régiókat, 

melyek később Magyarország részévé váltak. Bácskában részben a 15. század 
elejéig megmaradt a szerb elem.

 33 Uo.



■ 206 ■ Délszlávok Párizsban ■

pedig – az első rigómezei csatát követően – a Magyar Királyság területére menekül. 
A   szláv tulajdonú birtokok mérete, az egyházi rendszer és a délszláv nemesség léte 
mágnesként vonzotta a rigómezei csata (1389) után menekülő szerbeket, akik egy 
már meglévő, a korábbi, sajátjukkal megegyező világot találnak új hazájukban, a 
közjogi értelemben a Magyar Királysághoz tartozó Temes és Torontál megyékben. 

A   politikai küldöttség Bánátra vonatkozó memoranduma a többi régiónál érezhe-
tően több adatot sorakoztatott fel a már jegyzett, kiemelt jelentősége és az ezzel össze-
függő hosszabb és alaposabb előkészületek miatt is.34 A   bánáti nagyurakra, despotákra 
vonatkozó adatok közül jelentőségében kiemelkedik Lazarevics István szerb despota 
és Brankovics György (Đurađ) szerepe, ugyanakkor Mátyás király említése mindkét 
– stratégiai és történelmi szempontok által összefoglalt – memorandum esetében is 
előfordul, vélhetően azért, mert a pápához intézett levele egyrészt számszerűsíti az 
érkező szerbeket, másrészt a befogadó király személyével mondatja el a befogadás té-
nyét.35 A   mohácsi vészig fennmaradó időben aztán Bánát olyan szinten emlékezteti a 
korábbi Szerbiára a korabeli feljegyzések íróit, hogy igen gyakran ugyanezen a néven 
illették, főképpen azért, mert Szerbiának a Dunától délre fekvő állama időközben 
elbukott, de a jogfolytonosság ilyen módon mégis fennállt.36 

 Cvijić összefoglaló munkájában a vándorlás körülményeinek és következményei-
nek új tartalmat és értelmet kölcsönöz azzal, hogy a már több évszázada a területen 
többséggel és kontinuitással bíró délszlávok – akiket „pannon vidéki” szlávoknak 
nevez – a korábban említett dunántúli magyarokhoz hasonló módon beolvadtak 
az új, Balkán-félszigeti szerb-horvátok érkező tömegébe, ezúttal mint őslakosok:37 

 34 „A   rigómezei csata után Bánát lakosságát a balkáni szerbek újabb tömege 
gyarapította. 1414-ben a magyar király Lazarevics István szerb despotát To-
rontál vármegye helytartójává nevezte ki. Brankovics György (Đurađ) szerb 
despota pedig teljhatalmú uralkodóként Temes és Krassó vármegyék szerb 
despotáinak hírnevét öregbítette. Szerbia 1459-ben bekövetkezett bukásáig 
a lakosság elvándorlása akkora méreteket öltött, hogy Mátyás király a pápá-
hoz intézett levelében azt írta (1483. január 12-én), hogy az elmúlt négy év 
folyamán megközelítőleg 200.000 szerb érkezett Magyarországra.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 35 „A   szerb telepítés különösen intenzív volt Mátyás magyar király (1458–1490) 
uralkodása idején, akinek célja, hogy katonai határőrvidéket alakítson ki a 
térségből, amelyben a szerbeknek kellett a haderőt biztosítani.” Bánát-me-
morandum. A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

 36 „Már a 15. század végén Bánát csaknem teljes nómenklatúrája – kivétel nélkül 
– szerb volt, de ennek a szerb elemnek a jelentőségét mutatja az a tény is, 
hogy Bánát területén négy szerb püspökség és tizenegy kolostor volt. Ezért 
nem meglepő, hogy a külföldi írók, és különösen a korabeli magyar írók 
Bánátot »Szerbia«-ként nevezik; úgyszintén, a 16. századi térképek is szerb 
területként tüntetik fel Bánátot.” Uo.

 37 „A   történelmi fordulópont a 15. században következik be, amikor a balkáni 
szerb-horvátok áttelepülései egyre gyakoribbá és tömegesebbé válnak. ▶
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az őslakos szlávok beolvadását ezúttal úgy értelmezi  Cvijić, hogy az az energikus 
balkáni szláv lakosság tulajdonságait éltette tovább az őslakos szlávok körében.

A   Bácskáról írt memorandum  néhány olyan megállapítást tartalmaz, amely 
a dokumentum megírásának idején minden kétséget kizáróan magyar többségű 
terület (a Tisza mentével) történetét tárgyalva nyomatékosítja a szerb jelenlét 
több évszázados tényét: ilyen például az adat, miszerint a 15. században kezdődik 
a szerbek újabb bevándorlása a Tisza völgyébe a szerb „despoták”, valamint a szerb 
feudális nagyúr, M.  Belmužević birtokaira.38 Bácska és a földrajzi adottságai – kö-
zelsége – révén Szerémség Mohács előtti sorsa jellegében nem, csupán a bennük 
fontos szerepet játszó személyekben tér el Bánát ez időben jegyzett történetétől: 
egy, a forrás alapján be nem azonosítható főispán adatait használva írja le a szekció 
történésze, hogy 1437-ben a  Szerémségben az ortodox szerbek alkották a népesség 
nagy részét, s hogy sokan voltak Bácskában is, keveredve a katolikusokkal.39

 Cvijić a szerb államiság megszűntét (1459) követő időszak vándorlásainak több 
periódusát különbözteti meg és írja le jellegüket: a legkorábbi az első rigómezei 
csatától (1389) Szerbia elestéig tart, és jellemzője, hogy a legmagasabb szinten, a 
király és a despoták hoztak döntést a népcsoportok befogadásáról, nagybirtokok 
adományozásáról. Az ezt követő időszakban (1459–1482) a király fegyverforgató-
kat fogad be, mentesítve őket az adóterhek alól, mai szóhasználattal élve vélhetően 
(nemzet)stratégiai megfontolásból.40

 ◀  Ez egy új etnikai keveredést eredményezett ezeken a területeken. Ennek a 
délszláv keveredésnek a nemzeti fejlődése meglehetősen különbözik a régi 
pannon vidéki szlávok fejlődésétől; ezt mostantól kizárólag az új letelepül-
tek határozzák meg.” Északi határok. A Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.

 38 Bácska-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege.
 39 „Jovan Tomas [?], egy magyar vármegye főispánja 1437-ban azt mondta...” 

Uo.
 40 Az utóbbi hullám kapcsán jegyzi le  Cvijić: „Ezeket az első vándorlásokat 

a Szerbiából és Hercegovinából származó szerb nemesek, a legbátrabb és 
leggazdagabb néprétegek képviselői indították el, akik nem voltak hajlan-
dóak elviselni a török hódoltságot. Közéjük tartoztak a Jakšić testvérek, 
Miloš  Belmužević, aki a török betörés idején a montenegrói Meduna erőd 
parancsnoka volt,  Kinizsi Pál, Petar Petrović, Radić  Božić, Petar  Ovčarević, 
 Radoslav Čelnik, Pavle  Bakić és testvérei, akik mindannyian a régi szerb 
nemesség tagjai, majd végül következett a hercegovinai Korjenićből szárma-
zó Branković vándorlása. A   Dél-Magyarországra bevándorolt despoták és 
nemesek sohasem veszítették el a Száva és a Duna másik oldalán levő szerb 
területek felszabadításának reményét; ezt megvalósítandó gyakran intéztek 
a török ellen támadást. A   Száva és a Duna bal partjára visszavonulva telepe-
sekkel tértek vissza, akik száma néha akár 50 000 embert is kitett. Mátyás 
király egy, a pápához 1483. január 12-én intézett levele arról tesz említést, 
hogy Magyarországra 1479 és 1483 között több mint 200 000 szerb betele-
pült érkezett.” Északi határok. A Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
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A   politikai küldöttség memoranduma alapján Bánátban (is) egy új Szerbia 
kialakulása indult meg 1526 előtt,41 az államiság számos elemével, amit a már itt 
élő nemesség további betelepítésekkel tovább erősített, ezért, ha lehet, még inkább 
fejlődésnek indult a szerb elem.42

Baranya története, annak bemutatása a politikai küldöttség számára – legalábbis 
első látásra – nem élvezett prioritást: a Bácska kapcsán már leírtak olvashatók Bara-
nya esetében is azzal, hogy az itt élő (baranyai) sajkások – naszádosok – vezetőinek 
szerb nemzeti hovatartozásához nem fér semmi kétség,43 központjuk Siklós várában 
van, ahova korábbi déli földesuraik hívó szavára érkeztek, sőt a hajókon szolgáló 
személyek is (szerb, délszláv) alattvalóikból kerülnek ki.44  Cvijić a régiók Mohács 
előtti történetének összefoglalásában – nyomatékosítva a délszláv elem függetle-
nedési törekvései történetének adatait – így folytatja: 

„A   letelepülők már a 15. században, a megérkezésük után azonnal vallás-
szabadságot és területi autonómiát kezdtek követelni. A   magyarországi 
szerbekkel foglalkozó híres történész, H. Schwicker45 megállapítása szerint 

 41 „A   Duna bal partján egy, a szerbek politikai életében központi szerepet vállaló 
új Szerbia volt kialakulóban. Brankovics György unokáját,  Zmaj Ognjeni 
Vukot a magyar király 1471-ben tette meg szerb despotává, és különös 
autonóm jogokkal ruházta fel: kizárólag a magyar királynak tartozott elszá-
molással. Háború esetén a szerb despota kötelességei közé tartozott egy ezer 
lovasból álló bandérium felállítása, míg a többi nemességet – még a horvát 
bánt is – csak 400 lovas biztosítására kötelezték (»Despotus autem equites 
mille dare tenebitur« – Corpus Juris Hungarici, p. 492, 606). Általánosság-
ban elmondhatjuk, hogy a mohácsi ütközetig, 1526-ig a szerb despoták és 
nemesek jelentős politikai szerepet töltöttek be Magyarországon.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 42 „Amikor a törökök a XV. században elkezdték meghódítani a Balkán vidékeit 
és államait, Bánátban jelentős fejlődésnek indult a szerb elem. Ettől kezdve 
fokozatosan növekedett a szerb emigráció áramlása a Duna jobb partjától 
Bánát felé. Ezen túlmenően Bánát módszeres betelepítése is megkezdődött a 
szerb nép által azokon a birtokokon, melyeket a szerb fejedelmek és nemesek 
a magyar királyoktól kaptak.” Bánát-memorandum. A Szöveggyűjtemény 82. 
sz. szövege.

 43 „Baranyában több olyan szerb-horvát nemesi család is volt, akik fontos 
szerepet játszottak Magyarországon, miközben megőrizték nemzetiségüket. 
A   XV. és XVI. századi szerb despoták, akikhez Baranya hatalmas birtokai 
tartoztak, a dunai és a drávai flották parancsnokaiként szintén részt vettek 
e térség igazgatásában.” Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. 
szövege.

 44 „Olykor ez a flotta hozzájuk tartozott, és állomásait, valamint a legény-
séget adó lakosságot is ők irányították. Ezeknek a katonáknak, akiket 
»chaikachi«-nak (tchaikides) [sic!] neveztek, elég sokáig Szokolosban (ma 
Siklós) volt a parancsnokságuk.” Uo.
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fő céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy »államot az államban«. Bánát 
és Bácska mintegy 150 évig tartó török hódoltsága alatt ezen tartományok 
szerbjei vallási szabadságot élveztek, és ahhoz az ipeki patriarkátushoz tar-
toztak, amelyet 1557-ben a törökké nevelt boszniai szerb  Szokoli Mehmed 
(Sokolović) nagyvezír állíttatott helyre. Vallási szempontból tehát egy egészet 
alkottak a balkáni szerbekkel.”46

Az északi határokról írt összefoglalás az időszak népvándorlásait összefoglalandó 
nyomatékosan megjegyzi, hogy: „[...] a négy évszázadon át zajló nagy népvándor-
lások gyökeres változásokat eredményeztek a régi délszláv lakosság összetételében 
és szellemi életében. [...] A   Balkánról érkezett betelepülők az őslakosokra nemcsak 
nyelvjárásukat, hanem szokásaikat és népköltészetüket is örökségül adták; szerb 
népdalokra tanították meg őket, és átadták nekik azt az igen fejlett nemzeti tu-
datot, amely az évszázados balkáni tartózkodásuk alatt érlelődött meg bennük.”47 
A   memorandumok által rögzített kép nehezen érthető félre: a honfoglalás előtt a 
későbbi déli megyék lakossága minden kétséget kizáróan szláv, a magyarok honfog-
lalását követően, feudális államuk megszilárdulásával a Balkán-félszigeti lakosság 
vándorlása (menekülése) elsősorban a délszláv lakosság már itt élő populációját 
erősíti meg, mely megőrzi etnikai sajátosságait.

A   hódoltság kora – a Dunától északra fekvő Rácország(ok)

A   török hódoltság egyik kétségtelen következménye a magyar lakosság északra 
húzódása volt a déli megyékből. Az elmondottakkal összhangban a többségében 
szerb lakossággal bíró Bánátban az északra húzódás eredményezte azt, hogy a 
mohácsi csata előtti időszakban a bánáti részek még gyakrabban voltak Szerbiaként 
emlegetve. A   politikai küldöttség dokumentuma a jelenséget a 16–17. századba 
helyezi,48 a néprajzi-történelmi szekció dokumentuma szerint ez az elnevezés még 

 ◀ 45  Schwicker Johann Heinrich ( János Henrik) író, történész és tanár 
Újbessenyőn született 1839-ben, Versecen, Csákován, Nagybecskereken ta-
nult, 1861 és 1865 között Pesten nyelvi, irodalmi és földrajzi tanulmányokat 
folytat. Munkái: Geschichte des Temeser Banats. Pest, 1861, 2. Aufl. 1872; Die 
letzten Regierungsjahre der Kaiserin-Königin Maria Th eresia. Wien, 1871–
1872; Statistik des Königreichs Ungarn. Stuttgart, 1877; Die ungarischen 
Gymnasien. Pest, 1881; Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. Teschen, 
1881); Politische Geschichte der Serben in Ungarn. Pest, 1880; Die Zigeuner 
in Ungarn und Siebenbürgen. Teschen, 1882; Geschichte der österreichischen 
Militärgrenze. 1883.

 46 Északi határok. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 47 Uo.
 48 „Mivel a magyarok a török hódoltság elől egyre inkább észak felé húzódtak 

vissza, Nyugat- és Közép-Bánát népsűrűsége egyre nőtt, a terület pedig egyre 
inkább tiszta szerb sajátosságokkal bírt. A   16. századi ( Lazius) és 17. századi ▶
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a 18. században is használatos.49 Váratlan és meglepő, hogy a politikai küldöttség 
bácskai memorandumának szerzője is leírja Bácska kapcsán a „Ráczország” meg-
nevezést.50 Ez utóbbi megjegyzést vélhetően annak az információnak vélt isme-
retében jegyezte le – némiképp kiegészítve a politikai küldöttség dokumentumát 
– néprajzi-történelmi szekciójának történésze, hogy Szapolyai János egész Bácskát 
 Jovan Nenad Crninek ajándékozta 1526 szeptemberében,51 de hozzáfűzi, hogy az 
ottmaradt magyarok nevezik Szerbiának saját lakóhelyüket a 16. században, tehát 
ugyanúgy, mint Bánátot.52

A   Baranya kapcsán leírt események némiképp más irányt vesznek azt követően, 
hogy a történelmi leírás szerint a balkáni lakosság északra vándorlása tovább folyik. 
A   16. századi menekülő szerbek ekkor olvasztották be – a déli megyék többségével 
azonos módon – azok őshonos szláv lakosságát,53 a magyar telepek – melyek az írás 
szerint a törökök megjelenésétől vannak Baranyában54 – pedig nem kaptak utánpót-
lást. Az időszerű megyebeosztással szemben Baranya területét – némiképp a korai 

 ◀ (Tsernig,  Cluverius) térképeken Közép- és Nyugat-Bánát Raška (Rascia) 
néven, azaz szerb országként szerepel. A   románokról említést sem tesznek.” 
A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 49 Jogos felvetés lehetne a toponímia és a török hódoltság közötti összefüg-
gés továbbgondolása, ugyanis ez nem jelenthet mást, mint hogy a terület 
lakossága alapján kapta a szerb jelzőt, hiszen a szerb lakosságot a törökkel 
azonosították. A   feltételezést megerősíti a későbbi leírás, amely szerint a 
Bácskát is Szerbiának nevezték, vélhetően a hódoltság tényével azonosítva az 
elnevezést.

 50 „Mivel a török hadak 1526-ban megsemmisítették Bácska lakosságát, a török 
időkben (1526–1686) oda fokozatosan a Balkánról érkező szerbek települ-
tek be, szerb jelleget kölcsönözve így ezen területeknek. Így érthető, hogy az 
azokból az időkből származó emlékiratokban és 16–18. századi térképeken 
Bácskát Raška – Ráczországként  – azaz szerb államként említik.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 51 „1526 szeptemberében, Budáról való visszavonulása során a török sereg 
elpusztította az egész Bácskát, lemészárolta a lakosság nagy részét, a mara-
dékot pedig elhurcolta rabszolgának. Közvetlenül ezután, Szapolyai János 
király elajándékozta az egész Bácskát a szerb Jovan Crninek [ Jovan Nenad], 
aki még azon az őszön el is foglalta a szerbjeivel, és teljes egészében szétosz-
totta közöttük: ily módon Bácska teljes mértékben szerb jellegre tett szert.” 
Bácska-memorandum. A Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege.

 52 Uo.
 53 „A   16. századi török invázió nem pusztította el a baranyai szerb-horvát népes-

séget, sőt, inkább megerősítette. Ugyanis a török határ Baranya felé történő 
állandó elmozdulásának hatására a déli régiók szerb-horvát népessége fel-
szaporodott, asszimilálva az ott lévő népességet, és átadva nekik jellegüket.” 
Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.



■   ■  

A  Lazius-féle térkép a Duna alsó folyásánál mindkét oldalon szerbek lakta területek 
létére utal, a jobb parton Rachorzekh – Pars Serviai jelöléssel, míg a Dunától északra 

fekvő területen – az Al-Dunán – Ratzenland – Rasciani jelölés olvasható
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történeti előzményekre támaszkodva – sokkal szélesebb határok között értelmezik:55 
központja Pécs,56 ahonnan „[...] elüldözve a szerb-horvát nép a természet által védett 
helyekre vonult vissza a Duna és a Dráva mentén,”57 ami annyit jelent, hogy az elköltöző 
magyarok helyébe – Bánáthoz és Bácskához hasonlóan – délszláv menekülő lakosok 
költöznek, míg az őslakos szlávok az ártérben várják sorsuk jobbra fordulását: van tehát 
egy őslakos szlávság az ártér rejtekeiben, és létezik egy Balkán-félszigeti szlávság, amely 
a törököktől menekül északabbra, ez esetben Baranyába, a magyar lakosság helyébe.

Hagyományosan  Cvijić összegzésével nyomatékosítva az eddig leírtakat: 

„Akárcsak korábban a Balkán-félszigeti szerbek, most a magyarok is me-
nekülnek a török támadások elől, és a Pannon-medence középső és északi 
részében keresnek menedéket. A   török hódoltsághoz már hozzászokott 
szerbek Bánátban, Bácskában és Baranyában maradtak, sőt a törökök által 
idehurcolt szerb jobbágyok, parasztok is duzzasztották soraikat. Ez az időszak 
a Balkán-félszigetről a Pannon-medence északi részeire történő folyamatos kis 
vándorlások kora volt. Számos adat támasztja alá, hogy a 16. századtól Dél-
Magyarország népességének legnagyobb részét a szerbek képezték. Magyar 
források szerint ők alkotják a teljes bácskai lakosság 95%-át.  Gerlach István 
(Stefan  Gerlach) tizenhatodik századi utazó szerint az ország minden részében 

 ◀ 54 „Noha a Duna és a Dráva által bezárt szögben a magyar telepek a török meg-
jelenés idejéből származnak, megerősítésük ezen időszak után nem fordulha-
tott elő.” Uo.

 55 „Amit ma Baranya néven értünk, az a Duna és a Dráva között húzódó, szerb-
horvátok által lakott terület. Ez a térség magában foglalja Baranya várme-
gyét, Somogy vármegyének egyes részeit és Zala vármegye egyes részeit 
a Mura folyóig és annak összefolyásáig, s itt találhatóak Tótszerdahely és 
Tótszentmárton szerb-horvát községek.

A   Duna és a Dráva mocsaras térségén kívül a szerb-horvátok által lakott 
terület egy völgyek által szabdalt vidék, a Baranya-hegy [Baranyai-dombság ] 
körül, Villány és a Mohačko polje néven ismert Mohács lankáival szemben. 
Villány dombjaitól Pécs és a Siklós hegyeivel szemben, a Karašica folyam 
[sic!] környékén egészen a Dunával való összefolyásáig számos szerb-horvát 
község található.

A   térség teljes területe megőrzött egy alapvetően szerb-horvát jelle-
get valamennyi hegy, folyó, patak és terület nevében, amint azt az ezeken 
a településeken fellelhető nyilvántartások és városi térképek is mutatják. 
A   dombok magassága ritkán haladja meg az 5-600 métert, és átlagosan 
2-300 métert ér el: szőlő borítja őket, a síkságok pedig csodálatosan vannak 
megművelve.” Uo.

 56  „Szerb-horvát értelemben Baranya területe a Balaton, a Duna és a Dráva 
közötti háromszöget foglalja magában, amelynek központjában Pécs városa 
található.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 
1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 57 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
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kizárólag szerbek élnek, a Dunán Tolnától kezdve egészen délig. A   magyar 
forrásokban ettől az időtől kezdve kezdik ezeket a területeket Rácországnak 
nevezni, ami annyit jelent, hogy Szerbia, illetve szerbek lakta terület.”58

A   hódoltsági területről történt északra vándorlás kapcsán említi meg a nyugat-
magyarországi, a követelésekben „korridorként” ismert sáv szláv lakossággal való 
létrejöttét és benépesülését, de maga is megjegyzi, hogy a követelés nem talált ked-
vező fogadtatásra a békekonferencia előkészítő tárgyalásain,59 jóllehet történelmi 
előképéről is feljegyzés született.

Újabb szerb vándorlás 
a törököktől felszabadított déli területekre 

és az 1690. évi nagy szerb népvándorlás

Bécs sikertelen török ostromát (1683) követően –  Cvijić az északi határokról írt 
összefoglalója szerint: „[...] a Habsburg-dinasztia úgy döntött, hogy segítséget 
nyújt abban, hogy Magyarország felszabaduljon a török uralom alól, majd számos, a 
hadseregébe beállt szerb katona közreműködésével folytatta saját, a Balkán-félsziget 
meghódítását célzó hadjáratát. [...] Ausztria azonban nem tartotta meg pozícióit a 
Balkán-félszigeten, pedig Szkopjéig és Pećig is eljutott. Ennek következtében ismét 
több vándorlás indult meg, mivel számos, a háború során nyíltan színt valló balkáni 
szerb kényszerült elhagyni a területet; a legfontosabb az 1690-ben zajlott, nagy szerb 
vándorlás néven ismert. Vezetője Arsenije III. Čarnojević ipeki pátriárka60 volt”, 

 58 Északi határok.  A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 59 „A   16. század elején Horvátországból, Szlavóniából és Észak-Boszniából is nagy 

számban vonult ki a lakosság; ők Magyarországon, a Murától és a Drávától 
északra, Bécs és a cseh Morva folyó bal partja közelében telepedtek le. Így jöt-
tek létre a Dunától délre Szentgotthárdig, északra pedig a cseh Morváig terjedő 
területen szétszóródó  „vízi horvátok” szigetei. Ennek következményeként és 
okaként javasolta  Masaryk és  Chervin a délszlávokat és csehszlovákokat össze-
kötő folyosó (korridor) kialakítását. A   csehszlovák küldöttség által a békekon-
ferenciának benyújtott ilyen jellegű javaslatukat elvetették.”  Uo.

 60 „Az 1690-es, III. Csernojevics Arzén ipeki pátriárka vezette nagy szerb kiván-
dorlás résztvevői átkeltek volna a Száva folyón, elküldték Bécsbe azokat a 
feltételeiket, amelyek teljesítése mellett hajlandóak lesznek betelepedni. Az 
első és legfontosabb feltételükben területi autonómiát követeltek maguk-
nak, valamint annak jogát, hogy maguk válasszák meg vezetőjüket, »vaj-
dájukat«; és bár I. Lipót császár fogadta őket, feltételeiket mégsem teljesí-
tették. Ezen követeléseik a magyarországi szerbek politikai programjának 
alapját képezték a továbbiakban is. Az autonóm szerb terület, a »Vajdaság« 
létrehozásának eszméje 1790-ben majdnem megvalósult (Temesvári Szerb 
Szábor). Az 1848–1849-es közismert események eredményeként létrejött a 
Szerb Vajdaság, ám alig tizenkét éves fennállása után megszüntették.” Uo.
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akinek nemcsak a politikai küldöttség Bánátról írt memoranduma szentel tekin-
télyes helyet, de  Cvijić északi határokról írt összefoglalása is. A   másik, az időszak 
személyiségei között kitüntető szerep Đorđe Brankovićnak jut: karrierjét, sorsát a 
délszláv történeti-területi elképzelések során már röviden összefoglaltuk, e helyütt 
mint történelmi személy kerül érdeklődésünk előterébe.61

Az 1690-es nagy vándorlásban főleg a metóhiai, a koszovói, a Novi Pazar-i 
szan dzsákból és a Morava mentéről származó szerbek vettek részt,62 ugyanis a hadi 
események jelentős része a nevezett területen zajlott, színvallásuk után joggal tar-
tottak a Porta bosszújától. A   megjegyzés azért érdemel kiemelt figyelmet, mivel a 
 Cvijić által kialakított, népi lelkialkati sajátosság mentén strukturált rendszerben 
a nevezett terület lakóit halmozza el a legtöbb pozitív jelzővel, hogy a területtől 
távolabb vetve tekintete csupán a törzsi társadalom kiemelkedő jellemvonásait 
képviselő – gyűjtőfogalomként használt – dinári terület peremén élő lakosság ese-
tében enyhüljön meg. A   17. század végén zajló népvándorlás főszereplői, az északi 

 61 „Mikor a törökök 1683-ban Bécs ellen indultak, felbukkan egy szerb nemes, 
Brankovics György, kinek szeme előtt Dél-Magyarország és a Balkán fel-
szabadítása és egyesítése lebegett, és egy olyan Nagy-Szerbia létrehozásáról 
álmodott, mely a Triglavtól a Rodopei-hegységig terjedt volna. Szoronga-
tott helyzetében I. Lipót látszólag támogatta az elképzelést, és Brankovicsot 
Bánát, Szerémség és Hercegovina despotájává nevezte ki. A   felkelést siker 
koronázta, a törökök kiszorultak a Duna túlsó partjára, de Ausztria útját 
állta Brankovics tervei megvalósulásának, 1689-ben elfogták, Chebben töm-
löcbe vetették, ahol 1711-ben meghalt” (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
Ugyanez az Északi határokról írt munkában (A   Szöveggyűjtemény 85. sz. 
szövege): „[...] a szerb politikus és történész a 17. század végén az egységet 
illetően egy rendkívül széles körű programot dolgozott ki. Ő nemcsak a 
magyarországi szerb-horvátokat akarta egy államban egyesíteni, hanem a 
balkániakat is hozzájuk akarta csatolni.” 

 62 „A   kitelepültek számát nem tudni pontosan; ők nem számlálták meg magu-
kat. Egyébként is lehetetlen lett volna megszámolni őket, mivel a Koszovó 
és Metóhia közelében kialakult eredeti maghoz a Morava menti szerbek is 
csatlakoztak. Számukat illetően mi is csak találgatásokba bocsátkozhatunk. 
Abban az időben volt arra némi remény, hogy a törököket kiűzik Európából. 
Émile  Picot szerint 500 000 szerb költözött el akkoriban; de más történé-
szek szerint számuk legfeljebb 100 000-re tehető. A   vándorlásban számos 
tehetősebb család is részt vett, akik a kereskedők, a kézművesek soraiból 
kerültek ki, de sok pap is velük tartott. A   Száva átlépése előtt a nagy szerb 
kivándorlás résztvevői megálltak Belgrádnál, hogy az őket fogadó Lipót 
császárnak átadják feltételeiket. A   császár politikai és vallási kiváltságo-
kat adott nekik a török elleni együttműködés fejében. A   Száván átkelve a 
kivándorlók átmenetileg a Budapesttől északra fekvő Szentendre környékén 
telepedtek le. Később Bácskába és Szerémségbe telepedtek végérvényesen, 
majd később sokan közülük áttelepültek Bánátba.”

További, kisebb csoportok leírását lásd a Szöveggyűjteményben (Északi 
határok. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege).
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területek lakóiként is – a korábbi migrációs hullámok résztvevőihez hasonlóan – 
újabb pozitív értékekkel ruházzák fel a már itt élőket és a területet is egyaránt, ez 
pedig a terület értékét is jelentősen fokozta.

A   gyéren lakott, a háború minden viszontagságát elviselő baranyai és bácskai 
területekre – melyek a memorandumok tanúsága szerint szlávokkal voltak bené-
pesítve, de a felszabadító háborúk során játszott szerepük és sorsuk nem képezi a 
leírás tárgyát – a nagy szerb népvándorlástól függetlenül újabb, balkáni területekről 
származó populáció, a bunyevácok és sokácok népcsoportja érkezik, akik a kato-
likus vallást gyakorolják. „Noha ezen kivándorlás fő elemeit a pravoszláv szerbek 
alkották, a Balkán-félszigetről származó, ugyanazt a nyelvet beszélő katolikusok is 
csatlakoztak hozzájuk. Ilyen a sokácoknak és bunyevácoknak nevezett lakosság nagy 
része.”63 A   sokácok esetében – a források feltüntetése nélkül – azt feltételezi, hogy 
„[...] sokan közülük nagyon régi betelepültnek számítanak a 15. század végéről és a 
16. század elejéről. A   későbbi telepesek csak erősítik ezek csoportjait.”64 A   feltétele-
zés tehát ebben az esetben is egy korábbi vándorláshoz kapcsolódó újabb migrációs 
hullámot ír le: miután a 17. századi vándorlás bekövetkezett, az olvasónak nincs oka 
kételkedni a korábbi, azonos népesség létében sem. Az érvelésben a Bácska északi 
határainak kitűzése során tett, elsősorban a hivatalos magyar statisztikára vonat-
kozó kritika megfogalmazását alátámasztó történelmi adatok, illetve a királyság és 
a délszláv népek minden tekintetben együvé tartozásának eszméjében keresendők.

Az utána következő hullámok jellemzője, hogy résztvevőinek elviselhetetlenné 
vált a magyar közigazgatás és a katolikus egyház nyomása, inkább visszatértek szü-
lőföldjükre, amely török elnyomás alatt szenvedett. Ez nem jelenthetett mást, mint 
hogy inkább elviselték a közvélekedésben kegyetlenként emlegetett Porta szeszélyeit, 
mintsem a vitás területeket birtokló „magyarok” brutalitását.

Az „idegen elemek” újabb telepítési kísérletei 1686-tól

Az eddig vázolt vándorlások a Balkán-félszigetről indultak, és az északi, a szerzők 
megítélése alapján ezt megelőzően is folyamatosan szlávokkal lakott területre irá-
nyultak. A   Magyar Királyság befogadóként nem avatkozott bele a szláv jövevények 
életébe, akik az esetek túlnyomó többségében gazdagították – vagy éppen védelmez-
ték – az ott talált, ugyancsak szláv lakosságot. A   hódoltság idején a szlávok lakta 
területeket Szerbiaként, Rácországként emlegették, jótékony homályban hagyva 
a Porta és a balkáni szláv lakosság közt fennálló évszázados viszony jellegét. Az 
újonnan előállt helyzet, a felszabadító háborúk után több hullámban és különböző 
népcsoportok jóvoltából bekövetkező nem szláv telepítéseket mint a korábbi rend és 
idilli állapotok megbontására irányuló egyértelmű, a délszlávokra nézve hátrányos 
rendelkezésekként értelmezik a memorandumok szerzői.

 63 Északi határok. A Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 64 Uo.
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A   Buda felszabadítása utáni időszak történelmi áttekintésének – Bánát esetében 
mindenképpen – újabb szempontot kölcsönöz az a magyarnak vélt küzdelem, ami 
szerint „[...] Bánát közvetlenül az osztrák kormány fennhatósága alá került, ám 
a magyarok azonnal harcot indítottak Magyarországhoz csatolása, bekebelezése 
érdekében”.65 A   mondat két, egymásból következő tévedést tartalmaz: egyrészt 
Bánát felszabadulásáról 1718 előtt nem beszélhetünk érdemben, másrészt a Török 
Birodalom hanyatlása kapcsán kialakuló, a leírtaknak némiképp megfelelő új hely-
zet nyilvánvaló jeleit először a Bácskában fedezhetjük fel, ahol a korábbi birtokos 
nemesség szándékában állt korábbi javaik visszaszerzése, de azt a bécsi udvar több 
rendelkezése, többek között a régi birtokosság igazolásának kötelezettsége hiúsította 
meg (néhány eset, pl. a Czobor család kivételével).66 

A   bácskai részeken ez időben a határőrvidék létrehozása jelentette a szerb kollek-
tív jogok szempontjából legnagyobb eseményt,67 aminek nehezen érthető módon 
nem tulajdonítanak fontosságot (ellentétben a határőrvidék területére történt 
magyar és német betelepítéssel, ami időben később következett be, a határőrvidék 
felszámolását követően), a memorandum sorai ugyanakkor fontosnak tartják hang-
súlyozni a röviddel később bekövetkező Rákóczi-szabadságharc drámai eseményeit, 
melyek viszont jelzik a magyarokkal szembeni ellenséges alapállást: 

„A   szerbek számára az 1703 és 1711 közötti évek jelentették egész törté-
nelmük legszörnyűségesebb időszakát. Ekkor zajlott  Rákóczi Ferenc herceg 
Bécs elleni felkelése. Ez a felkelés megszámlálhatatlan áldozatot követelt a 
szerbektől. Magyar történészek számításai szerint több mint 120 000 szerb 
veszett oda a felkelés alatt, s ezek jó része bácskai szerb volt. 200 évvel ezelőtt 
a szerbek voltak Bácska egyedüli lakói, de megtizedelődtek a Rákóczi-féle 
felkelés idején történt mészárlás során. A   magyar és a német betelepítések 
ürügyén a hatóságok apránként elkezdték visszaszorítani a szerbeket. Ily 
módon a szerbek elsősorban északon veszítették el területeiket, majd foly-
tatódott kiszorításuk Bácska középső és déli részéről is. Mindazonáltal kis 
részük megmaradt északon, dél felé haladva még inkább igaz ez, olyannyira, 
hogy mindennek ellenére jelen vannak az összes járásban.”68 

 65 Bánát-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.
 66 A   magyar – idegen elem – törekvés mögött a régi birtokosság földvisszaszer-

zési szándéka húzódik meg, amivel a Mohács előtti állapotokat (tulajdonvi-
szonyokat) igyekeztek helyreállítani, az esetek többségében sikertelenül. 

 67 A   török igából való felszabadulás után (1686) kezdődött a magyar közigazga-
tás bevezetése, valamint a magyarok és a németek betelepítése. Bácska egy 
részében, a Tisza két partján Szegedtől Újvidékig (Neusatz), illetve Szabad-
káig (Subotica) és Zomborig katonai határőrvidéket létesítettek, ami csak 
1746 és 1750 között szűnt meg. Bácska-memorandum. A Szöveggyűjtemény 
83. sz. szövege.

 68 Bácska-memorandum. A Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege. A   népesség mozgása.
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Leegyszerűsítve a gondolatot: Bácska elnéptelenedéséért  Rákóczi szabadságharca 
okolható, ezzel szemben Bánát – a pozsareváci béke után – Bécs érdeklődésének 
középpontjába kerül, akik betelepítéssel szeretnék hasznossá tenni a területet, amely 
mindezek ellenére megtartotta szerb jellegét.69

Baranya sorsa – hagyományosan – némiképp más irányt vesz, mint a tőle keletebbre 
fekvő területeké: ugyan a nagy szerb vándorlás felduzzasztja népességét,70 amely 
elutasítja  Rákóczi Ferenc felkínált segítségét, ezért a fejedelem kegyetlen pusztítást 
végez a megyében.71 A   pusztítás méretét támasztja alá az az adat, miszerint „[...] 
a pécsi katolikus püspökség 1714-ben 60 lerombolt templomról ismerte el, hogy 
e püspökség szinódusa birtokba vette azokat. A   szinódust 11 pap alkotta, melyek 
közül 8 délszláv volt. Az ortodox egyházmegye 55 szerb települést jegyzett fel, a 
magyar elem még a magyarok véleménye szerint is kisszámú és jelentéktelen.”72

A   török utáni időszak Habsburg ármánykodásának nemcsak Baranyában alkal-
mazott módszere volt az új, udvarhű nemesség megteremtése, ami a korábban ott élő 
lakosság és az „újak” közti megosztással és ellentétek szításával érte el eredményét: 
a néprajzi-történelmi szekció Baranya-memorandumá ban olvasható, hogy a török 
hódoltság után is Baranyában maradó lakosságot (amely zömében délszláv) és az 
újonnan érkezőket kiváltságok biztosításával fordították egymás ellen, így szavatolva 
a telepítés sikerét: „A   szerbek két kategóriába sorolása: az 1690-es kiváltságok által 
védett újonnan érkezettek és az őslakosok (kiváltságok nélkül) azt a célt szolgálta, 
hogy ez utóbbiakat kiűzzék addigi lakóhelyükről (pl. Pécsről két alkalommal: 1693-
ban és 1720-ban, Sóskútról 1748-ban, Hidasról és Jakabfaluból 1748-ban stb.), s 
helyükre német telepeseket költöztessenek.” A   felemelkedés másik lehetőségét a 
hitehagyás jelentette: „Az elnemzetietlenítés végrehajtását nemesi címek adományo-
zásával is támogatták. Ahhoz, hogy méltóvá váljon valaki egy ilyen címre, meg kellett 
tagadnia ortodox hitét. 1732-ben egész Baranyában csupán tíz szerb-horvát nemesi 
család volt (leszámítva Szabadszentkirály községének parasztjait, akik mindannyian a 
nemességhez tartoztak).”73 A   politikai küldöttség Baranyára vonatkozó dokumentu-

 69 A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 70 „A   törökök 18. században való visszavonulása után Baranya népessége je-
lentősen megnövekedett a szerb nép Balkánról induló új nagy vándorlása 
nyomán, amelyet III. Arzén [Arsenije] pátriárka vezetésével hajtottak végre 
(1690).” Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.

 71 „Ausztria embertelen magatartása felkelést váltott ki Baranyában, amelyről 
egy angol diplomata és nagykövet (1703. június 2-án) tájékoztatta kormá-
nyát, hangsúlyozva, hogy a lázadás oka gazdasági természetű. A   Rákóczi 
gróf által Magyarországon kirobbantott lázadás idején Baranya szerb-horvát 
lakossága visszautasította a segítséget. Ezért büntetésül [Rákóczi] a leg-
vadabb módon pusztított a területen. Baranya lakossága kénytelen volt a 
Dráva és a Duna mocsaraiba menekülni.” Uo.

 72 Uo.
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ma a pravoszláv hit elhagyását szorgalmazó uralkodókat is felsorolja, „Lipót, József, 
Károly, és különösen  Mária Terézia osztrák császárok uralkodása idején e térség szerb 
lakossága mind vallási, mind gazdasági üldöztetéseknek volt kitéve.”74

A   Buda felszabadítása és II. József uralkodása közti időszak a három déli megye 
számára a délszláv (e helyütt legtöbbször szerbként aposztrofált) népesség csökke-
nését (a Rákóczi-szabadságharc következményeként Bácskában és Baranyában), a 
népesség egységének darabokra zúzását (az új rend érvényesítésével), az uralkodó 
osztályhoz történő csatlakozás előfeltételeként a saját identitáselemeinek feladását 
követelte meg, amihez külső tényezőként a betelepítések egyre erőteljesebb fo-
lyamata társult, ezzel avatkozva a lakosság nemzetiségi arányaiba, ami a politikai 
küldöttség memorandumának írott formába öntője szerint szerb jellegű volt.75 Ha-
sonló, a temesvári szábort (1790) hetven évvel megelőző adat olvasható a Bácskára 
vonatkozó memorandum mindkét változatában, ahol Acsády Ignácznak 1720/21-es 
adófizető jegyzéke bemutató publikációjára hivatkoznak.76

A   18. századi népességmozgás negatív megítélése kapcsán kell beszélnünk a déli 
megyék nem szláv lakossággal – tehát „idegen” elemmel – történő betelepítéséről, 
Bánát esetében ez időben még elsősorban a románokról, németekről. A   politikai 
küldöttség memoranduma elején egyértelműen leszögezi, hogy a románok telepesek, 
szemben a szerbekkel, amint arra utalások voltak a korábbi oldalakon, a korábbi 
időszak bemutatása kapcsán is.77 A   románok a síksági részekre – a szerbek által 

 ◀ 73 Uo.
 74 A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.
 75 „Az osztrák–magyar kormány két ízben is elismerte Dél-Magyarország szerb 

jellegét. 1790-ben a temesvári, 1848-ban pedig a karlócai szerb országgyű-
lés (szábor) fogadta el azt a javaslatot, melynek értelmében létrehozták a 
Szerb Vajdaságot, mely Szerémséget, Bácskát, Bánátot és Baranyát foglalta 
magában, a Habsburgok pedig jóváhagyták a szábor indítványát.  Šupljikac 
vajdává való kinevezését is jóváhagyták 1848. december 3-án. 1849. novem-
ber 6-án Krassó is csatlakozott a Szerb Vajdasághoz. 1860 végén azonban a 
Vajdaság megszűnt létezni, és 1867-ben Magyarországhoz csatolták. Akkor 
vette kezdetét Bánát és az egyéb szerb területek elmagyarosítása.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 76 „1720–21-ben Bácskában népszámlálást tartottak az adóbeszedés megszer-
vezése érdekében. A   népszámlálás adatai alapján Acsády magyar történész 
kiszámította, hogy a már 30 éve tartó magyar közigazgatás ellenére Bácska 
vármegyéjében ekkor még 95%-ot tettek ki a szerbek” (Bácska-memoran-
dum). Ugyanebben a memorandumban, más szövegkörnyezetben így írnak a 
túlnyomó többségről: „A   török alóli felszabadulás után Bácska tisztán szerb 
tartomány volt, mivel a kisszámú török népesség, amely az uralmuk idején 
ott letelepedett, dél felé húzódott vissza. 1720-ban a szerbek, ortodoxok és 
katolikusok (bunyevácok és sokácok) még a teljes népesség több mint 95%-
át alkották, a magyar és a német kisebbség mellett.” 
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 ◀ 77 „A   történelem egyáltalán nem tesz említést a románokról Bánátnak abban a 
részében, melyben a szerbek folytatták jelentős politikai és civilizációs tevé-
kenységüket. A   románok csak a németekkel és a magyarokkal egy időben, 
tehát a 18. században jelentek meg a nagy bánáti síkságon. Ami az erdélyi 
és kelet-bánáti románokat illeti, ők a 18. század elejétől 1864-ig a karlócai 
székhelyű szerb érsekség fennhatósága alá tartoztak. 1864-ben a románok 
és a bécsi udvar között olyan megállapodás született, melynek értelmében a 
román egyház különválik a szerb egyháztól. (Az egyezmény a szerb pátriárka 
tudta nélkül jött létre, nem is tájékoztatták róla, és együttműködését sem 
kérték.) A   három új egyházmegyéből a románok csak egyet, a kelet-bánáti 
Karánsebesit kapták meg, míg a szerbek megtartották egyházmegyéiket 
Temesvárott és Versecen is, ami annak is bizonyítéka, hogy az osztrák–ma-
gyar kormány – bár érdekében állt a szerbek elnyomása – nem vitatta el tő-
lük Alsó-Bánátot.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–
Hrabak 1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 78 „A   történészek feladata annak eldöntése, hogy Bánátban őslakosok a romá-
nok vagy sem. Nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a Bánát sík részén 
található román települések 18. századiak. Ide a románok a Bánát keleti 
részén fekvő hegyekből ereszkedtek le, közöttük olyanok is vannak, akik 
Kis-Oláhországból vagy egészen Moldvából érkeztek: ők a bojárok hatal-
maskodásaitól menekültek. A   18. század végétől a román népesség egyre 
inkább uralkodóvá válik Karánsebes, Lugos, Orsava és Lippa környékén. Itt 
sok szerb románosodott el. Teljességgel valótlan helyzetet mutatnak be azok 
a néprajzi térképek, amelyek a románok bánáti elterjedését hivatottak bemu-
tatni, mert azokat a románok vagy románbarát körök készítették.” (Frontiére 
Septentrionale) 

Másik változatban: „De mi, akik jól ismerjük a bánsági síkságon jelenleg 
létező összes román enklávét, megerősíthetjük, hogy ezek mind a közelmúlt-
ban alakultak ki; lakosságukat elsősorban olyan románokból toborozták, 
akik a keleti, hegyvidékes területekről származtak, hogy jöjjenek a síkságra, 
amely megélhetést biztosít nekik; valamint kisebb mértékben a Havasalföld-
ről vagy akár Moldvából származó románokból is; ez utóbbiak azért hagyták 
el az országukat, hogy elmeneküljenek a hoszpodárok és a bojárok uralma 
elől. Így az elmúlt két évszázadban Bánát lakossága összetett jelleget öltött, 
ami különösen akkor szembeötlő, ha a városok népességét vesszük górcső 
alá.” Bánát-memorandum. A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

 79 Bánát-memorandum. A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

a béketárgyaláson követelt területre – a hegyekből ereszkedtek alá, nemritkán a 
bojárok hatalmaskodásai elől menekülve, egészíti ki a tudósokból álló szekció 
memoranduma a politikai küldöttség gondolatait.78 A   Bánátra vonatkozó népraj-
zi-történelmi memorandum I. számú melléklete nem kisebb feladatot tűz ki célul 
maga elé, mint hogy megcáfolja a bánáti románság folyamatos jelenlétére vonat-
kozó román téziseket, hogy ezáltal gyengíthesse a bukaresti szerződésben követelt 
határok létjogosultságát.79 A   cáfolat lezárásaként De Martonne román tézisét80 
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mutatják be, aminek célja – De Martonne81 és  Cvijić céhenbelüliségén túl – az 
érvek sokoldalú megközelítési módszerének és a szerb tudósok rugalmasságának, 
tárgyalókészségének demonstrálása volt, szemben azzal a kizárólagossággal, ami a 
román küldöttséget és vezetőjét, Brătianut jellemezte a tárgyalások, elsősorban az 
emlékezetes első, 1919. január 31-i közös meghallgatás során.

Bánát kapcsán a német és más lakosság 18. századi telepítését a néprajzi-törté-
nelmi szekció memoranduma fejti ki részletesebben, természetesen a szerb népesség 
és lakosság szempontrendszerét – a betelepítést negatív, betolakodó jelenségként 
leírva – érvényesítve,82 mely a határmegvonásra vonatkozó megállapítások során 

 ◀ 80 A   tudós francia geográfus, Emmanuel   de Martonne megpróbált egyfajta komp-
romisszumot találni a román tézis és a magyar, német és szláv írók elmélete 
között. Véleménye szerint „a római gyarmatosítás nyomai soha nem tűntek 
el teljesen Olténiából és Bánátból, de nagyon valószínű, hogy a Vlachföld 
nagy része évszázadok óta egyfajta barbár hordák szelte pusztaság maradt, és 
hogy a terület benépesülése nagyrészt a Dunán túli románok bevándorlásá-
nak tudható be”.  Nâdejde román tudós hatására – aki elismeri, hogy a román 
nyelv a Dunától délre alakult ki, de hisz a római elem folytonosságában a 
traianusi Dáciában –   de Martonne a románok kiindulási pontját azokban a 
hegyekben keresi, ahol még mindig a legsűrűbb tömeget alkotják, azaz a Kár-
pátokban. L.  Gallois, egy másik francia földrajztudós a Déli-Kárpátokat is a 
román nyelv bölcsőjének tekinti. Szerinte a latin menekültek „voltak annyian 
a Kárpátokban, hogy a román nemzet magjává válhassanak”.

Amennyiben Martonne és  Gallois urak hipotézise bebizonyosodik, tehát 
ha a római telepesek a barbárok elől az erdélyi Kárpátokba menekültek, ak-
kor a románok hipotézise, mely szerint ők voltak a Bánát őslakosai, megdől. 

Menekülésük során a római telepesek ezek szerint megálltak volna Erdély-
ben, a Közép- és Nyugat-Bánságban, ez a terület azonban csak a római elem 
jelentéktelen részét őrizte meg, amely így semmiképpen sem lehet a román faj 
bölcsője. Ebből tehát teljes bizonysággal következik, hogy a romanizációnak 
a  Traianus császár gyarmatosítása óta napjainkig soha nem volt folytonossága 
Bánátban: a történelmi források és a filológiai tények mind cáfolják ezt a 
folytonosságot, nemcsak Közép- és Nyugat-Bánságban, hanem Erdélyben is” 
(Bánát-memorandum, a Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege).

Ioan  Nâdejde (1854–1928) román író és műfordító, a Jászvásári Egye-
tem tanára, 1899-ig szociáldemokrata, majd szabadelvű politikus. 1886-ban 
adják ki a Román nyelv és irodalom története (Istoria limbei și literaturei 
române, Iași, 1886) című könyvét Jászvásáron.

 81 Emmanuel   de Martonne (1873–1955) francia földrajztudós „a geomorfológia 
alapító atyái” közt említendő   Vidal de la Blache mellett. Szakértőként vett 
részt a román–magyar, illetve román–(szerb)délszláv határ kapcsán kiala-
kult vitában, valamint a Területi Bizottságban.

 82 „Noha Nyugat-Bánságban továbbra is a szerb lakosság az uralkodó elem – nem-
csak számukban, hanem helyzetük tekintetében is (a művelhető földterületek 
nagy része továbbra is a kezükben van) –, mégsem tekinthető homogén tö-
megnek. Számos külföldi elem: németek, magyarok és románok telepedtek   ▶
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egészen sajátos, a részükről már korábban is kifogásolt  érvekkel él: ezek alapján a 
németeknek nincs érintkezésük saját anyaországukkal, éppen ezért a határmegvonás 
során sem kell figyelembe venni jelenlétüket:83 jelezni szeretnénk, hogy a statisztikai 
érvelés során ennek ellenére mindhárom régióban felhasználják lakosságszámukat, 
rendszerint a magyar adatok gyengítése céljából. A   18. századi betelepítések szerb 
szempontból kedvezőtlenül hatottak Bánátban, de ezzel együtt sem tudták elérni 
valódi céljukat,84 hiszen – a néprajzi-történelmi szekció megítélése alapján – a 
szerbek maradtak többségben.85

 ◀  le közöttük, főleg az elmúlt két évszázadban. Míg a magyarok csupán jelenték-
telen kiegészítést alkotnak (nagyrészt tisztviselőkből, vasúti munkásokból és a 
magyar nagybirtokosok területén letelepedett mezőgazdasági munkásokból), 
a németek és a románok száma annál számottevőbb. […] Az osztrák udvar 
különösen a 18. században, valamint a 19. század első felében mutatott erős 
németesítő törekvéseket a Szent Korona országaiban; akkor számos német 
telep született a Bánátban; ebben az időben egész Németországban az a 
szóbeszéd járta, miszerint ez egy nagyon termékeny vidék, így sok nyugat- és 
dél-németországi telepes érkezett ide. Ezt a betelepítést annál is könnyebb volt 
megszervezni, mivel Németországnak akkor még nem voltak gyarmatai, és az 
Amerikába való kivándorlás sem volt még túl intenzív. A   föld gazdagsága szá-
mos szlávot, csehszlovákot és oroszt vonzott, akik így megerősítették a szerb 
elemet.” Bánát-memorandum. A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

 83 „Mint már említettük, a németeket nem vesszük figyelembe a határok meg-
vonása kérdésében. Ők túl távol vannak eredeti hazájuktól, nem összefüggő 
területeken élnek, semmilyen kapcsolatban nem állnak Németországgal. 
Ami pedig a szerbeket és az eredeti hazájukkal érintkező románokat illeti, ők 
igenis érintettek a határok megvonásával kapcsolatban. A   szerbek nemzet-
társaikkal délen és nyugaton, a románok pedig keleten érintkeznek. Ennek 
értelmében a szerbek és a románok közötti határmegvonás keleten válik 
kérdésessé. A   szerbek és a magyarok között pedig északon kell megvonni a 
határokat.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 
1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 84 „Az osztrák, majd a magyar kormány Bánát szerb jellegének megbontása 
érdekében tett minden lehető és törvénytelen módszerének ellenére, azaz a 
németek, magyarok, románok betelepítésével sem tudta az államunk által 
követelt bánáti területek szerb jellegét megváltoztatni, így szerb lakosainak 
száma nagyobb, mint más nemzeteké. Valójában Bánát azon részében az 
1.042.058 lakosból mindössze 194.876 a magyar és 309.889 a német. A   te-
lepes németekkel nem foglalkozunk külön, mivel azok lakhelyei sehol sem 
érintkeznek német területekkel, és számukra lehetetlen önállósult életről 
vagy a Németországgal való egyesülésről beszélni, ezeket a németeket a helyi 
lakosság tiltakozása ellenére és azok nemzeti öntudata fejlődésének megaka-
dályozása, azaz a szerb őslakosoknak a Királysággal való egyesülése meggáto-
lásának céljából telepítették oda.” Uo.

 85 „Ezen események ellenére a szerb nép továbbra is a legfontosabb etnikai ténye-
ző volt Közép- és Nyugat-Bánságban, ám az is igaz, hogy a nemzetiségek ▶
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Bácskában is mesterségesen történt az arányok megváltoztatása 1686 után86 
azzal, hogy a szerb túlsúlyt a 18. században87 betelepítéssel igyekeztek megtörni: 
ennek egyik lehetséges módja a szerbek elűzése, nagybirtokaik elkobzása88 volt, 
hogy azokat magyar nemeseknek (?) adományozzák, vagy hogy az állam vegye 
kezébe a most már saját területén folyó telepítést magyar és német jobbágyokkal 
vagy telepesekkel. Az igazságtalanság elviselhetetlensége miatt tört ki az 1735-ös 
felkelés, majd ez váltotta ki a szerbek kivándorlását is Oroszországba.89

Az Északi határokról írt  Cvijić-összefoglaló alapján a 18. században kezdődött 
el a még összefüggő tömbben, helyenként etnikai szigeteket alkotó szerb-horvátok 
etnikai szállásterületének feldarabolása, amit Bécs magyar és német telepesekkel 
igyekezett elérni, aminek később az állami vezérelvvé előlépő magyarosítás újabb 
lendületet adott.90 Hozzá kell tennünk – a tényszerűség okán –, hogy magyar álla-
mi program nyomairól az 1867-es kiegyezést megelőző időszakban a déli megyék 

 ◀  számaránya azóta az erőszakos beavatkozás hatására megváltozott, szükség-
képpen a szerb nép hátrányára” hátrányára.” Bánát-memorandum. A Szöveg-
gyűjtemény 82. sz. szövege.

 86 Uo.: „Közvetlenül Bácska felszabadítása után, 1686-ban, a hatalom megkezdte 
e területek magyar és német elemekkel való célzott betelepítését. A   jelenség 
az 1867-es kiegyezés után különösen fokozódott.” 

 87 „Mindazonáltal már ebben az időszakban megkezdődött a magyarok és a 
németek betelepítése Bácskába. Ez a betelepítés a 18. század folyamán egyre 
növekvő intenzitással folytatódott.” Bácska-memorandum. A Szöveggyűjte-
mény 83. sz. dokumentuma.

 88 „Ezt a célt szolgálta az is, hogy az állami hatóságok hatalmas birtokokat ko-
boztak el a szerb lakosságtól, majd ezek közül néhányat magyar nemeseknek 
adományoztak, míg egy másik részükön maga az állam létesített magyar és 
német telepeket. A   szerbeket gyakran kegyetlen módon űzték el a földjükről, 
melyek jó minőségűek és jól műveltek voltak, áttelepítették őket műveletlen 
és egészségtelen régiókba, s kötelezték őket házaik és megművelt földjeik 
átadására a németeknek és a magyaroknak.” Uo.

 89  „A   szerbeket ért sok igazságtalanság után robbant ki az 1735-ös szerb felke-
lés. Ugyanezen okok miatt történt az is, hogy a szerbek egy jelentős része 
1751–52-ben Oroszországba, másik részük pedig Bánátba költözött. Annak 
érdekében, hogy egy kissé megnyugtassa a szerbeket,  Mária Terézia bizonyos 
szintű autonómiát adott nekik, de az állami hatóságok nem sokkal ezután 
újrakezdték a magyar telepesek betelepítését ezekbe a régiókba, így újból 
konfliktusok robbantak ki köztük és a szerbek között.” Uo.

 90 „A   dél felé özönlés folyamata. A   törökök Bánátból, Bácskából és Baranyából 
való kiűzése, de főképp az 1718-as pozsareváci béke után az osztrák udvar 
és a magyar hatalmi szervek részére is nyilvánvalóvá vált, hogy a szerb-hor-
vátok egybefüggő tömböt képeznek Dél-Magyarországon: ebben az időben 
a szerbek igen tömegesen laktak Erdélyben és Kelet-Bánátban. Abban az 
időben szerb szigetek voltak Észak- és Közép-Magyarországon, Szegeden, 
Debrecenben, Budán, Szentendrén, Komáromban stb., amelyekből néhány 
napjainkig fennmaradt. ▶
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esetében érdemben nem beszélhetünk. A   betelepítések kapcsán megfogalmazott 
kritikák egy részében a magyar államot vagy a magyarokat nevezik meg vétkesként, 
holott a memorandumok megfogalmazói előtt is világos volt, hogy a döntéseket a 
császár vagy a kamarilla hozta. Azzal viszont, hogy a negatív konnotáció a magya-
rokat célozta meg, a déli megyék esetében a vélt vetélytárs helyzetének gyengítését 
valósították meg.

A   sérelmi politika másik célpontját a 18. századi, germanizációs törekvésként 
feltüntetett bánáti telepítés képezi.  Cvijić összefoglaló tanulmányában a régi – ked-
vező – rend felforgatójaként megélt német ajkú népesség Bánátba telepítése mellett 
említést tesz a Habsburg Birodalom más – olasz, spanyol, francia – nemzetiségű 
lakosságának telepítéséről, majd megemlíti, hogy a „[…] föld gazdagsága a 18. szá-
zad közepétől nagyszámú szlovákot vonz a területre, végül cseh és orosz telepesek 
is érkeznek[...]”,91 bölcsen elhallgatva a jobbágyok és a szabadmenetelűek közötti 
alapvető különbséget, illetve az újszerzeményű területekkel kapcsolatos birodalmi 
elképzelések nyilvánvaló tényét:92 ezek alapján az időszakot a területre szabad aka-
ratból érkező szláv és más alattvalók érkezése jellemezte.

 ◀   A   18. században kezdődött meg Bánát, Bácska, Baranya egyöntetű szerb 
lakossága szétverésének, szétdarabolásának folyamata, legelőbb a német és 
magyar telepesek letelepítésével, majd a magyarosítás folyamatával, amely 
folyamat állami vezérelvvé emelkedett.

Nyugaton, a Krajna, Stájerország és Karintia területén élő szlové-
nok asszimilációja és elnémetesítése már a 18. században megkezdődött. 
Abban az időben a szlovénok a Pannon-medence nyugati részét, valamint 
Stájerországot és Karintiát foglalták el, de volt belőlük Tirolban, Pustertal 
környékén, majd a Zillertal és Melletalban a Pasterze-gleccserig, a Tauerni-
Alpokban. Északon elérték Dachsteint és a Salzburg feletti Totenberget. 
Mindezen régiókban a német nép intenzív nyomása következtében a szlo-
véneknek vagy vissza kellett húzódniuk, vagy asszimilálódniuk kellett, így a 
19. század elején határuk Klagenfurttól északra húzódott. A   19. század fo-
lyamán a dél felé irányuló német–magyar hódítás egyre módszeresebbé vált; 
ekkor jutottak el az Adriai- és az Égei-tengerig. A   keleti Bánát és a nyugati 
Pontafel közötti övezet az etnográfiai csatározások színterévé vált, amelyen 
a délszláv, a magyar–német települések változatos keverékét találhatjuk.” 
Északi határok. A Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.

 91 Uo.
 92 „A   18. század elején az osztrák udvar germanizációs törekvései egyre nyilván-

valóbbakká válnak a Szent István koronája alá tartozó országokban, amikor 
Bánátban, Bácskában és Baranyában létrejönnek a német kolóniák.

Miután a német telepesek Dél-Németországból jöttek, a szerbek svábok-
nak nevezték el őket, és ez lett minden német népneve. Ugyanerre az időre 
esik az olasz, a spanyol és a francia telepesek érkezése, akik szinte kizárólag 
Bánátban telepedtek le. A   föld gazdagsága a 18. század közepétől nagyszá-
mú szlovákot vonz a területre, végül cseh és orosz telepesek is érkeznek. ▶
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Az új, 18. századi telepítések által előállt, súlyosnak ítélt helyzet Baranyában 
is – Bánáthoz és Bácskához hasonlóan – áldatlan állapotokat teremtett, ami a nép-
rajzi-történelmi szekció által leírtak alapján nemcsak a 18. században, de az 1867-es 
kiegyezésig kedvezőtlenül hatott az itteni szláv populációra: „A   szerb-horvátok 
élete Baranyában nagyon nehéz volt az osztrák [sic!] uralom alatt: az egyéneknek 
ellen kellett állniuk a kormányzat és annak intézményei törekvéseinek, melyek az 
1867-ig tartó időszakban mindent megtettek a szláv lakosság germanizálása, majd 
ezt követően magyarosítása érdekében.”93 Ennek ellenére megnyugvással szögezik 
le, hogy a „[...]német telepek 1765-től 1785-ig jöttek létre itt, és bár szaporábbak, 
mint a magyarok, ők sem tudták megváltoztatni e térség nemzeti jellegét. A   térség 
egészen a felszabadulásáig megmaradt szerb-horvátnak, és mint ilyen követelte, hogy 
egy szabad és független államban egyesülhessen a többi szerb-horvát területtel.”94  
Ezzel áll elő az a másik két régió esetében szokatlan helyzet, hogy a német betelepítés 
azonos mértékben negatív konnotációjú a magyar betelepítéssel, egyúttal módszerét 
tekintve sem különbözik ez utóbbitól a nevezett időszakban: ennek magyarázatát 
a baranyai területnek a bánáti és bácskai területhez mérten kevésbé indokolható 
követelésében kell keresnünk, ami a valósággal szemben a képzelet gyártotta tények 
papírra vetését eredményezte.

A   memorandumok alapján a 18–19. századi telepítések közös jellemzője, hogy 
azok a déli megyék szerbségének rovására történtek, aminek során nemcsak a saját 
népességük létszáma csökkent a kedvezőtlen hatások következtében, de a betele-
pülő más nemzetek (románok, németek, magyarok) tömege miatt is kedvezőtle-
nül alakultak a népesedési mutatók. A   betelepítés vélt célja a déli kompakt szláv 
(szerb) néptömeg egységének bomlasztása volt, amit adminisztratív eszközökkel is 
nyomatékosítottak.

 ◀   Ezzel egy időben a magyar lakosok szétszórt bácskai szigetei a Tisza mentén 
és Topolya környékén megerősödtek a betelepítéssel, hellyel-közzel Bara-
nyában, és helyenként Bánátban is. Csak az 1867-es kiegyezést követően 
kezdődött meg a magyar népesség tudatos telepítése az említett területen.

A   német és a magyar kolonizációval legkevésbé érintett terület a széles sáv-
ban a Velebit hegységtől Likán keresztül a Kárpátokig a Száva, Tisza és Duna 
folyók mentén húzódó katonai határőrvidék volt. A   szerb-horvát parasztok-
nak itt magántulajdonban voltak a földjeik, méretüket tekintve a kisbirtok 
dominált, és csak kis hányadában vagy egyáltalán nem volt nagybirtok, ahol 
német vagy magyar kolonisták telepedhettek volna le. Emellett minden 18 
és 60 év közötti lakos katona is volt, a török betörések gyakorisága nem akart 
szűnni, ami miatt a katonai határőrvidéket a német és a magyar telepesek 
elkerülték.” Uo.

 93 „A   szerb-horvátok élete Baranyában nagyon nehéz volt az osztrák uralom 
alatt: az egyéneknek ellen kellett állniuk a kormányzat és annak intézményei 
törekvéseinek, melyek az 1867-ig tartató időszakban mindent megtettek a 
szláv lakosság germanizálása, majd ezt követően magyarosítása érdekében.” 
Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.

 94 Uo.
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A   viharos 19. század

A   kedvezőtlen folyamatokat az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
tovább fokozta: például a „[...] bácskai szerbek életére nagy hatással volt a magyar-
ellenes szerb felkelés (1848–49), mivel ez a magyarok még nagyobb elszántságát 
eredményezte. Ez a polgárháború nagy vérveszteséget okozott a szerbeknek, az 
anyagi következményei pedig még szörnyűbbek voltak. A   szerb otthonok több mint 
háromnegyedét felégették, ingóságaikat elhordták.”95 Sajátos szempontot érvénye-
sít a dokumentum azzal, hogy szerb felkelésként jellemzi az eseményeket. Talán a 
szerző gondolatmenetét követve illeszthetjük a képbe a Bánát esetében használt 
értelmezést, hogy a szabadságharc leverését követően – amint azt a néprajzi-törté-
nelmi szekció memoranduma írja – „1849-ben Ausztria a szerb nemzet egyhangú 
kívánságára válaszul létrehozta a szerb hercegséget [sic! – Vajdaság]; Bánát ennek 
részét képezte, és Temesvár lett a fővárosa; de röviddel e hercegség 1860-as bru-
tális megszüntetése után Bánátot Magyarország véglegesen bekebelezte [1867].”96 
A   „brutális” jelző használata nem az egyetlen, ami szokatlan lehet, sokkal inkább 
az a csúsztatás, miszerint Bécs dekrétumával „egyhangú kívánságot” teljesített vol-
na. A   logikai fordulatot mégis a bekebelezés jelenti, bizonyítékaként annak a több 
évszázados magyar törekvésnek, hogy a szerbek lakta vidéket magukévá tegyék, 
benépesítsék, és etnikai arculatát megváltoztassák.

A   politikai küldöttség stratégiai, Bánátra vonatkozó dokumentumában ettől 
függetlenül a szerb többség fennmaradásának bizonyítékaként értelmezi a Szerb 
Vajdaság és Temesi Bánság létrehozását, amely terület – amellett, hogy közvetlenül 
Bécstől függött – a Szerb Fejedelemséggel bensőséges kapcsolatokat ápolt,97 majd 
időszerűsítve és párhuzamot vonva a két időszak között arra a következtetésre jut, 
hogy „[...] senki sem tarthat jobban igényt ezekre a területekre, mint a szerbek. 
Ezenkívül Nyugat- és Közép-Bánátot nem ítélhetik oda másnak, mert akkor a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság olyan területek nélkül maradna, melyek lakossága 
többségében szerb; fővárosa, Belgrád biztonsága pedig nem lenne szavatolva, mivel 
egy idegen ország határa közelében terülne el. A   Morava völgye is nyitott maradna, 
az ellenséges támadások szabad prédájává válva, mint ahogy ez a múltban több 

 95 A   néprajzi-történelmi szekció Bácska-memoranduma. A   Szöveggyűjtemény 83. 
sz. szövege.

 96 Bánát-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.
 97 „A   Szerb Vajdaságot 1849-től 1860-ig Bánát, Bácska és Szerémség alkotta. 

Lakosságának igen nagy hányada szerb volt. Tartva az itt élő szerbektől, 
akik közvetlen kapcsolatokat ápoltak Szerbiával, az osztrákok és a magyarok 
is más nemzetek betelepítéséhez folyamodtak. Ennek ellenére Nyugat- és 
Közép-Bánátban a románok ellenében mégis a szerbek maradtak számbeli 
és anyagi fölényben, de általánosságban is, a kultúra tekintetében.” A   szerbek 
és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 
A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.



■ 226 ■ Délszlávok Párizsban ■

ízben is megtörtént, mikor ezt az utat használták arra, hogy szabadon betörjenek 
Szerbiába. Mindezek mellett pedig Bánát Szerbia egyetlen gabonatára, és teljes 
gazdasági és kereskedelmi élete Belgrád felé gravitál. Államunk ezen okokból kifo-
lyólag követeli azt, hogy Nyugat- és Közép-Bánátot szerb jussként ismerjék el. Nem 
árt arra is felhívni a figyelmet és szem előtt tartani azt a tényt, hogy Kelet-Bánát 
román részében és a Románia által követelt magyar területeken (a magyar statisztika 
szerint) mintegy 70.000 szláv maradna.”98

A   kiegyezés utáni időszak legfőbb bűne – a magyarosítás

A   kiegyezést követő időszak már a leplezetlen magyarosítás időszakaként kerül 
bemutatásra, aminek egyik elítélendő módszere a szlávok közügyekből való kizárása 
volt: „A   dualizmustól (1867) számítva évről-évre fokozódott a magyarosítás, a szerb 
tisztviselőket és általában a szerb értelmiséget folyamatosan kizárták a közügyek 
minden ágából. Az üldöztetés egyre rettenetesebbé és kegyetlenebbé vált. Az elmúlt 
ötven évben a szerb népnek szörnyű harcot kellett vívnia az állami tisztviselők teljes 
hierarchiája ellen, de ezen üldöztetések ellenére sem roppant össze.”99 Sőt minden 
állami (magyar) fondorlat ellenére többségben maradt a szláv lakosság, főként az 
áhított határ övezetében és azon túl is: 

„Ha levonjuk a Bajai és a Bácsalmási járásokat, a magyarok csak a Zentai, a 
To polyai és az Óbecsei járásban voltak többségben, de az óbecsei többség 
minimális, és kétséges is a statisztikák alapján. Ezen túlmenően, a hivatalos 
statisztikák szerint többségük van Baja és Szabadka (Subotica) városaiban,100 
ám a szabadkai többséget még a magyar szerzők is kétségesnek tartják. Így azt 
olvashatjuk a Bácska vármegye [sic!] monográfiájának millenniumi kiadásá-
ban, melyet maga a vármegye igazgatása szerkesztett 1895-ben, hogy ebben az 
időszakban Szabadkában a bunyevácok alkották a lakosság nagy többségét, bár 
az 1890-es hivatalos magyar népszámlálás 31.824 szerbet (29.344 bunyevácot 
és 2480 szerb ortodoxot) és 38.372 magyart regisztrált.”101 

A   memorandumok írásának időszakát megelőző, a kiegyezéssel kezdődő ötven 
év etnikai viszonyainak ábrázolása során a néprajzos, teret hagyva a statisztikai 
adatokban megbúvó részletek leleplező erejének, így folytatja: 

 98 Uo.
 99 A   néprajzi-történelmi szekció Bácska-memoranduma, a Szöveggyűjtemény 83. 

sz. szövege.
 100 A   bekezdés valódi célja e két bácskai város státusának megingatása és a dél-

szláv államhoz csatolás szándékának összefoglalása.
 101 A   néprajzi-történelmi szekció Bácska-memoranduma, a Szöveggyűjtemény 83. 

sz. szövege.
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„A   németek többséget alkotnak a következő járásokban: Hódság, Kúla, 
Palánka és Zombor  (Zombor városa nélkül). A   szerbek többségben vannak 
Szabadka és Zombor városában (ez utóbbiban a szerbek a bunyevácokkal 
együtt több mint 18.000-es lélekszámmal rendelkeznek a 30.593 fős teljes 
népességből), valamint Újvidéken, ahol abszolút többségük van, a Titeli és 
a Zsablyai járásban, s elképzelhető, hogy az Óbecsei járásban is, valamint a 
hivatalos statisztikák szerint az Újvidéki járásban a szlovákokkal együtt bi-
zonyosan megvan a többségük, míg a többi járásban, még ha kisebbségben is 
vannak, igen jól reprezentáltak, főként, ha összevonjuk őket a szlovákokkal, 
a ruténekkel, illetve a szerb katolikusokkal. Az oroszok két régi szerb faluba 
vándoroltak be: Bácskeresztúrra 1744-ben és Kuczorára 1767-ben. Később 
a bevándorlásuk üteme csökkent.”102 

A   leírtak alapján tehát Bácska területe igen tarka etnikai képet mutatott, a 
magyarok lakóhelyének egy része egybefüggő területet alkotott az anyaországgal, 
ezért a jelenkorra vonatkozó (statisztikai) adatok cáfolatát kellett megfogalmazni.

Többször lejegyeztük, hogy Baranya nem képezte a politikai küldöttség területi 
követeléseinek tárgyát 1919 januárjában, ehelyett a stratégiai követelés Murántúlra 
összpontosított: érvelésükben a területek horvát jellege kapott hangsúlyt,103 amit 
a magyarok semmibe vettek a horvát–magyar kiegyezés (1868) során. A   terület 
természetes folytatása a szlovén területeknek,104 tehát minden kétséget kizáróan 
délszlávok alkotják a többséget, a nemzetiség elvét tekintve ezért a terület lakossá-
gának a szerb–horvát–szlovén államhoz kell hogy tartozzon, mivel „fajtájukat és 
nyelvüket figyelembe véve is zömében szlovénok”,105 sőt a néprajzi határ politikai 
határ is lehetne egyben, ami eszményi és példaértékű is lehetne.106 

 102 Uo. A   népesség mozgása. Meg kell jegyeznünk, hogy a ruszinok nem vándo-
roltak, hanem földesúri telepítések jóvoltából leltek itt új hazát.

 103 „A   Mura, Dráva és az osztrák–magyar országhatár alkotta háromszög lakos-
ságának 92%-a horvát, és a történelmi jogok alapján a Horvát Királysághoz 
tartozott.1861-ben hagyta jóvá a bécsi udvar a terület Magyarországhoz való 
csatolását. Az 1868-as magyar–horvát kiegyezés megkötésekor a magyarok 
tárgyalni sem akartak arról, hogy valójában kit illessen meg ez a terület. Ily 
módon a közigazgatás magyar kézen maradt.” A   szerbek és a románok közötti 
határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. 
sz. dokumentuma.

 104 „Lakosságát és földrajzi fekvését tekintve a Muraköz a szlovén Gorica 
(Windisch-Bücheln) természetes és töretlen folytatásaként Stájerország 
szlovén területe irányában teljesen nyilvánvalóan a szerb–horvát–szlovén 
államhoz kell hogy tartozzon.” Uo.

 105 A szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 106 „A   Murántúl nyugati oldalán lévő néprajzi határ a politikai határ szerepét is 
betölthetné Német-Ausztria irányában, azzal, hogy a német lakosú ▶
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A   néprajzi-történelmi szekció memoranduma Baranya kapcsán az elmagyarosítás 
folyamatát az oktatási rendszer következményeként értelmezi: mivel nem élvezhették 
egy különálló és független nemzeti szervezet előnyeit, a katolikus szerb-horvátokat 
megfosztották az iskoláiktól, és gyermekeiket magyar iskolákba kényszerítették. 
Az ortodox szerb-horvátok annyiban voltak szerencsésebbek, hogy megtarthatták 
nemzeti (egyházi) iskoláikat, mindazonáltal ezek magyar közigazgatás alá tartoz-
tak, amely mindig is beavatkozott az oktatásba, arra kényszerítve a szerb tanárokat, 
hogy még a szerb iskolákban is alkalmazkodjanak az érvényben lévő szigorú – a 
magyarosítást szolgáló – törvényekhez. Ezzel a magyar állam további lépéseket tett 
a délszláv lakosság beolvasztása irányában. 

A   20. századi jelenségek tárgyalása során a régmúlt idők ködébe vesző adatok 
prezentálásához hasonló módon vakmerő megállapítások sorára vállalkoznak a 
memorandum írói: a bánáti stratégiai határ kialakítása során a politikai küldöttség 
memoranduma ugyan igazságos és akadálytalan határmegvonás mellett áll ki, de 
megjegyzi, hogy az állami tisztségeket betöltő magyar nemzetiségűeket nem kell 
figyelembe venni a népesség összeírása és a népességszám mérlegelése során, mert 
nem lesz semmilyen érintkezésük hazájukkal:107 ezt az állítást egyébként a német 
nemzetiségűek esetében már olvashattuk.

A   néprajzi-történelmi szekció negatív tendenciaként tekint a magyar betele-
pítésekre (a szövegkörnyezetből következtetve vélhetően a szegedi kertészfalvak 
létesítésére), de megjegyzi, hogy ezek gátlástalansága ellenére a nem magyarok 
aktivitása igen figyelemreméltó az időszakban.108

 ◀  Doiberbach völgyét megkerülné a határ. Északon a határ a Rába folyót kö-
vetné Alsószölnöktől Háromházáig, majd dél felé haladna egészen a Kerka 
folyóig Domaföld közelében és a Kerca melletti Kis-Kerka között folytatód-
na a Kerka és Lendva vízválasztójáig.” Uo.

 107 „A   szerbek és a magyarok közötti határok megvonása akadálytalan és igaz-
ságos kell hogy legyen. Bánát délszláv részében 194.876 olyan magyar él 
családjával együtt, akik tisztviselők, közszolgálatot teljesítők és cselédek. 
A   magyar kormány propagandacélokból és a más nemzethez tartozó lakos-
ság ellenőrzése érdekében folyamatosan és célzottan nevezett ki magyar 
tisztségviselőket, tisztviselőket és cselédeket. Minden vasúti tisztviselő, 
utász, csatornázási munkálatokat végző személy és csendőr magyar.

Számuk gyakran az összlakosság 20%-át is eléri. Ha ezeket az embereket 
nem vesszük figyelembe, akkor a mi Bánátunkban mindössze 160.000 olyan 
magyar marad, akik nem összefüggő területeken élnek, és semmilyen érint-
kezésben sincsenek hazájukkal.” Uo.

 108 „A   magyar betelepítés nagyon intenzívvé vált, különösen 1779 körül Bánát 
északi és középső térségében, 1873 óta pedig a déli régiókban. Noha az 
osztrák és a magyar kormány a 15. századtól napjainkig nagy hévvel és gát-
lástalanul dolgozott a bánáti szerbek ellen, e nép nemzeti élete szakadatlanul 
nagyon aktív.” Bánát-memorandum. A Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.
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A   kiegyezés utáni időszak bácskai magyar telepítései mögött a néprajzi-törté-
nelmi szekció egyértelműen a szerbek meggyengítését véli felfedezni mint állami 
célt,109 ami módszerében alapvetően különbözik az Alpokban és az Alföldön, mivel 
keleten nem állta semmilyen természeti akadály útját a „nyomásnak”.110

Az impériumváltás eseményei és értelmezésük

A    világháború évei és a béketárgyalásokat közvetlenül megelőző hónapok eseményei 
– melyek a szövetségesek fegyvereit győzelemre segítették – ugyancsak a memo-
randumok érvrendszeréhez tartoztak, és a három régió szláv lakosságának háború 
alatt burkoltan mutatkozó, az új állam iránt érzett elkötelezettségét érzékeltették. 

 109 „Ugyanez történt a 19. században és még a 20. század elején is, mivel a magyar 
állam érdeke megkövetelte a szerb elem meggyengítését, amennyire csak 
lehetséges.” A néprajzi-történelmi szekció Bácska-memoranduma. A Szöveg-
gyűjtemény 83. sz. szövege.

 110 „Jelentős különbség van azonban a Pannon-medence síkságához tartozó keleti 
régiók és a Keleti-Alpok hegyvidékétől védett régiók néprajzi megbontásá-
nak módja között. A   Mura és a Dráva összefolyásától keletre elterülő síksá-
gon a német–magyar nyomás nem találkozott semmiféle olyan természetes 
akadállyal, amely legalább egy ideig meg tudta volna állítani azt.

Itt, a nagy folyamok folyásiránya észak–déli, tehát egybevág a német–ma-
gyar nyomás irányával. Ezen túlmenően a síkságok termékenysége elősegí-
tette a betelepítéseket. Ezzel szemben a Keleti-Alpokban a hegyláncok és a 
nyugatról keletre tartó folyók akadályt képeztek az észak–déli irányú német 
nyomás előtt, amely így hatását csak igen lassan tudta kifejteni, illetve ugyan-
csak akadályt jelentett a talaj sokkal csekélyebb termékenysége is. De a hatal-
mas német nemzet nyomása erősebb, mint a magyaroké, képes volt legyőzni 
ezeket az akadályokat. Érdekes megnézni, hogy milyen módszert alkalmaz-
tak: a német erőfeszítések először egy olyan központ köré összpontosítottak, 
amely valódi földrajzi jelentőséggel bír, például egy nagyvárosra, melynek 
környékét fokozatosan megszállták; így német telepes állomásokat vagy né-
metesítő központokat szerveztek, amelyek segítségével dél felé haladtak.

A   Pannon-síkság térségei között Bácska – egy teljes és nagyon termékeny 
egészet alkotó síkság – különleges helyet foglal el. Teljes egészében átszeli az 
észak–déli irányú, a Közép-Európából Belgrádon keresztül Konstantinápolyig 
vezető főút. A   Budapestet érintő Orient expressz keresztülmegy Bácskán. Ezért 
különösen fontos a dél felé irányuló német–magyar nyomás szempontjából. 
A   16. századtól, vagyis miután megtörtént a balkáni szerbek nagy vándorlása 
a Pannon-medence felé, Bácska lakossága szinte teljes egészében szerb volt. 
Magyar források szerint még a 18. század elején is a szerbek tették ki Bácska 
népességének 95%-át. Ortodox vallásuk és nemzeti lelkiismeretük által védve, 
idegen testet képviseltek a katolikus Ausztriában. Ők voltak Dél-Magyarország 
legismertebb és leggazdagabb kereskedői és kézművesei. Az országban a 18. 
században fi gyelemre méltó irodalom alakult ki, amely a 19. században érte el 
csúcspontját. Új civilizációnk bölcsője Bácskában van, és Szerbia balkáni ▶
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Bánát esetében a néprajzi-történelmi szekció memoranduma rögzíti a bánáti 
szerb önkéntesek111 haditetteit, amelyeknek a balkáni hadi eseményekre volt befo-
lyásuk egészen addig, hogy a háború végén Bánát sorsának alakulásában fegyverrel 
a kézben vegyenek részt.112 Bácska kapcsán nem került lejegyzésre olyan esemény, 
ami egyértelműen az új délszláv államhoz való csatlakozás kinyilatkoztatására vo-
natkozott volna, ezzel szemben a politikai küldöttség Baranyára (és a Dráva mentére 
vonatkozó memorandumában) a Muravidék és Murántúl esetében fontosnak tartotta 
leszögezni, hogy a délszláv csapatok megérkezését lelkesen üdvözölték,113 helyenként 
pedig nyílt ellenállást tanúsítottak a korábbi állam képviselőivel szemben: „[...] mely 
terület lakosai kizárólag horvátok, és mint ilyenek összefüggő népességet alkotnak 
murántúli testvéreikkel. [...] Nemcsak a felszabadító délszláv hadsereget részesítette 
lelkes fogadtatásban, hanem még ezen csapatok megérkezése előtt is nyílt ellenál-
lást tanúsított a magyar megszállókkal szemben. A   magyarok a rájuk oly jellemző 
kegyetlenkedésekkel a helyi vezetők bebörtönzésével és meggyilkolásával kísérelték 
meg letörni az ellenállást. A   magyar terror újra szárnyra kapna, ha ez a terület ismét 
hozzájuk tartozna [...]”,114 ezért emberiességi okokból nem engedhető meg, hogy 
visszatérjen a magyar közigazgatás. 

A   Baranyára vonatkozó követelésnek további két szempontja is kikristályosodott, 
jóllehet nem veszíthetjük szem elől, hogy Baranya jelentősége nem hasonlítható össze 
Bánát vagy Bácska jelentőségével a politikai küldöttség szemében a memorandum 

 ◀  területeire ültették át. Annak ellenére, hogy el kellett szenvedniük néprajzi egy-
ségük szétzilálását, a bácskai szerbek mindmáig meghatározóak maradtak az 
egész térségben. A   szerb nyelv a térség nemzetközi nyelve: minden német vagy 
magyar beszél többé-kevésbé szerbül. Elsősorban ezen okok miatt rontottak a 
magyarok és a németek főként a Bácskára annak érdekében, hogy az elveszítse 
szerb etnikai jellegét.” Uo. III. melléklet. Néprajzi térkép.

 111 A   világháború alatt a bánáti szerbek, akiket Oroszországban tízezrével börtönöz-
tek be, önkéntesekként kerültek Oroszország szerb hadseregébe, és bámulatra 
méltó hősiességgel harcoltak a bolgárok és a németek ellen Dobrudzsában. 
Oroszország veresége után átjutottak a balkáni frontra, ahol ismét különleges 
lelkesedéssel harcoltak, hogy végül szabadítókként térjenek vissza szeretett 
országukba. Bánát-memorandum, a Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.

 112 „[...] 1918 őszéig, amikor is a szerb hadsereg, amely a lakosság kifejezett kéré-
sére érkezett, elfoglalta. Néhány héttel az esemény után egy nemzetgyűlés, 
amelyben minden bánáti nemzetiség részt vett, kihirdette Bánát csatlakozá-
sát a Szerb Királysághoz, és elismerte Péter szerb király fennhatóságát.” Uo.

 113 „Lelkesen üdvözölték az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása után bevo-
nuló délszláv csapatokat, melyek azért jöttek, hogy felszabadítsák őket a 
magyar iga alól. Mindannyiuknak egybehangzó kívánsága, hogy területeik 
örökre a szerb–horvát–szlovén államhoz tartozzanak.” A   szerbek és a romá-
nok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). A   Szöveg-
gyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 114 A szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.



■   Vezérfonal a párizsi békekonferencia délszláv dokumentumaihoz ■ 231 ■  

megírásának idején: az egyik a már nagy valószínűséggel a délszlávoknak ítélt területek 
közti kommunikációs hálózat biztosítása,115 a másik annak a veszélynek a nyomatéko-
sítása, amit a baranyai nagybirtokok és tulajdonosaik jelentenek az itt élő délszlávok-
ra – vélhetően ebből az okból került a politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi 
szekció dokumentumába a legnagyobb birtokok és birtokosaik neve és nagysága –, 
valamint az, hogy a nagybirtok az elmagyarosítás legveszedelmesebb területe: „Ezek 
a nagybirtokok az őslakos népesség elmagyarosítását szolgálják az általuk gerjesztett 
munkaerő- és telepesbeáramlás révén. Nem érdektelen hozzátenni, hogy a magyar 
statisztikák szerint a mohácsi járás 27 településének összterülete 143.635 holdat tesz 
ki, míg Habsburg-Tescheni  Frigyes főherceg birtoka önmagában 109.010 hold.”116 

AZ ÁLLAMI STATISZTIKA TETEMREHÍVÁSA

A   politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi szekció dokumentumaiban a magyar 
statisztikai adatok vélt pontatlansága többször, több helyen – a  Bácska, majd Ba-
ranya kapcsán írt memorandumokban – erős, sarkalatos érvként került felhaszná-
lásra. Hogy a statisztikai hibák Bánát esetében nem a bizonyítékok első vonalának 
szerepét töltötték be, mint a két előbbi terület esetében, azt a Bánátra vonatkozó 
érvelés egészében, a hangsúly áthelyezésében kell keresnünk. 

A   Bánát statisztikájára vonatkozó délszláv kritika az általunk vizsgált régiók 
tévedéseinek megelőlegezett összefoglalása, módszertani „orvosi lova“ lehetne: első 
lényeges felvetése, hogy a szerbek, horvátok, egyáltalán a szlávok száma lényegesen 
nagyobb, mint azt a magyar hivatalos adatok alapján vélhetnénk: 

„A   szerb-horvátok és más szlávok száma Bánátban, s még inkább Bácskában 
és Baranyában nagyobb, mint amit a magyar statisztika mutat. Különösen 
Bánátban a kulturált elemet képviselő szerbeket, akik sokkal jobban beszélik a 
magyar nyelvet, mint a románok, gyakrabban jelenítik meg magyarként a hi-
vatalos statisztikákban, mint szerbként” (Krizman–Hrabak 1960, 338–343). 

 115 „Baranyának azt a részét, melynek egyébként valamivel több mint 100.000 
lakosa van, államunk azért követeli magának, mert a szlavóniai Eszék körüli 
és a bácskai Zombor környéki területekkel való összeköttetést könnyíti 
meg. Hasonló okokból kell a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak a maga 
számára igényelnie még a Drávától északra fekvő keskeny sávot is, mellyel a 
rajta áthaladó vasútvonal a Murán túl fekvő délszláv területeket (Muraköz és 
Murántúl) összeköti Szerbiával és Bácskával (a Zákány–Barcs–Siklós–Mo-
hács-vasútvonal). Ezen a földsávon számos szerb-horvát település található, 
míg azok a magyarok száma, akik így országunkba kerülnének, alig éri el a 
pár ezret.” (Országunk) északi határa (Krizman–Hrabak 1960, 343–347).  
A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.

 116 Uo.
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Függetlenül attól, hogy a magyar statisztikai adatok bírálata fogalmazódik meg, 
e helyütt a bánáti régió két (három), már-már jól különválasztható övezete létének 
egyértelműsítését, bizonyítását igyekszik a szerző elvégezni, nyomatékosítva a szerb 
követelések helytállóságát és a román követelések tarthatatlanságát. Ez utóbbi bizonyí-
tására – a tévesnek tekintett magyar adatokat segítségül híva – éppen a román néprajzi 
térképek hibáit olvassa a román küldöttség fejére.117 A   pontatlanság bizonyításának 
lehetőségét kínálja a magyar hivatalos, illetve a pravoszláv egyházi összeírások közti 
különbség, újabb bizonyítékot szolgáltatva a népszámlálás tendenciózusságára.118

A   Bánát kapcsán megfogalmazott leleplező adatok egy jelentős része az 1910-
es népszámlálási sorokkal operál, bizonyítván, hogy van egy többségében szerb és 
egy többségében román lakosságú övezet Torontál és Temes megyében, ezért nem 
lenne szerencsés a korábbi megyerendszerben gondolkodva a területet felosztani.119

 117 „De még a magyar statisztikák alapján is egyértelműen kimutatható, hogy 
a Bánátra vonatkozó román néprajzi térképek teljes mértékben a képzelet 
szüleményei. Ezek a térképek még ott is eltüntetik a szerb-horvátokat, ahol 
azok alkotják a népesség többségét. A   statisztikákból, valamint a két nép-
rajzi térkép adataiból kitűnik, hogy Bánátban két, etnikai szempontból jól 
elkülöníthető térség található. A   Nyugat-Bánság Fehértemplom és Versec 
városával, ahol a szerb nép az uralkodó nemzet (lásd Néprajzi térkép). Észa-
kon elérik a Marost, tehát e folyónak kell alkotnia államunk északi határát. 
A   terület másik részében, a fent említett városoktól keletre a románok 
vannak többségben. A   harmadik térség, Temesvár és környéke a németek 
birtokát képezi. Ezek a német telepek nem egyesülhetnek egyetlen egynem-
zetiségű állammal sem, és bár földrajzilag és gazdaságilag kapcsolódnak a 
bánsági síksághoz és Szerbiához, a legjobb megoldás az lenne, ha élhetnének 
önrendelkezési jogukkal, és maguk választhatnának Románia és Szerbia 
között.”  (Országunk) északi határa (Krizman–Hrabak 1960, 343–347).  
A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.

 118  „[...] A   Karlócai szerb érsekségnek a pravoszláv szerbeket nyilvántartásba 
vevő statisztikája, melynek értelmében Torontál és Temes vármegyékben 
322.378 szerb él, míg a magyar statisztika csupán 269.651 szerbről tesz 
említést.” A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 
1960, 338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 119 „Az általunk követelt határvonal nem egyezik meg teljesen azzal, amely a Te-
mesi és a Krassói megyéket elválasztja, mivel ez utóbbi alapján Romániához 
tartozna Temes megye azon része, mely Buziás, Lippa falvakat és Bukovac 
falut kivéve az egész Rékási járást magába foglalja, azonkívül a Dettai járás 
két falvát (Gertenyes és Sósd), nekünk pedig a Zsámi járás 13 települését és 
az Újmoldovai járás 13 olyan települését ítéli oda, melyek a Krassói várme-
gyéhez tartoznak.

Az 1910-es hivatalos magyar népszámlálás adatai szerint Bánát hozzánk 
tartozó részén 316.286 szláv él, ide sorolva azokat is, kiket a magyar statisz-
tika »egyéb«-nek tüntet fel, míg csupán: 212.396 román, vagyis 103.890 
románnal van kevesebb, mint szláv.” (Országunk) északi határa (Krizman–
Hrabak 1960, 343–347). A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.



■   Vezérfonal a párizsi békekonferencia délszláv dokumentumaihoz ■ 233 ■  

A   Bácskára vonatkozó, a politikai küldöttség által benyújtott dokumentumban – 
tekintettel arra, hogy a statisztikai adatok pontatlanságával elsősorban a történelmi 
közelmúlt jelenségeire szándékoztak perdöntő bizonyítékokat felmutatni – újból 
említést tesznek a Bánátról is, párhuzamba állítva az állami feldolgozási módszert 
az osztrák gyakorlattal, egyúttal a feldolgozásból eredő csúsztatásokat is bizonyítva 
ezzel: eszerint az államnyelv használata egyet jelentett a nemzeti hovatartozással, és 
ennek alapján történt meg a hivatalos bejegyzés is.120  A   beszélt államnyelv tehát az 
állammal egylényegű alattvalót feltételezett. Tették mindezt abból a célból – így a 
dokumentum szövege –, hogy a nemzetiségi arányokat a magyarok javára billentsék. 

A   néprajzi-történelmi szekció részletesen tárgyalja a magyarországi népszámlá-
lások előkészületeit, hangsúlyozva azt körülményt, hogy „mivel még nem történt 
meg minden – szükségesnek ítélt – »előkészület« az 1869-es népszámlálásra, maga 
a statisztikai hivatal figyelmeztette a kormányt a »kellemetlenségekre«, amelyeket 
a nemzetiségi alapon is végzett népszámlálás eredményezhet. Ennek eredményeként 
ezt a népszámlálást csak felekezeti alapon végezték el, a nyelvi hovatartozás figye-
lembevétele nélkül.121 A   második népszámlálást 1880 végén hajtották végre; de a 
legjobb szándékuk ellenére sem sikerült a magyaroknak elérni a kívánt eredményt 
(6.125.088 plusz 200.000 magyar a 13.728.622 fős teljes népességből, Horvátorszá-
got, Szlavóniát és Fiume városát nem számítva), ezért új erőfeszítéseket tettek az oly 
szükséges többség mielőbbi megszerzése érdekében. Mindezen erőfeszítések ellenére 
ezt a többséget még az 1890-es népszámlálás során sem sikerült megszerezni (7 millió 
356.874 magyar a 15 millió 133.494 fős teljes népességből). Tehát csak egy igen 
csekély különbség volt, amelyet nagymértékben ellensúlyozott az 1900-as népszám-
lálás (8.651.520 magyar a 16.838.255 főből), amely 51,4%-os abszolút többséget 
eredményezett, 1910-ben pedig már 54,5%-os többséggel rendelkezett (9.944.627 
a 18.264.538-ból)! Magyarország népessége 1900 és 1910 között 1.426.278 lélekkel 
nőtt, ebből a hivatalos statisztikák szerint 1 millió 293.107 a magyar lélekszám-
növekedés és 133.171 az összes többi nemzetiségé.”122 A   gondolatmenet legelébb 

 120 „A   hivatalos statisztikák szerint egész Bácskának 812.000 lakosa van. Bá-
náton kívül nincs még egy olyan osztrák–magyar tartomány, ahol ennyire 
vegyes lenne a lakosság összetétele. Itt még Bánátnál is nagyobb mértékben 
folyamodtak a statisztikai adatok nemzetiségeket illető, a magyarok javára 
történő meghamisításához. A   Magyarországon és Ausztriában is alkalma-
zott jól ismert módszert használták, miszerint ha valaki az államnyelvet 
használta, akkor magyar, illetve német nemzetiségűként került nyilván-
tartásba, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az illető születésétől 
fogva, nemzeti érzelmeit tekintve és anyanyelve alapján más nemzetiséghez 
tartozhat.” Uo.

 121 Sajátos következetlenséggel állunk szemben: a vallási hovatartozás alapján 
végzett népszámlálás adatait egy helyen pontatlannak, másutt bizonyító 
erejűként használja a küldöttség memorandumaiban.

 122 Néprajzi-történelmi szekció. Bácska-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 83. 
sz. szövege.
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a magyar lakosság növekedési rátáját kérdőjelezi meg, szembeállítva más nemzeti-
ségeknek a szöveg szerint gyanúsan alacsony szaporulatával.123

Bácska kapcsán a bunyevácok és sokácok létszámának előre kitervelt csökkentését 
rója fel az állami statisztika egyik főbűneként, amihez az azonos vallás teremtette meg 
a lehetőséget,124 véli a politikai küldöttség, aminek alátámasztására  Mijo Mandić, 
(erős túlzással) hazai néprajztudósnak titulált újságíró, tanár adatait használják 
fel.125 A   politikai küldöttségnek ez időben (1919. január) nem állottak rendelkezé-
sére releváns népesség-összeírási adatok, ezeket  Cvijić is csak lényeges késéssel kapta 
kézhez belgrádi közvetítéssel, ezek híján – és az érveket alátámasztandó –   Mijo 
Mandić adatai perdöntő bizonyítékká váltak.

 123 „Ezek a számok egyértelműen azt mutatják, hogy valami bűzlik Dániában 
[sic!]. Merthogy senki sem hiheti azt, hogy a magyarok képesek lennének 
természetes módon ilyen aránytalan mértékű növekedést produkálni. Igaz, 
hogy ebben az évtizedben elég nagy volt a kivándorlás, de ki tudja garantál-
ni számunkra, hogy csak a magyarok nem vándoroltak ki, noha közismert 
(a statisztikák maguk is alátámasztják), hogy ők is részt vettek ebben. Igaz, 
hogy a nem magyarok helyzete nehéz volt Magyarországon, ám ennek elle-
nére nagyon valószínűtlen, hogy a magyarok száma 14,9%-kal növekedett 
a természetes (születések szerinti) 11,6%-os növekedés mellett; ez esetben 
több mint félmillió embernek kellett volna emigrálnia.” Uo.

 124 „Bácskában ezt a módszert Magyarország minden más területénél gyakrabban 
alkalmazták. Ebben a tartományban a délszláv család két olyan nagy sarja él, 
akik magukat bunyevácoknak, illetve sokácoknak nevezik, kikben a nemzeti 
hovatartozás érzése nem fejlődött ki megfelelő mértékben, bár nyelvüket, 
vérüket és népszokásaikat tekintve tisztán szerb-horvátok. Ezért, és a ma-
gyarokkal őket összekötő vallási egységüknek köszönhetően (mivel kivétel 
nélkül római katolikusok), az elmagyarosítás és a hivatalos statisztikák meg-
hamisításának kiváló alanyaivá váltak.” (Országunk) északi határa (Krizman–
Hrabak 1960, 343–347).  A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.

 125 „Mandić hazai néprajztudós kutatásai szerint 1895-ben Bácskában 95.348 
bunyevác és sokác élt. A   népszaporulatot fi gyelembe véve feltételezhető, hogy 
a szerb-horvát nemzet e két ágának száma 1897–1900 között megközelítőleg 
100.000 főre tehető. Ezzel ellentétben, az ugyanabban az évben készült magyar 
hivatalos statisztika a 70.345 »egyéb« alatt szereplő között csupán 68.527 
bunyevácot és sokácot számlál, ami csak e pont alatt 32.000 fős, a szerb-hor-
vátoktól elvett és magyarokhoz hozzáadott különbségről tanúskodik. Mandić 
statisztikáját úgyszólván önkéntelenül is alátámasztja Bács vármegye 1895-ben 
kiadott évkönyve, mely szerint Szabadka lakosságának többségét szerbek alkot-
ják, tehát a magyar hivatalos statisztikától merőben ellenkezőt állít.

Az 1910-es hivatalos magyar statisztika szerint Bácskának 812.382 lako-
sa van. Ebből: 363.513 magyar, 190.697 német, 30.137 szlovák, 386 román, 
10.760 ruszin, 1.279 horvát, 145.065 szerb és 70.545 egyéb (ebből 68.527 
bunyevác és sokác, valamint 141 cseh).

Tehát 214.869 szerb-horvát (beleszámítva ebbe a bunyevácokat és a so-
kácokat is) és 41.038 egyéb szláv (csehek, ruszinok, vagyis összesen 255.907 
szláv).” Uo.
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A   délszláv politikai küldöttség – vélhetően a Területi Bizottság és a Négyek jó-
indulatának megnyerése érdekében – engedményekre is hajlandónak mutatkozott 
azzal, hogy nem Bács-Bodrog megye teljes területét követeli, ezzel a szláv népesség 
egy hányadáról is névleg hajlandó lemondani, ugyanakkor a bunyevácok számát az 
okfejtésben Mandić adataival korrigálja, megváltoztatva a korábban a magyarok 
számára kedvező arányt.126 

A   statisztika vélt hibáit tovább „javítva” a politikai küldöttség jelzi, hogy a ma-
gyarok jelentős hányadát az állami hivatalokban tisztséget betöltők alkotják, akik 
nyilvánvalóan elköltöznek, amint más ország fennhatósága érvényesül.127 Ez utóbbi 
érv a néprajzi-történelmi szekció Bácskáról írt memorandumában is megjelenik, 
egyértelműsítve az azonos szerzőséget. Az állami statisztikai adatok cáfolatában 
szokatlan módon spekulatív úton levezetett, későbbi események hatására bekö-
vetkező statisztikai változásokat számszerűsít: kiindulópontjuk, hogy az állam a 
nem magyar lakosságú településeken új állami munkahelyeket hozott létre, hogy 
megélhetést biztosítsanak bizonyos családoknak, és ekképpen könnyítsék meg a 
magyarosítást.128 Hozzáadható ezekhez a különböző városi és más vállalat, mint a 
villamosok, az elektromos világítás stb. E különböző tényezők együttes hatására nagy 
tömegű magyar elem jelent meg – a dokumentum alapján egy gyökeret nem eresztő 
magyar lakosság, amely létével és tényével, paradox módon, cáfolta minden később 
megfogalmazott, polgárságról írt összefoglalót, ily módon a polgárság legfontosabb 

 126 „Államunk azonban nem tart igényt az egész Bácskára. […] A   Szerb–Horvát–
Szlovén Királyságnak odaítélendő fennmaradt bácskai területen 700.000 
lakos van, akiknek megoszlása a magyar statisztika adatai szerint a követke-
ző: 245.567 szláv (szerb-horvát és egyéb), 293.256 magyar és 161.591 egyéb 
(ezek többsége német).

Ha a szlávok és magyarok arányának helyreállításakor a magyarként fel-
tüntetett 32.000 bunyevácot és sokácot vesszük figyelembe, a szlávok száma 
Bácska délszláv részében 277.000-ra növekszik, a magyaroké pedig 261.000 
marad. A   szlávok tehát ugyanúgy számbeli fölénybe kerülnek, ahogy 
intellektuális és gazdasági szempontból is az ő oldalukra billen a mérleg, 
mivel a földek legnagyobb része az ő tulajdonukban van, és a városi lakosság 
legnagyobb részét is ők alkotják (a három legnagyobb városban: Szabadkán, 
Újvidéken és Zomborban a szerb-horvátok abszolút vagy relatív többségben 
vannak). A   számbeli arány még kedvezőbben alakul a szlávok javára, ha ezt a 
területet majd a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolják.” Uo.

 127 „Bácskában – akárcsak Bánátban – a különféle intézményekben, a vasúton 
dolgozó tisztviselőket és közalkalmazottakat olyan fanatikus magyarok közül 
toborozták, akik egész életüket inkább a propagandának, nem pedig hivata-
luknak szentelték. Ezek a magyar tisztségviselők abban a pillanatban elhagy-
ják ezeket a területeket és azokat is, ahol nem a magyarok vannak többségben, 
amint megszűnik a magyar hatalom.” Uo.

 128 Az utódállamok hasonló módon jártak el az új államapparátus létrehozása során 
szükséges személyzet esetében: a helyi hivatal és a rendfenntartásért felelős 
személyek kivételével minden más lakos egy másik etnikumhoz tartozott.
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attribútumává lett a déli megyékben  –, „[...] mely az új, megváltozott körülmények 
következtében gyorsan eltűnhet, különösen, ha az igazi Magyarországon, amit épp 
megszervezünk [sic!], végrehajtásra kerülne egy földreform, amelyet egyébként már 
törvénynek is nyilvánítottak. Ezért azzal számolhatunk, hogy Bácskában legalább 
50.000–60.000 magyar mobilis lakos él, akik nem kapcsolódnak sem a földhöz, sem 
a házhoz, és akik ugyanolyan módon hagyják majd el ezeket a régiókat, ahogyan 
idejöttek.”129 Ez a „magyar elem” tehát gyökértelen, oda vándorol, ahol jobb sor-
sot remél, az elvándorlást az „igazi Magyarországon” bekövetkező földreform még 
inkább felgyorsítaná és magába szippantaná a mondatok tanúsága szerint.

A   megbízhatatlan – vagy tendenciózus – statisztikai adatok ténye több módszerrel 
is bizonyítható a politikai küldöttség szerint: a hivatalos statisztikánál közel kétszer 
annyi szláv él a Bácskában, amire az egyházmegye adatai következtetni engednek, 
míg a magukat magyaroknak valló zsidók száma mindenképpen levonandó a ma-
gyarok egyre apadó számából, így azok létszáma a nemzeti matematika végén alig 
éri el a 200.000-et. 130 A   Bácskára vonatkozó statisztikai cáfolat egyik szembetűnő 
sajátossága, hogy a magyarok létszámát – a korábbi pontatlanságot és igazságtalan-
ságokat javítandó – minden esetben csökkenti, a magyarokkal együtt élő közösségek 

 129 „Bácskában rengeteg a köztisztviselő, akik szinte kizárólag magyarok: a 
városok ban és a falvakban alkalmazott tisztviselők, határrendészeti tisztvise-
lők, vámtisztviselők, postatisztek, a távíró- és távbeszélő állomások, illetve a 
vasút hivatalnokai stb.; ezek a köztisztviselők családjaikkal a teljes népesség 
jelentős százalékát képviselik. […] Tisztviselőként vagy munkásként úgy-
szólván csak magyarokat alkalmaztak, aki nem volt az, annak is jól kellett 
beszélnie magyarul, így ez utóbbiak gyorsan elmagyarosodtak. Még család-
juk körében is magyarul kellett beszélniük, s ha nem tették, azt kockáztat-
ták, hogy megbüntetik, vagy akár el is bocsátják őket állásukból. Ily módon 
nagyszámú magyar elemet vezettek be a Bácskába. Ugyanez vonatkozott 
a gátépítéseknél alkalmazott jelentős számú munkásra is a Duna mentén, 
a Tiszánál, a csatornáknál stb. Mindezek a vállalatok nagyszámú magyart 
hoztak be és láttak el, akik így a helyi elemek magyarosítását is szolgálták.” 
A néprajzi-történelmi szekció által kidolgozott Bácska-memorandum, a Szö-
veggyűjtemény 83. sz. szövege.

 130 „A   statisztikában szereplő pravoszlávok száma sem felel meg feltétel nélkül a 
valóságnak. Erre engednek következtetni az 1910-es hivatalos statisztiká-
ban szereplő számadatok (145.065 bácskai pravoszlávról tesznek említést) 
és a Bácskai pravoszláv egyházmegye 1913-ban végzett népszámlálásának 
összevetése (189.346 pravoszláv szerbet jegyeznek). Nem távolodunk el túl-
ságosan az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy az államunk által követelt 
bácskai területeken a szlávok száma eléri a 300.000-et, a magyar nyelven 
beszélő állandó lakosoké pedig – ha leszámítjuk a nem állandókat (tisztség-
viselők, állami hivatalnokok) és a magukat magyarnak valló 18.000 zsidót – 
alig éri el a 200.000-et.” (Országunk) északi határa (Krizman–Hrabak 1960, 
343–347).  A   Szöveggyűjtemény 81. sz. dokumentuma.
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számát növeli: az asszimiláció állandóan jelen lévő folyamatát a magyar közösségbe 
asszimilálódás esetében egyértelműen negatív jelenségként éli meg, szemben a más 
közösségekbe olvadás pozitívan elkönyvelt tényével.

 A   politikai küldöttség veti fel hivatalosan először – a statisztikai adatok elemzése 
közben – a lakosságcsere javaslatát, ami megítélésük szerint mindkét fél számára 
azonos mértékű áldozatot jelentene, de a határon belüli etnikai arányok megvál-
toztatása lépés lenne a tiszta nemzetállamok létesítése felé tett úton. 131

Baranya esetében a politikai küldöttség memoranduma nem szolgál annyi „ütős” 
érvvel, mint a már bemutatott két régió esetében. Az alkualapként szolgáló baranyai 
területek esetében így a következő gondolatok olvashatók: „A   német és magyar 
telepesek a magyar hatalom támogatását és védelmét élvezve igen kevés jóindu-
lattal viseltettek az őslakosok irányában. Baranya azon részében, mely a javasolt 
határmegvonás értelmében a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kellene hogy 
tartozzon, 31.711 szerb-horvát és 42.074 magyar él. Ám ez utóbbi szám néhány 
ezer magyarnak titulált szerb-horvátot is takar, és mindazon magyar és nem magyar 
tisztviselőt, akiket családjukkal egyetemben tetszőlegesen magyarként tüntettek fel 
(állami hivatalnokok, vasúti munkások, bányában és gyárakban dolgozók, utászok 
stb.). Így e területek szerb-horvát lakosainak száma, ha nem is magasabb, de leg-
alábbis ugyanakkora, mint az állandó magyar lakosság száma” (Krizman–Hrabak 
1960, 343–347).

Egyébként a magyarok és a németek telepesek (Krizman–Hrabak 1960, 343–347), 
a terület követelését pedig az egyes városok – ebben az esetben Eszék és Zombor – 
közti összeköttetés biztosítása indokolja. 132

 131 „Ez a különbség a reciprocitás elvén alapuló állami támogatással még inkább 
helyrehozható lenne, amennyiben a délszláv területeken élő magyarok 
hajlandóak lennének Magyarországra költözni, a szerb-horvátok pedig a 
Magyarországnak jutó területeket elhagyva, a délszláv területekre jönni. 

Mert nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy jelentős számú magyar 
maradna kényszerből a mi országunkban, ugyanakkor határainkon kívül, 
Magyarországon is megközelítőleg 200.000 délszláv rekedne (Magyarország 
nyugati határa mentén, a Duna mellett, Pozsonytól Bajáig, Szeged, Baja és 
Arad környékén).

Mindenesetre a nemzeti kisebbségek nem lesznek elnyomva, államunk 
kezességet vállal nemzeti hovatartozásuk megmaradásáért, nem azzal a 
módszerrel kívánva élni, melyet a régi Magyarország a területein élő más 
nemzetek elnyomása céljából alkalmazott.” Uo. 

 132 „Baranyának azt a részét, melynek egyébként valamivel több mint 100.000 
lakosa van, államunk azért követeli magának, mert a szlavóniai Eszék körüli 
és a bácskai Zombor környéki területekkel való összeköttetést könnyíti meg. 
Hasonló okokból kell a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak a maga számá-
ra igényelnie még a Drávától északra fekvő keskeny sávot is, mellyel a rajta 
áthaladó vasútvonal a Murán túl fekvő délszláv területeket (Muraköz ▶
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A   néprajzi-történelmi szekció Baranyáról írt memoranduma objektív mércét köve-
telt: „Ha a legszigorúbb és legobjektívebb javításokat hajtjuk végre a magyar statisztikai 
adatokban, akkor gyorsan megbizonyosodunk arról, hogy ezen térségek szerb-horvát 
népessége nemcsak a relatív többséget képviseli, hanem egy olyan többséget, amely 
igencsak megközelíti az abszolút többséget; a 183.907 fős teljes népességből 75.479 
szerb-horvát, míg a magyarok a teljes népesség 26,2% -át teszik ki (48.256 lakos).133

A   magyar statisztikák alapján összeállított néprajzi térképből kiderül továbbá, 
hogy a magyarok betelepítésének egyik oka, „[...] hogy a magyarok Baranya népes-
ségének közepére helyezték el telepeseiket, még a Duna mentére is betelepítve őket 
annak érdekében, hogy sikeresebben elválaszthassák egymástól Baranya és Bácska 
szerb-horvát lakosságát, és így könnyebben elvégezhessék magyarosításukat.”134 
A   statisztikai adatok torzításának előmunkálata volt a katolikus népesség elmagya-
rosítása – visszatérve egy gondolat erejéig a negatív jelzőkkel illetett elmagyarosítás 
népsorvasztó jelenségére: 

„A   magyar statisztikákban megfigyelhető égbekiáltó pontatlanságok el-
sősorban azzal magyarázhatóak, hogy az ezen a területen élő szerb-horvát 
népesség jelentős többsége katolikusként kizárólag a magyar tanárokhoz és 
papokhoz fordulhatott. Ennyi elegendő volt a magyar népszámláló biztosok-
nak (különösen az  Apponyi-féle népiskolai törvény idején),135 hogy ezeket 

 ◀  és Murántúl) összeköti Szerbiával és Bácskával (a Zákány–Barcs–Siklós–Mo-
hács-vasútvonal). Ezen a földsávon számos szerb-horvát település található, 
míg azok a magyarok száma, akik így országunkba kerülnének, alig éri el a 
pár ezret.” Uo.

 133 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
 134 Uo.
 135 Az  Apponyi-féle 1907. évi 27. törvénycikknek  a nemzetiségeket leginkább 

érintő intézkedései:
  „17. § Minden iskola és minden tanító […] a gyermekek lelkében a magyar 

hazához való ragaszkodás szellemét és a magyar nemzethez való tartozás 
tudatát […] tartozik kifejleszteni és megerősíteni. Ennek a szempontnak az 
egész tanításban érvényesülni kell. […] És az oktatáshoz szükséges tansze-
rek alkalmazása van megengedve, melyek azonban idegen történeti vagy 
földrajzi vonatkozásokat nem tartalmazhatnak, és csakis hazai készítmények 
lehetnek. 

18. § Az 1868: XLIV. tc. 14. §-ának az a rendelkezése, mely szerint az 
egyházközségek iskoláikban az oktatásnak nyelvét tetszés szerint határoz-
hatják meg, akképp értelmezendő, hogy szabadságukban áll oktatási nyelvül 
vagy az állam nyelvét, vagy a gyermekek anyanyelvét megállapítani, fenn-
maradván természetesen ez utóbbi esetben a magyar nyelvnek tanítására 
vonatkozó törvényes intézkedések feltétlen érvénye és hatálya. A   hol magyar 
tannyelvű iskola nincs, ott az olyan hitfelekezeti elemi iskolákban, amelyek-
ben állandóan vannak magyar anyanyelvű növendékek, vagy olyan ▶
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a szerb-horvátokat magyarként regisztrálják, noha ez nem felelt meg sem e 
népesség törekvéseinek, sem pedig nemzeti érzelmüknek, s bár semmiben 
nem különböztek ortodox nemzettársaiktól, egy különbség mégis van: ez 
utóbbiak a vallásuknak köszönhetően egy kicsit jobban reprezentáltak a 
magyar statisztikák számoszlopaiban.”136

Amellett, hogy az állami statisztika igyekezett a katolikus vallásúakat magyarrá 
tenni, a kedvezőtlen (értsd a környező, más nemzetiségűektől alacsonyabb) népsza-
porulat által előállt kihívásokra is választ kellett megfogalmaznia, ami a néprajzi-tör-
ténelmi szekció Baranyáról írt memorandumában kétféleképpen kerül értelmezésre 
a magyar, illetve a szerb-horvát lakossággal bíró települések esetében: az utóbbinál 
egy átlagos szaporodási rátát, az előbbinél egy lényegesen kedvezőbb rátát állapítanak 
meg, ami a hivatalos népességszám-növekedést indokolja és alátámasztja. A   fenti 
módszer elemzését követően három módszert alkalmaz a szerző.137 A   növekedési 

 ◀  nem magyar anyanyelvűek, akiknek magyar nyelvű oktatását atyjuk vagy 
gyámjuk kívánja: a vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelheti, hogy 
ezek számára a magyar nyelv használtassék mint tannyelv; ha pedig a magyar 
anyanyelvűek száma a húszat eléri, vagy az összes beírt növendéknek 20%-át 
teszi: számukra a magyar nyelv, mint tannyelv okvetlenül használandó. Ha 
pedig a beírt tanulóknak legalább fele magyar anyanyelvű, a tanítási nyelv 
a magyar; de az iskolafenntartók gondoskodhatnak arról, hogy a magyarul 
nem beszélő növendékek anyanyelvükön is részesüljenek oktatásban [ez a 
mondat a Berzeviczy törvényjavaslatban nem szerepel] […] Az összes elemi 
népiskolák ismétlő tanfolyamában a tanítás nyelve a magyar. 

19. § A   nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolákban […] a magyar nyelv 
a mindennapi tanfolyam valamennyi osztályában oly mérvben tanítandó, 
hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével 
gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.” Katus 
László: A   Lex  Apponyi. Rubicon 2015/7.  http://www.rubicon.hu/magyar/
oldalak/a_lex_apponyi/. Letöltés időpontja: 2020. szept. 9.

 136 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
 137 „1. Települések, ahol a magyar lakosság van túlsúlyban: A   magyar népesség 

számának csökkenése, amit másutt, Magyarország más régióiban megfigyel-
tek, megrémítette a magyar államférfiakat, akik úgy döntöttek, hogy ezt a 
problémát azáltal orvosolják, hogy mesterségesen megnövelik a magyarok 
számát a szlovák, a német és a szerb-horvát katolikus lakosságtól elvont 
elemekkel. Mivel számaik pontossága kevéssé aggasztja őket, azok igazolását 
a végtelen időre bízták, de ezek a számok az erőszakos magyarosítás hatására 
mindenképp teljesen önkényesek lesznek.

2. Települések, ahol a szerb-horvát lakosság van túlsúlyban, s ahol 
magyarok csak kevesen, vagy egyáltalán nem élnek. A   szerb-horvát lakosság 
növekedése itt a szokásos görbét követi. [...] A   különböző magyar népszám-
lálási táblázatok összehasonlítása is bizonyítja a fenti megjegyzések helytál-
lóságát. Ezek számaiból a három alábbi következtetés vonható le: ▶
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 ◀  1. azokon a területeken, ahol a magyarok nem keverednek a szerb-horvátok-
kal vagy a németekkel, a magyar lakosság száma csökken; 2. a magyarokkal 
nem keveredett szerb-horvát lakosság létszáma nő; és 3. ellenkezőleg, azo-
kon a területeken, ahol a szerb-horvátok erőteljesen keverednek a magya-
rokkal, ez utóbbiak száma növekszik az elsők rovására. Teljesen nyilvánvaló, 
hogy itt kiforgatták a tényeket.” Baranya-memorandum, a Szöveggyűjtemény 
84. sz. szövege.

 138 „Ez még inkább kitűnik a részletekből. Így Baja városában a szerbek száma 
csaknem 24%-kal csökkent az 1880 és 1890 közötti időszakban, s még 1890 
és 1900 között is 6%-os volt a csökkenés, míg az 1900 és 1910 közötti idő-
szakban egészen meglepő módon 25,2%-os emelkedést produkált; tehát egy 
rendkívül valószerűtlen jelenséggel állunk szemben. Ugyanezt tapasztaljuk 
Újvidéken is. A   hivatalos statisztikák itt a következő helyzetet mutatják:

1880 és 1890 között a növekedés 1484 főt tett ki (= 17,6%).
1890 és 1900 között a csökkenés 13 fő volt (= -0,1%). 
1900 és 1910 között a növekedés 1658 fő volt (= 16,7%).
Ezek a számok egyértelműen a statisztikák pontatlanságát mutatják szá-

munkra. Az 1880 és1890, valamint 1900 és 1910 közötti években a szerbek 
lélekszáma 17,6%-kal és 16,7%-kal emelkedett, tehát a természetes szapo-
rodási ütem maximális mértékével, míg az 1890 és 1900 közötti időszakban 
csökkent 0,1%-kal! Valójában ez egyedülálló, és teljes mértékben lehetetlen, 
főként mivel ebben az időszakban nem történt semmi, ami ilyen változást 
hozhatott volna. Az újvidéki szerbek élete ugyanaz volt az első és a harma-
dik vizsgált évtizedben, mint a másodikban, amely e sorok írója számára jól 
ismert tény.

Hasonló jelenséget tapasztalhatunk Szabadkán is. Az 1900-as népszám-
lálás adatainál a 2523-as szám szerepel, amelyet az 1910-es népszámlálás so-
rán 3273-ra helyesbítenek. Azonban ha összehasonlítjuk az 1910-es magyar 
hivatalos statisztikákat az egyház 1905-ös, azaz 5 évvel korábbi népszámlá-
lásával, meglátjuk, mennyien voltak ortodox szerbek: (táblázat).

A   magyar hivatalos statisztika ugyanolyan fényben tűnik fel, ha össze-
vetjük a magyarokra és a más nemzetiségekre vonatkozó adatokat Bácská-
ban. Az is jól látszik, hogy a magyarok száma szokatlan módon növekszik 
azokon a helyeken, ahol keveredve élnek a németekkel, a szlovákokkal, a 
bunyevácokkal és a sokácokkal.

E helységek többségében, ha egy arra járó külföldi megkérdezi, kik élnek 
ott, határozott választ kap: »A   németek, itt nincsenek magyarok.« És csak-
ugyan, a hivatalos statisztikák továbbra sem veszik fi gyelembe a németeket.  ▶

rátát további elemzéseknek vetették alá, és a hivatalos népszámlálások ciklusaira is 
kiterjesztve bizonyítékot mutattak fel, hogy a népességnövekedés mely nemzetek 
rovására történt. Az egységesnek látszó közösségek látványos számbeli fogyására két 
kritikusnak tekintett határ menti város (a követelések sorába utólag lépő Baja és a 
követelt Szabadka) mikroelemzésére is vállalkoztak.138 A   gondolatmenet végén leírt 
következtetés minden kétséget kizáró: a tisztán magyar lakosságú településeken a 
valóságban a lakosságszám csökken, a németekkel vagy szerbekkel vegyes lakosság 
körében nő azon okból kifolyólag, hogy az ottani adatok nem felelnek meg a teljes 
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valóságnak.139 Tekintettel arra, hogy a statisztikával történt visszaélés elsősorban 
a baranyai területeken nyert egyértelmű bizonyítást, az új délszláv állam azokat a 
területeket követeli magának, ahol egyébként a magyar lakosság száma csökkent – 
amint arra a statisztikai adatok kritikája alapján nyerünk bizonyosságot: 

„Nyilvánvaló, hogy ez a növekedés abból származott, hogy a szerb-horvát és 
a német népesség többletnövekményéből merített, sőt gyakran – mint azt a 
fenti számok is mutatják – alapszámukat is megváltoztatta. Ennélfogva nem 
nehéz azt a következtetést levonni, hogy a magyarok önkényesen úgy mu-
tatták be a saját népességüket Baranyában, mintha az legalább 40–50%-kal 
nőtt volna az elmúlt harminc évben (1880–1910).140 Az efféle számításokat 
pedig leginkább a szerb-horvát népesség kárára végezték, és csak egy bizonyos 
mértékben a német elem hátrányára.

Következésképpen csak akkor kapunk egy többé-kevésbé pontos számot 
a szerb-horvátokat illetően, ha a statisztikákban szereplő szerb-horvátok 
számához még hozzáadjuk: 1. azokat a szerb-horvátokat, akik a statiszti-
kák »egyéb« oszlopában sokácok vagy vendek néven szerepelnek; és 2. a 

 ◀  Ugyanez vonatkozik azokra a településekre is, ahol a magyarok a bunyevácok-
kal és a sokácokkal keverednek.

A   tisztán magyar falvakban gyakran egy teljesen ellentétes jelenséget 
tapasztalunk: Alig 5-6 olyan magyar falu van, ahol a növekedés eléri az átla-
gos természetes szaporodást, de itt is ösztönzött a betelepítés (pl. Gombos). 
Bácska-memorandum. A Szöveggyűjtemény 83. sz. dokumentuma.

 139 „1. E statisztika szerint egyértelmű, hogy az 1880 és 1910 közötti időszakban a 
magyar népesség szinte az összes olyan településen (24-ből 21-ben) csökkent, 
ahol egyedül magyarok éltek; de ez nem akadályozta meg a magyar statisztikát 
abban, hogy azon a húsz településen, ahol a magyarok keverednek a német 
kisebbséggel, továbbra is növekedést mutassanak, néha nagyon is jelentőset, 
míg a németek száma – annak ellenére, hogy azokon a településeken, ahol 
többségben vannak, termékeny jellegük állandósága tapasztalható – tíz esetben 
csökken. Nyolcból hat olyan helyen, ahol a magyar többség a szerb kisebbséggel 
keveredik, az utóbbi az, mely a statisztikák szerint csökkenést mutat. 

2. A   44 település közül, ahol 1880-ban a szerb többség kapcsolatba 
került egy magyar kisebbséggel, a magyar elem 29-ben növekedést mutat. 11 
településen ez az emelkedés 200–600%-ot tesz ki, míg ugyanezeken a helye-
ken a szerb-horvátok a legaránytalanabb csökkenést szenvedték el!

3. Az 53 olyan település közül, amely 1880-ban német többséggel 
rendelkezett, a magyarok száma 45-ben növekedett, ebből 15-ben több 
mint 100%-kal, és 9-ben (meglehetősen nagy népességtömeget mutatva) 
100–600%-kal, míg a szerb-horvát elem ugyanezen települések tekintetében 
8-ban 25–50%-kal csökkent, a német elem pedig, ha épp nem csökkent, 
mint ahogy az két településen megtörtént, akkor is csak 6–10%-os növeke-
dést mutat.” Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.

 140 Az eredeti dokumentumban aláhúzott szövegrészek.
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magyaroknak a szerb-horvátok kárára odaadott növekedési szám legalább 
egyharmadát (72.383 - 24.127).” 141 

 Cvijić hagyományosan összefoglalja az eredményeket és a teendőket egyaránt, 
egyúttal bírálja a minden hibája ellenére egyedüli forrásként használt, széles körben 
kritizált, de ezzel együtt elfogadott népszámlálási adatokat és az általuk levezetett 
következtetéseket.  Ezzel együtt  „mindenki, még a külföldi küldöttek is ragaszkod-
nak hozzá, jóllehet tudják, hogy pontatlan”. Ennek ellensúlyozásaként vetődik fel és 
kezdik meg a baranyai népszámlálási adatok gyűjtését, a helyi nem délszláv lakosság 
számára meglehetősen szokatlan és nyomasztó körülmények között: a települések 
lakosságának szerb szuronyok között kellett nyilatkoznia nemzeti hovatartozásáról, 
hogy – mint azt a békekonferencia krónikájának összefoglalásakor jeleztük – az 
adatok használatára, igaz, lényegében hatástalanul, sor kerüljön a Baranyáról való 
tárgyalás során.

HIDROLÓGIAI ÉRVEK

Hidrológiai érveket – amelyekről azt gondolnánk, hogy elsősorban egy állam védel-
mi (tehát stratégiai) szempontjait és a természetes határ megállapítását szolgálnák 
– a politikai küldöttség Nyugat- és Közép-Bánát kapcsán említ először, eszerint 
folyói egyrészt Belgrád felé folynak, „Bánát gazdasági áramlatainak és hajózási 
útvonalainak központjává emelve ezt a várost. Nyugat-Bánát a Morava és a Vardar 
völgyével képez egy egységet.”142 Bácska esetében pedig a szállítás miatt töltenek 
be fontos szerepet:143 a folyók szerepe a kereskedelemben, az áru szállításában – az 
öntözés mellett – elsőrangú szerepet töltött be, így a Belgrádnál találkozó folyók 
jelentősége is Belgrádhoz és Nyugat-Bánáthoz hasonlóan megnőtt. 

 141 „Külön hangsúlyoznunk kell, hogy a szerb-horvátok által követelt Baranya-
vidékhez és Dráva-területhez tartozó, itt vizsgált 150 település közül 24 
község rendelkezik tisztán magyar lakossággal, ezek közül 21-ben a népesség 
csökkenése figyelhető meg, és csak háromban látszik enyhe növekedés; míg 
szinte az összes olyan településen, ahol a szerb-horvát vagy a német népesség 
elég tisztán van jelen, népességnövekedéssel kell számolnunk.

Ellenben, a 114 olyan településből, ahol a szerb-horvátok és a németek 
szomszédosak a magyarokkal, a magyar statisztikák szerint 87 községben 
mutat növekedést a magyar népesség száma, melynek mértéke 25% és 600% 
között mozog.” Baranya-memorandum. A Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.

 142  A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 143 A   hajózható vízi utak a Duna, a Tisza, illetve a Ferenc- és Ferenc József-csa-
tornák, ez utóbbiak azonban csak vontatott hajók számára. Bácska-memo-
randum. A   Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege. Bácska I. melléklet. A   gazdasá-
gi élet.



■   ■  

Az 1910-es hivatalos népszámlálás adatai és módosításuk 1919-ben
Forrás: SANU 14460-III-G-a-35.
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 Cvijić Északi határokról írt memoranduma egyszerre tesz eleget a stratégiai 
elvárásoknak és a hidrológiai sajátosságok hangsúlyozásának: 

„Ha megfigyeljük Közép-Európa és a Balkán-félsziget térképét, láthatjuk, 
hogy azok központjában a Pannon-medence fekszik, melyet olyan nagy fo-
lyók szelnek át, melyek az Alpokban és a Kárpátokban erednek, ezek pedig : 
a Dráva, a Mura, a Száva, a Duna és a Tisza. Mindezek a folyók Belgrád irá-
nyába haladnak, és csak innen válik a Duna a Volga után Európa legfontosabb 
folyójává. Belgrád arra rendeltetett, hogy egy igen kiterjedt hajózási hálózat 
központja, valamint a Pannon-medence déli részeinek fővárosa legyen, mint 
ahogyan ma Szerbia fővárosa. Továbbá a Balkán-félsziget és Közép-Európa 
néhány fő útvonala Belgrádban keresztezi egymást, vagy ott érnek véget: a 
Morava–Vardar és a Morava–Marica vonalak, a Fiume–Belgrád-, a Bécs–Bu-
dapest–Belgrád- és a Temesvár–Pancsova-vasútvonalak. Belgrád a Balkán-
félsziget, a Földközi-tenger keleti része és Kis-Ázsia északi átjárója. Földrajzi 
elhelyezkedése szempontjából Pestnél és Bécsnél is fontosabb. Történelmi 
szerepét jelentős mértékben meghatározza a Pannon-medencéhez viszonyított 
földrajzi elhelyezkedése.”144

A   néprajzi-történelmi szekció Baranyáról megfogalmazott memoranduma ezzel 
párhuzamosan a Drávának tulajdonít kiemelt szerepet, hiszen a folyónak már-már 
nagyobb jelentőséget szentel, mint Baranya területének: az általa (és sodorvonala 
által) megállapítható határ nem megfelelő, mindkét partján délszlávok laknak, so-
dorvonala változik, a folyó mindkét partja Horvátországhoz tartozott. 145 A   folyó 
jelentőségét tovább növeli a délszlávok számára, hogy az összeköti a szláv lakosság 

 144 Északi határok. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 145 „Ami a Dráva térségét illeti, a térképen egyértelműen láthatjuk, hogy ezt 

szerb-horvát lakosság népesíti be, még nagyobb arányban, mint Baranya 
vidékét, kivéve a Szentmárton és a Sósvertike közötti részt.

A   Dráva nem képez egy jól megalapozott határt a szerb-horvátok és a 
magyarok között.

Ezt bizonyítja az a tény, hogy a szerb-horvát lakosság a bal parton össz-
pontosul, és ennek a folyónak a természete is, folyása is igen változékony; 
ráadásul Horvátország korábbi közigazgatási határa ugyancsak a bal parton 
húzódott.

A   Dráva két partján elterülő hatalmas homokos síkság, illetve az üres 
terek, melyekkel gyakran találkozhatunk arrafelé, ékes bizonyítékai annak, 
hogy ez a folyó változtatja a medrét és az irányát, arra kényszerítve az ott 
lakókat, hogy elhagyják falvaikat és otthonaikat. Ha biztonságos és stabil 
határt szeretnénk húzni ebben a térségben, ki kell lépnünk a Dráva síksá-
gából, amely annyira bizonytalan jelleget mutat. És ezt annál is inkább meg 
kell tennünk, mivel ezt a határt a szerb-horvát lakosság néprajzi jellege is 
tanúsítja. ▶
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településeit, a magyarok számára nem bír ilyen jelentőséggel. Az pedig , hogy 
ugyanazon birtokosság van a folyó mindkét oldalán, további érv abba az irányba, 
hogy a határral túl kell lépni a sodorvonalon.146  Cvijić májusban napvilágot látott 
memoranduma és a benne kifejtett hidrológiai érvek, ha lehet, még inkább keretbe 
foglalták a Dráva és a Duna kapcsán kifejtett szempontokat: 

 ◀  E megjegyzések szabatosságát a Répás néven ismert vidék földrajzi elhelyez-
kedése tanúsítja (a Bélavár, Berzence és Gyékényes vasútállomások közötti 
terület), amely a Dráva bal partján található; Répás vidéke nem tartozik 
kevésbé Horvátországhoz. Nem kétséges, hogy Magyarország nagyon 
ellenséges és gátlástalan Horvátországgal szemben, és kisajátította volna ezt 
a térséget, ha ezt a gazdasági és a földrajzi feltételek megengedték volna, 
ahogyan ezt meg is tették ennek az övezetnek a területén, kivéve a megjelölt 
pontot, valamint néhány más pontot, amely ezen a parton található.

Végül hozzá kell tenni, hogy ugyanezen kényszerítő okok azt kívánják, 
hogy a terület Szentmárton és Sósvertike közötti kis részét, amely többségé-
ben magyar, a szerb–horvát állam határain belül helyezzük el, így egyesítve 
ennek a térségnek a lakosságát Baranya vidékének lakosságával. A   Dráva 
partjainak megerősítését célzó, a lakosság árvizekkel szembeni védelme 
érdekében szükséges munkálatok csak akkor hajthatók végre gyorsan, ha 
ezek a területek egyetlen államhoz tartoznak; egyébként a hozzá kapcsolódó 
területi kérdések összetettsége hosszú ideig akadályozná azok megvalósítá-
sát.” Baranya-memorandum, a Szöveggyűjtemény 84. sz. dokumentuma.

 146 „A   Dráva folyón való közlekedés nagy jelentőséggel bír Jugoszlávia számára, 
bár ez a folyó manapság csak részben hajózható (Barcstól, vagy pontosabban 
Eszéktől a Dunával való összefolyásáig ). Éppen ez az oka annak, hogy el kell 
végezni a folyószabályozást, amely azonban nagy tőkét igényel. A   magyarok, 
még ha módjukban is állna, nem lennének érdekeltek a szükséges munkák 
elvégzésében, mert a Dráva két partján egy olyan elem él, amely számukra 
teljesen idegen: a délszlávok. Ráadásul egyetlen magyar térség sem húz nagy 
hasznot a Dráván való hajózásból, senkinek sincs valódi szüksége rá.

Míg a délszlávok számára, épp ellenkezőleg, ennek a folyónak a sza-
bályozása a legnagyobb jelentőségű gazdasági érdeket képviseli. Teljes 
délszláv térségek (Karintia, Stájerország, a Muraköz, a Dráva menti síkság 
Horvátországban, Szlavónia és Baranya) találhatók a Dráva mentén. Amint 
ez a folyó ismét hajózhatóvá válik, ez lesz a Duna elérésének a legegysze-
rűbb és legolcsóbb módja. A   Dráva Jugoszlávia egyik fő artériája; e folyó 
által minden északi terület a központ felé, az állam fővárosa, Belgrád felé 
orientálódik. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy a Közép-Dráva 
két partját (Villachtól Légrádig ) délszlávok lakják, és következésképpen a 
Dráva ezen része kizárólag a mi államunkhoz fog tartozni. Nagy kiadásokat 
kellene tehát vállalnia a folyószabályozás érdekében, ezt azonban csak akkor 
tudná hasznosan megtenni, ha a Dráva belső folyása is hozzá tartozna. Mert 
minden más esetben a felvállalt költségek kárba vesznének. Mivel a délszláv 
népesség a Dráva síkságán található, a folyó nem határolja el őket, az általuk 
lakott terület messze északra terjed (Villachtól egészen a Dráva és a Duna 
összefolyásig ). A   folyó egyik partján élő lakosoknak vannak tulajdonaik ▶
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„A   folyók főmedre gyakran változik, leggyakrabban áradás idején májusban 
és júniusban. A   folyók medréből ilyenkor kilép a víz, és a folyók főárama hol 
balra, hol jobbra vándorol. […] Ez a helyzet különösen a Dunát jellemzi az 
északi Baja és a Dráva-torkolat közti részen délen. […] Azokon a helyeken, ahol 
a folyás erősebb, a part eróziója is fokozottabb: ennek eredményeként a folyó 
helyet változtat, és a főáram helye is megváltozik. Ez kiváltképp Mohácsnál 
és Apatinnál feltűnő, ahol régebbi és újabb meanderek147 is megfigyelhetők. 

 ◀  a folyó másik oldalán, így számukra sokkal kényelmesebb – főként az Al-
só-Dráva völgyében – csónakkal átkelni az egyik partról a másikra, mint 
kocsival bejárni a folyó mocsaras partjait. 

A   Dráva mentén fekvő városok, mint például Beljak/Villach, Celovec/
Klagenfurt, Maribor, Varasd és Eszék nemcsak azon lakosok kereskedel-
mi és gazdasági központjai, akik a folyó azonos oldalán élnek, hanem az 
átellenben lévő part lakói számára is. Ez az Alsó-Drávára és a Felső-Drávára 
egyaránt vonatkozik. Ha úgy oldanánk meg a kérdést, hogy a folyó folyását 
jelölnénk ki határként, szétzúznánk a két part lakói között jelenleg fennálló 
természetes kapcsolatokat.

Ugyanazok az okok, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a Dráva 
teljes folyását az államunkhoz csatoljuk, arra késztetnek minket, hogy a Drá-
va bal partján Barcstól a Duna mentén Mohácsig futó vasútvonalat is meg-
szerezzük. Ez a vasútvonal kizárólag a mi népünk által lakott területeket köti 
össze: Horvátországot Szlavóniával és a Bácskával; nem képvisel sem értéket, 
sem érdeket a magyarok számára. Ezért szükséges, hogy a határt e vasúttól 
északra húzzuk meg. Ha az Alsó-Dráva annak összefolyásáig lenne a határ 
államunk és Magyarország között, ezzel létrejönne egy olyan enklávé a nem-
zeti területünkön, amely akadályozza a közvetlen összeköttetést Szlavónia 
és Bácska, valamint két fontos város: Eszék és Zombor között. Ez az enklávé 
állandó akadályát képezné népünk gazdasági és kereskedelmi fejlődésének, 
ami a jövőben folyamatos félreértések forrása lenne a magyarok és köztünk.

Végezetül, ez a kérdés kapcsolódik Szlavónia és Eszék életének fejlő-
déshez is, mely utóbbi államunk legfontosabb ipari központja. Ez a város 
a Dráva jobb partján található, a folyó közvetlen közelében. Nem tudnánk 
elképzelni a jövőjét, ha az átellenben lévő part – amely biztosítja a szükséges 
helyet a város rakpartjai, teherpályaudvarai és ipari külvárosai számára –  egy 
másik államhoz tartozna. 

Ugyanazok az okok, melyeket akkor vetettünk fel, amikor Szeged 
városának fejlődését biztosítandó kértük a szerb Bánát északi vidékén lévő 
terület egy részét, érvényesek Eszék tekintetében is. S az ahhoz szükséges 
teret, ami levegőhöz juttatná Eszéket, az Alsó-Dráván túli vidék alkotja. Ezt 
a Baranyának nevezett háromszöget nemcsak népünk néprajzi és történelmi 
jogaira hivatkozva, hanem gazdasági felvirágzásának biztosítása érdekében is 
szeretnénk a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolni”. Uo.

 147 „Meander: Folyókanyarulat, hurokkanyar, a folyómeder túlfejlett kanyarulata, 
amelyet a folyó partjaira ható oldalazó erózió hoz létre.” https://meszotar. 
hu/keres-meander. Letöltés időpontja 2020. szept. 9. 12.00.
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Hasonló jelenség figyelhető meg a Dráva bal partján. Ilyen módon tágas 
síkságok alakultak ki, melyeken halban gazdag mocsarak és tavak vannak, 
köztük termékeny hátak és szigetek találhatók, melyeket holtágak és morot-
vák határolnak.

A   Duna főáramának változása folytán a Bácska és Baranya közti admi-
nisztratív határ nem a folyó közepén, hanem elhagyott meanderek közepén 
húzódik. [...] Hasonló jelenséggel találkozunk a Dráva bal partján. Számos 
helyen tapasztalhatjuk, hogy a Dráva folyása nem azonos a Horvátország és 
Magyarország közötti határral. A   határt a Dráva régi meanderei alkotják, 
amelyek a folyó bal partján számosak. A   horvátországi határ tehát gyakran 
átlépi a Dráva partját, kiváltképp Répás környékén.

Szemmel látható, hogy a Pannon-síkság folyói nem lehetnek jó határok. 
A   folyómeder vándorlása folyamatos vitákra, perlekedésre ad okot. Ilyen 
jellegű tapasztalataink már voltak a Drina folyó kapcsán, amely a berlini kong-
resszus után Szerbia és az Osztrák–Magyar Monarchia közti határt alkotta. 
A   folyómeder változása közben fellépő birtokviták megnyugtató rendezése 
miatt vegyes bizottságok voltak kénytelenek döntéseket hozni, melyek már 
a döntést követő évben okafogyottakká váltak a folyómeder újabb változása 
miatt: ezért a vitáknak soha sincs végük.

A   Duna Baja városa és a Dráva torkolata közti szakaszán még gyakoribbak 
a folyómeder változásai, és a köztünk és Magyarország között húzódó határ 
lehetséges változatai közül éppen a folyómeder által meghatározott határ 
lenne a legrosszabb. Hozzá kell tennünk, hogy a Duna és a Dráva esetében 
javallott folyószabályozások is nehézségekbe ütköznének, amennyiben a két 
ország közötti határt képeznék a folyók. A   Pannon-medencében tehát a folyók 
által képzett határok nem jók. Sokkal jobb megoldás ezek szerint a köztünk 
és Magyarország közötti határt oly módon meghúzni, hogy az a Dunával 
ne párhuzamosan fusson, hanem merőlegesen álljon. Ha történetesen nem 
lehetne kedvező domborzati – magaslati – sajátosságot kijelölni, még akkor 
is megfelelőbb, mint a nem állandó folyó által meghatározott.”148

Amint azt a májusi események is nyilvánvalóvá tették, a hidrológiai érvek bi-
zonyultak a leghatásosabb fegyvernek Baranya esetében, amit több néprajzi érv 
alátámasztásával sikerült érvényesíteni.

 148 Északi-határok memorandum. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
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A   NEMZETTÉ VÁLÁS KOVÁSZA: A FELVILÁGOSODÁS 
ÉS A ROMANTIKA KORA A DÉLSZLÁV MEMORANDUMOKBAN

A   történelmi áttekintés elemzése során – a memorandumok készítőihez hasonlóan 
– többször felhívtuk a figyelmet a vallás, a kolostorok alapításának a memorandu-
mokban betöltött szerepére: időrendben legkorábbi hivatkozás Baranya, illetve Cirill 
és Metód kapcsán történt, amit a rigómezei csatavesztést követő északra vándorlás 
utáni kolostoralapítási tevékenységgel fűzhetünk tematikai hasonlóság okán azo-
nos szálra, hogy az ezt követő időintervallumok hangsúlya (és az olvasó figyelme) 
a török alóli felszabadító háborúkat követő, a pravoszláv vallás tekintetében igen 
nehéz időszak(ok)ra terelődjék. Amíg a hittérítők, a kolostoralapítók a (korai) 
szláv lakosság vallásosságának tényét bizonyították, addig az (osztrák) birodalmi 
nyomásnak való ellenállás a nemzethez (valláshoz) való ragaszkodást igazolta. Az 
akár történeti előzménynek szánt adatok – a folyamatos, fennmaradásért folytatott 
küzdelem jelzése mellett – felvezetik a felvilágosodás és nemzetté válás korának sajá-
tosságait, amely – a korábbi időszakkal ellentétben – már valóban releváns adatokat 
sorakoztat fel saját igazának és érvelési rendszerének alátámasztására.

Újból visszatérve a dél-dunántúli korai szlávság kulturális hatására: a néprajzi-
történelmi szekció Baranyáról írt memoranduma leírja, hogy az „[...] nyilvánvaló 
nyomokat hagyott a Duna jobb partján: 1. a Privina és utódjainak korából származó 
régészeti gyűjteményekben (Pécsett, Zalaváron, Székesfehérváron stb.); 2. az első 
magyar királyok okleveleiben, amelyek igazolják, hogy a Dráva és a Duna közötti 
térségben egy olyan szláv nép élt, amelynek kultúrája megegyezett a Balkán-fél-
szigeten található nép kultúrájával; és 3. a baranyai ősi feljegyzésekben megőrzött 
szókincsben és a kortárs elnevezésekben is.”149 Ez a műveltség korántsem tekinthető a 
többi szlávok lakta területtől elszigetelt, éppen ezért azoktól függetlenül formálódó 
műveltségnek, sőt többször történt meg az, hogy éppen a Magyarországgal [sic!] 
fenntartott kapcsolatai szakadtak meg, szemben azzal, hogy ezek alapján a délszláv 
területtel folyamatos volt a műveltség áramlása.”150

A   vallás önazonosság fenntartásában betöltött szerepéről a boszniai ferencesek 
története szól: csak azt követően folytathatták munkájukat Mohácson, hogy a 
korábbi tartományhoz tartozásukat a területileg illetékes és érvényes egyháztarto-
mányhoz igazították.151

 149 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
 150 „Politikai szempontból ez a régió a 10. század óta Magyarország részét képezi, 

de a többi délszláv térséggel is szoros kapcsolatban állt. Ugyanakkor az idők 
folyamán többször is megszakadtak a kapcsolatok Magyarországgal, olykor 
hosszú időre is.”  Uo.

 151 „A   szerb-horvát katolikusok szellemi életének élén a Bosna-Argenteai [sic! 
helyesen: Bosna Argentina; Bosna Srebrena ferences tartomány]  ferencesek 
voltak, akiket délszláv mivoltuk miatt szintén üldöztek. Nesselrode kiűzte 
őket mohácsi kolostorukból. Arra kényszerültek, hogy újabbat ▶
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A   leírtak alapján úgy vélhetjük, hogy a délszláv szellemi élet és önazonosság 
fejlődését és kibontakozását a helyi körülmények inkább gátolták, mintsem segítet-
ték, de ennek ellenére a felvilágosodás eszméje és a nemzeti ébredés nem mindent 
elsöprő lendülettel, sokkal inkább az egyéni példákon keresztül történt meg: Bánát 
művelődése kapcsán említi a néprajzi-történelmi szekció memoranduma, hogy... 

„[...] a szerb nemzet szellemi életében Bánát nagyon fontos szerepet játszik. 
Azt mondhatnánk, hogy a kultúra és az oktatás szempontjából fontossá-
ga még nagyobb, mint politikai szempontból. A   szerb oktatás és kultúra 
története azt bizonyítja számunkra, hogy Bánát nagyobb befolyással bírt e 
tekintetben, mint bármely más szerb vidék. S még csak nem is említjük a régi 
időket, amikor Bánátban a szerb kolostorok – a szerb nép jámbor alapítvá-
nyai – voltak az oktatás bölcsői és a szerb nacionalizmus őrzői. [...] Bánát 
volt a modern szerb irodalom bölcsője is. Atyja a francia enciklopédisták 
tanítványa,  Dositej Obradović – aki a szerb nacionalizmus formuláját152 adta 
– Bánátban született, nevelkedett és nőtt fel. Ő volt az új szerb állam első 
közoktatási minisztere. Bánát állhatatosan ápolta a modern szerb irodalom 
nagy létrehozójának hagyományait. Nem számítva a kiváló írók, irodalmá-
rok, tudósok, újságírók és művészek egész sorát, Bánát adta az alkotómunka 
számos területének képviselőit, méghozzá a legjobbakat.”153

Bácskában alakul ki elsőként a szerb szellemi kultúra és oktatás:154 

„Míg a 18. században a törökországi helyzet olyan volt, hogy az oktatás és 
a szellemi kultúra nem fejlődhetett ott, a szerbeknek mégis sikerült megfe-
lelő módon gondoskodni oktatásukról Ausztriában. Ebből a szempontból 
is kénytelenek voltak nagyon kemény küzdelmet folytatni, mert az osztrák 
és a magyar hatóságok módszeresen akadályozták a szerb nép törekvését a 
közoktatás fejlesztéséhez és fenntartásához leginkább szükséges intézmé-
nyek megszervezésében. Így az osztrák és a magyar hatóságok erőszakosan 
megakadályozták a szerb nyomdák alapítását és a szerb iskolák nyitását. 
A   szerbek saját nyomdáért és saját iskoláért folytatott küzdelme egyike volt 
a legsúlyosabbaknak, amit a szerb népnek meg kellett vívnia Ausztriában.”155 

 ◀  emeljenek a külvárosban, de még ezt is tiltották számukra egészen addig, míg 
Bosna-Argentea címüket le nem cserélték az új, Kapisztrán János rendje 
címre, amelynek a neve kapcsolódott Ausztria történetéhez.” Baranya-memo-
randum, a Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.

 152 Definícióját.
 153 Bánát-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 82. sz. szövege.
 154 Bácska-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege.
 155 Uo.
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Amellett, hogy a fokozatosan felszabaduló hódoltsági területek elsősorban a 
Habsburg Birodalom, és korántsem a magyar törekvések helyszínének bizonyultak a 
tárgyalt időszakban, a fenti gondolat más üzenetet is hordoz: a nehéz, igen gyakran 
ellenséges hangulat nem gátolhatta a szerb intézmények alapításának szándékát, 
amit így erős osztrák és magyar „ellenszélben” kellett véghezvinni, gyakorlatilag 
önerőből. A   küzdelem eredményeként: 

„[...] hosszú és fájdalmas küzdelem után, amelyben Bácska szerb népe kitűnt, a 
szerbeknek a 18. század első felében sikerült megszerezniük néhány iskolát; az 
a tény, hogy első iskoláikat Bácskában alapították, bizonyítja, hogy ezt a régiót 
milyen mértékben tekintették szellemi központjuknak. Ettől az időszaktól 
kezdve a 19. század második felének közepéig Bácska az egész szerb nép szel-
lemi központja maradt, nemcsak az Ausztria–Magyarország területén élőké. 
Bácskában létesült az első szerb szeminárium (a 18. században), itt alapították 
a 19. században az első gimnáziumot, majd az első szerb színházat, itt jelent 
meg az első szerb folyóirat is, valamint itt alapították az első szerb tanítóképzőt; 
Bácskába, Újvidékre, a szerb nép szellemi fővárosába helyezték át Budapestről 
a szerb irodalmi-tudományos társaság, a Matica srpska székhelyét is, melynek 
nevéhez fűződik az első kiállítás megszervezése a nők kézimunkáiból.”156 

A   bánáti és bácskai adatok alapján levonható következtetések alapján mindkét 
régió rendkívül fontos, központi szerepet játszott a szerb művelődésben.

Hagyományosan más szemléletet képvisel Baranya, ahol „a szerb-horvátok köz-
pontja Pécsett volt. Olyan délszláv tollforgatók voltak ott, mint például a ćiprovaci 
Krsto  Pejkić (kiadott egy könyvet A   szerb egyházzal való egyesülésről címmel Velen-
cében, 1725-ben), Stevan Grgić, Stevan  Hadžić, Juraj  Papanek (Baranya földrajza, 
Historia gentis Slavae) stb. Az ortodox szerbek közül, akik kitüntették magukat, meg 
kell említenünk: Sofronije  Kirilovićot és Nikanor   Melentijevićet, mindketten püspö-
kök, akik keményen harcoltak annak érdekében, hogy Baranyát megtartsák a szerb 
egyház szervezetében; aztán a kiváló püspököt, Nikanor  Grujićot, a költőt, Adam 
Dragosavljevićet, aki egyike a legjobb szerb szerzőknek, s Vuk Karadžić munkatársa 
stb.”157 Az elmondottak alapján a 18. századi szerb nemzeti ébredés szervesen kötődik 
Bánáthoz, Bácskához és Baranyához: intézmények, iskolák, nyomdák alapításának 
lehet szemtanúja a kortárs, amelyek nemcsak helyi, de nemzeti jelentőségűek is.

A   megkezdett munkát a 19. században is fáradságot nem ismerve folytatják: a 
nemzeti-politikai mozgalom központja a „szerb Athén”, Újvidék lesz,158 a bácskai,159 
bánáti160 szerb hírességek sora hosszú, akik nevükkel is hitelesítik a követelés létjogo-
sultságát. Bánát mindezek mellett azért elidegeníthetetlen része a majdani délszláv 

 156 Uo.
 157 Baranya-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 84. sz. szövege.
 158 „A   19. század második felében, a nagy szerb szellemi és nemzeti-politikai moz-

galom idején, mely megteremtette a mai irodalmat és a nemzeti identitást, ▶
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államnak, mert „[...] sok szerb politikai újság (43) jelent meg, és nem véletlen, hogy 
az első szerb politikai pártokat ebben a térségben alapították, illetve hogy az első 
politikai programokat is itt dolgozták ki. Mondjuk el azt is, hogy a legnagyobb 
szerb stratéga és hadi író,  Radomir Putnik marsall is Bánátból származik. Mindez 
bizonyítja, hogy a szerb nemzet élete, és különösen szellemi élete milyen szorosan 
kapcsolódott Bánáthoz, amely tehát sokkal nagyobb jelentőséggel bír a szerb nemzet 
számára, mint bármely más terület”161 – véli a néprajzi-történelmi szekció Bánátra 
vonatkozó memoranduma.

  Cvijić összegző gondolataival élve: „[...] a 19. század hetvenes éveiig a balkáni 
Szerbia számára Bácska és Bánát képezik a civilizáció központját. Szerbia akkor 
válik az egész nemzet számára nemcsak valódi politikai, hanem szellemi központtá 
is. Vajdaságban azonban számos szerb felekezeti iskola működik, az elemi szinttől 
a leányiskolákon, tanítóképzőkön, papneveldéken át a gimnáziumokig ; ezeket a 
bácskai, bánáti és baranyai szerb nép támogatásával nyitották meg és tartják fenn. 
Egyházi szervezeteik nagyon erősek, akárcsak gazdasági létesítményeik is.”162 

 ◀  mindezen törekvések és a mozgalom központja is a Bácskában, Újvidéken 
volt. Abban az időben Újvidéket a »szerb Athén«-nak nevezték. Pezsgő 
irodalmi élet zajlott: így például 1863-ban 9 újságot adtak ki itt, miközben 
Zágrábban csak 6-ot, Belgrádban pedig mindössze 4-et.

És még akkor is, amikor a 19. század végén Szerbia irodalmi és tudomá-
nyos szempontból, mint minden más szempontból is, a nemzeti mozgalom 
élére állt, máig Újvidék maradt a szerb nép második szellemi központja. Még 
ma is Újvidéken adják ki a legtöbb szerb könyvet Belgrád után; a Matica 
srpska a szerb Akadémia után továbbra is a legnagyobb és legfontosabb szerb 
irodalmi társaság mind vagyona, mind irodalmi tevékenysége szempontjából. 
1910-ig, Szerbia után, a legtöbb szerb újság és folyóirat (99) Bácskában jelent 
meg.” Bácska-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 83. sz. szövege.

 ◀ 159 Bácska olyan hírességeket adott a szerb népnek, mint a legnépszerűbb lírai 
költő, Jovan  Jovanović; a legnagyobb szerb filológus, Đura  Daničić; a 
legkiválóbb drámai költő, Laza Kostić; a jól ismert festő,  Novak Radonić; az 
első szerb novellista, Bogoboj (Bogoljub)  Atanacković, a legjobb humorista, 
Stevan  Sremac; vagy a legismertebb hazafias költő, Stevan  Kaćanski; csak a 
19. században 3 szerb pátriárka és 3 metropolita származott Bácskából, stb. 
Bácska alapvető szellemi értékét mutatja az a tény is, hogy a Belgrádi Egye-
tem hat professzora is ebből a régióból származik. Uo. 

 ◀ 160 Így Bánátból származott Jovan  Popović, a modern dráma megalkotója, Pavle 
 Kenđelac, az első szerb természettudós, valamint Todor  Pavlović, az egyik 
első újságírónk; de Bánátban született a legnagyobb szerb lírai költő, Đura 
 Jakšić, a leghíresebb szerb festők: Paja Pavle  Jovanović és Uroš  Predić, a New 
York-i Columbia Egyetem professzora, M.  Pupin [Mihajlo Idvorski  Pupin] 
és a szerb oktatás egyik legnagyobb jótevője, Sava  Tekelija stb. Bánátban volt 
a legnagyobb szerb kiadó is, a Jovanović testvérek kiadója. Bánát-memoran-
dum, a Szöveggyűjtemény 82. sz. dokumentuma.

 161 Uo.
 162 Északi határok-memorandum. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
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VOX POPULI VOX DEI

A   béketárgyalás ideje alatt és az azt követő hónapokban is számos, változatos tartal-
mú kérelem, nagygyűlések tartalmi kivonatát tartalmazó jegyzék, valamint tiltakozó 
levél jutott el közvetve – Belgrádon keresztül, a Minisztertanács jóvoltából – vagy 
közvetlenül a Párizsban tartózkodó politikai küldöttséghez, illetve a részünkről 
kiemelt fig yelemmel kísért néprajzi-történelmi szekcióhoz, annak tag jaihoz. 
A   nevezett dokumentumok az eldöntetlen vagy bizonytalan hovatartozású, (dél)
szláv lakossággal is bíró, a szerb (délszláv) aspirációk tárgyát képező területekről, 
városokból érkeztek, és egy évszázad távlatából engednek betekintést a helyi közgon-
dolkodásba, mely a helyben élő, (dél)szláv lakosság hangulatát, szándékát tükrözte.

A   „nép hangjának hallatása” lehetőséget teremtett a többször hangoztatott wil-
soni elvek, az adott nép (nemzet) önrendelkezési jogának hangsúlyozására, aminek 
megnyilvánulása a nagygyűlések jegyzőkönyvi kivonatának, egyesületek, egyházi és 
világi testületek nyilatkozatának arra illetékes helyre – ezúttal a népakaratot felsőbb 
fórumok elé táró, az államot képviselő küldöttségnek – juttatása volt.

Mivel egy világégést követő, lokális szempontokat előtérbe helyező ítéletként 
kell értelmeznünk a dokumentumok zömét, a béketárgyalások jellegéből fakadóan 
a magyarokról és németekről, illetve az Osztrák–Magyar Monarchiáról (és részben 
Németországról) alkotott kép elmarasztaló. A   negatív kép kialakulásához több 
tényező együtthatására volt szükség, ezúttal csupán hármat említve ezek közül: a 
háború alatti (háborús) propaganda kitartó munkájára (ezúttal eltekintünk ismer-
tetésétől), a vesztes államok távoltartására, ezzel együtt érveik mellőzésére, illetve 
azon, helyben ismert, jelen időben megfogalmazott sérelmekre, amelyek a döntés-
hozatal helyszínén is ismertek voltak, de publikussá válásukkal a vélt „küldetés” 
beteljesítésének lehetőségét hordozták.

A   dokumentumok megfogalmazóinak célja a maguk helyzetének jobbra fordítása 
volt, ennek érdekében a korábbi állapotokról elmarasztalóan kellett – és lehetett 
– szólniuk, az új, reményteli időszakban pedig a saját szerepüket minél kedvezőbb 
színben volt javallott bemutatni: a megfogalmazókat a legjobb, a vizsgált régió 
szempontjából legtöbb váddal illetett, korábbi állapotokat fémjelző nemzetet, 
államot pedig a legrosszabb fényben tüntetik fel. Tekintettel arra, hogy a vizsgált 
régióban az Osztrák–Magyar Monarchia magyarországi része testesítette meg az 
államot, nem okoz meglepetést, hogy a negatív jelzők zöme a magyar államot, majd 
később a magyar nemzet képviselőit, általánosságban a magyarokat illeti. A   nega-
tív sajátosságok képzeletbeli lépcsőjének második fokán osztoznak a németek és a 
románok, ez utóbbiak Bánát és a bukaresti szerződés miatt mint bitorlók kerülnek 
áldatlan helyzetbe, míg a német közösségnek, távol élvén anyaországuktól, már-már 
egy ambivalens jelleg jutott.
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A   leírások, amelyeket bizonyos esetekben akár nemzetkarakterológiaként is ol-
vashatnánk, két, nyilvánvaló céllal elkülönülő csoportot alkotnak: az elmarasztaló 
véleményekét és az elnyomott délszláv népesség érdekében írtakat. Joggal gondol-
hatjuk, hogy a magyarok jellemzése hasonlóan elmarasztaló lesz, mint a tengely-
hatalmak oldalán harcoló többi nemzeté, de tekintettel arra, hogy Bánát, Bácska 
és Baranya esetében éppen a korábban magyar közigazgatású megyék képezték a 
követelések tárgyát, nem véletlen, hogy a legkeményebb ítélet éppen a magyarok 
ellen hangzik el. Az azonos területekre (vagy azok egy részére) aspiráló románok 
ellen a tudományos érvek bizonyultak hatékonynak, a németek esetében pedig 
elegendőnek bizonyult a földrajzi tényekkel érvelni.

A   másik csoportot azok a (dél)szláv népesség érdekében leírt dokumentumok 
jelentik, amelyekben a szerbek, szlovákok, bunyevácok és sokácok jelentősége, első 
foglalása és kontinuus létezésük tényei, korábbi sanyarú sorsuktól való szabadulási 
szándékuk jut kifejezésre. A   két szempont nem különül el élesen, kiegészíti egymást, 
mivel az alávetett nép legfőbb nyomorgatóinak a magyarokat kiáltották ki, amivel 
még nyilvánvalóbbá vált az aspiráció jogossága.

A   csatlakozási nyilatkozatok, a tiltakozó jegyzékek tekintélyes mennyisége a 
béketárgyalás kezdetétől két szinten rögzítette az önrendelkezés tényét: a település 
(kistáj, mikrorégió) és régió szintjén, ez utóbbiak esetében csak feltételezhetjük, hogy 
az önszerveződést egy Párizsból vagy Belgrádból érkező utasítás váltotta ki, jóllehet 
a feltevés néhány esetben megdőlni látszik (pl. Fehértemplom esetében). A   lakosság 
etnikai összetétele, a település és környékének gazdasági sajátosságai révén kialakuló 
kistájak163 csatlakozása kapcsán viszont úgy érzékelhetjük, hogy a regionális csat-
lakozási nyilatkozatokat időben megelőzték a minden kétséget kizáróan a délszláv 
államnak szánt városok (tehát kistájak) kapcsán folyó párizsi tárgyalások, aminek 
ismeretében történtek a szomszédságukban fekvő, velük korábban gazdasági vagy 
rokonsági kapcsolatokat ápoló települések szintjén folyó szerveződések (is): amikor 
Szabadka hovatartozásának kérdése eldőlni látszott, párizsi sugalmazásra, a bizott-
ságok véleményének ismeretében a kedvező érvekre alapozva további, szomszédos 
települések követelték csatlakozásukat a délszláv államhoz azzal az indoklással, hogy 
szerves egészet képeznek a jelentősebb (ezúttal Szabadka) várossal.

A   Párizstól távol lévő települések jelzései alapján nemcsak a fenti tanulságok 
megfogalmazásába bocsátkozhatunk. A   válogatott dokumentumok jelentős része 
olyan általánosító, igen gyakran téves ítéleteket fogalmaz meg, melyeket az egysze-
rűség kedvéért a „másikról alkotott kép” alatt tárgyalhatnánk: a gyűjtőfogalom alatt 
a köznyelv által használt és elfogadott, de kellőképpen nem ellenőrzött általánosí-
tásokat értjük, melyek tértől és időtől függetlenül kerülnek megfogalmazásra, és a 
másságtól, különbözőségtől való megalapozatlan félelem gerjeszti.164 

 163 Mikrorégiók, melyeknek nagyobb, leggyakrabban földrajzi fogalmak mentén 
összefüggő tömbje alkot egy régiót: kistájként értelmezzük a dél-bánáti Ver-
sec és Fehértemplom környékét, de ezúttal Bánát egészét régiónak tekintjük.
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A   MAGYAROKRÓL ALKOTOTT KÉP

A   magyarokról alkotott általános kép minden kétséget kizáróan elmarasztaló: a 
legtöbb szemrehányással a kiegyezés utáni elmagyarosítást illetik, hogy ehhez az 
állami statisztika szándékos tárgyi tévedéseit csatolják, a két sérelem egymást erősítő 
tényeit nyomatékosítsák. A   bírálat célkeresztjében a délszlávok számára kedvezőtlen 
döntéseket követően 1919 nyarától már nem a magyar állam intézményei állnak, 
hanem a délszlávokkal együtt élő magyarok. A   sztereotípiák másik csoportját a 
vélhetően korábbi propagandából kölcsönvett motívumok alkotják, amelyek az első 
időben a magyar nemességet, mint a megvetendő feudális rendszer maradványait 
marasztalják el, később pedig az ázsiai körmönfontságot, vérszomjasságot vetik a 
magyarok szemére.

 A   Dráva menti és baranyai területeken 1919 tavaszán végrehajtott terepszemle 
arról számol be, hogy „[…] a Barcsi járás népe nemcsak elégedett a szerb közigaz-
gatással, hanem arra kérik a feljebbvalókat, hogy ez a rezsim maradjon továbbra 
is, de addig mindenképpen, amíg a magyarországi állapotok nem rendeződnek. 
Bizonyítékként szabad legyen a határozat vonatkozó részét idéznem, amit Istvándi 
elöljárósága fogalmazott meg: »...a communistákkal semmi közös dolguk nincs, és 
amíg ezek az állapotok uralkodnak Magyarországon, a mostani helyzet megőrzését 
kérik.« Hasonló a hangulat Drávaszentmártonban is.”165 A   kép némiképp csalóka, 
hiszen a törvénytisztelő magyarok említése elsősorban a jelenlegi megszálló rend-
szer méltatása miatt került a szövegbe, ami a korábbi magyarországi viszonyoknál 
mindenképpen jobb,166 a zavaros, kétes kimenetelű helyzetben megnyugvást hozó: a 
terepszemle azt sugalmazza, hogy a szerb közigazgatásban vélik felfedezni magyar-
ságuk fennmaradásának zálogát is.167 Ahhoz, hogy a délszláv területi követelés az 

 ◀ 164 A   leggyakrabban sztereotípiaként emlegetett fogalom logikája feltételezi, 
hogy az (elő)ítéletet megfogalmazó szempontrendszerét erőlteti a befoga-
dóra (hallgatóra), ezért a maga helye, a magáról alkotott kép és megítélése 
kedvező, szemben azzal, aki a bírálat tárgya.

 165 A Barcs környéki községek csatlakozási kérelme az SZHSZ Királysághoz. Barcs, 
1919. április 30. (AJ F336-f16-2072). A Szöveggyűjtemény 97. sz. dokumen-
tuma. Ugyanebben a szellemben kerül lejegyzésre a mellékletként csatolt, 
Gyöngyösmelléken, 1919. április hó 17-én kelt jegyzőkönyv is: „Felvétetett 
Gyöngyösmelléken 1919. évi április hó 17-én a Barcsi járás főszolgabírája 
által. Jelen vannak: Dr. Scheidl Árpád főszolgabíró felkéri a megjelenteket 
– vajon óhajtják-e a communista politikát és Magyarországhoz való csatla-
kozást, mire kijelentik, hogy ők magyaroknak érzik magukat, azok akarnak 
maradni, kívánják Magyarországhoz való csatlakozásukat – azonban addig, 
amíg a communisták uralma Magyarországon meg nem törik, nem kívánnak 
szavazni sem jobbra, sem balra.”

 166 A   vonatkozó jegyzőkönyvi részlet így hangzik: „A   régi magyar törvényeket 
tisztelik, és éppen ezért elégedettséggel fogadják a mostani rendszert, mert 
az életben tudja tartani a régi magyar törvényeket.” Uo.
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itt lakók hitelességével legyen alátámasztva, a helyi magyarság pozitív jellemzőit 
helyezi előtérbe, majd  a megszállás pozitív oldalait igyekszik hangsúlyozni: 

„Ez a nép tisztességes és hűséges hazájához, éppen ezért nem fog sem mellette, 
sem ellene szavazni. A   legnagyobb lelkesedéssel szavaznának Magyarország 
javára, de ma ezt nem tehetik meg, mert az ottani rezsim ellenségei. Hogy 
ne legyenek saját hazájuk árulói, nem szavazhatnak a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyságra, hanem inkább azt a vágyukat nyilvánítják ki, hogy minden 
maradjon a mostani állapotában. Ha ezt szigorúan vesszük, akkor a nép már 
Jugoszláviára szavazott. A   nép államunk iránti hangulatának legjellemzőbb 
példája Drávaszentmárton képviselőjének kijelentése: »Amennyiben Jugo-
szláviához tartoznának, olyan hű fiai lennének Jugoszláviának, mint amilyen 
hű fiai voltak Magyarországnak.«”168 

A   Barcs környéki magyarokat leíró sorok így folytatódnak: 

„A   nép békét akar, dolgozni akar (a parasztok rétegéről beszélek, mely a többi 
réteghez képest túlnyomó többségben van), éppen ezért nem mer és nem 
akar Magyarországra szavazni, még ha az egész lakosság magyar nemzetiségű 
is. Tudni kell, hogy az itteni vidék magyarsága híres volt lángoló magyar 
érzelmeiről, tehát amennyiben valóban azt követelnék, hogy tartozzanak 
Magyarországhoz, úgy azt ők az ismert vehemenciájukkal követelnék, és ad-
dig nem nyugodnának, amíg meg nem cselekednék azt, amit gondolnak.”169

A   Bánáti Szlovák Nemzeti Tanács rezolúciója a Jugoszláviával való egyesülésről 170  
1919. május 2-án Párizsban iktatott, A   bánáti, bácskai és szerémségi szlovákok memo-
randuma az őshazától távol élő szlovákok egyesülési lehetőségét és szükségességét 
taglalja úgy, hogy a szlovákok elnyomásának okát egyértelműen a korábbi államban 
látják, feladatul adva az új, alakuló Európának, hogy az őket Hungáriában sújtó 
átkot feloldja, „[...] és ami az új Magyarországban élő testvéreinket továbbra is nyo-
masztja,”171 tételesen felsorolva az alföldi szlovákok sérelmeit, amit velük a magyar 

 ◀ 167 „Ebből adódik, hogy mindenképpen magyarok akarnak maradni, és éppen ebből 
az okból kifolyólag támogatják a szerb közigazgatást, mert abban reményked-
nek, hogy a gáláns és demokratikus szerb nép jobban fogja tisztelni a magyar 
népet, mint ahogy azt a mostani proletár Magyarország tisztelné.”  Uo.

 168 Uo.
 169 Uo.
 170 AJ F336-3-I-1349 azonos az F336-3-I-647-tel. A   Szöveggyűjtemény 98. sz. 

dokumentuma.
 171 A   Bánáti Szlovák Nemzeti Tanács rezolúciója a Jugoszláviával való egyesülésről 

(AJ F336-3-I-1349 azonos az F336-3-I-647-tel). A   Szöveggyűjtemény 98. sz. 
dokumentuma.
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állam elkövetett a letelepítésük óta eltelt időben: az elmagyarosítás,  „[...]  a rendőri, 
egyházi és iskolai üldözések bemutatására korlátozzuk felsorolásunkat, melyekkel a 
szlovákok vezetőit, sőt még a legkisebb gyermekeket is sújtották csupán azért, mert 
titkolták érzelmeiket, de előbb-utóbb kitört belőlük az üldözött szlovákok nemzeti és 
politikai jogtalanságok elleni lázadása.”172 Ahhoz, hogy a Maroson túli szlovákokon 
esett sérelmek végre meghallgatásra találjanak „[...] mi, szabad szlovákok vagyunk 
kénytelenek szavunkat felemelni a művelt Európa előtt, amely nem nézheti ölbe tett 
kézzel ezt a nemzeti agóniát, melyben több mint százezer szlovák lélek jajszava hallik 
a saját földjén, mely a szabad és nagylelkű Jugoszlávia közvetlen közelében fekszik. 
E helyütt tartjuk szükségesnek megjegyezni – a tények további sorolása előtt –, 
hogy a szlovákoknak még azokban a legtisztább szlovákok lakta településeken sincs 
lehetőségük a községi jegyzőkönyveket szlovák nyelven vezetni, illetve az általános 
iskolában a kisgyerekeknek szlovák nyelven Istenhez fohászkodniuk.”173

A   szlovák értelmiséget ért hátrányos megkülönböztetés példáit a szlovákok és 
szerbek közeledésének egyértelmű ténye foglalja keretbe, ami – a dokumentum 
tanúsága szerint – a magyar államban félelmet keltett: „[...] a szlovák írásbeliséget, 
könyveket a magyarok a pánszlávizmus jelének, hazaárulásnak tekintik, ami miatt a 
legtehetségesebb tanulókat dobták ki az iskolából úgy, hogy Magyarország területén 
egyetlen gimnázium sem fogadhatta be őket tanulói közé.”

A   dokumentum ezen a helyen súlyos ítéletet olvas a magyarok – valójában a 
magyar állam és tisztségviselői – fejére, de a nemzethalál veszélyét is előrevetíti: 

„A magyarok a szlovákokkal szemben sohasem jártak el igazságosan, így 
most sem fognak. A   magyar sovinizmus és a nemzetiségek irányában meg-
nyilvánuló intolerancia kizárja a szlovákok felé megnyilvánuló méltányosság 
minden formáját, és még inkább kizárná a jövőben, amikor a szervezett ma-
gyar erőszaknak csak a szlovák közösség egy kis töredéke állana ellent. A   régi 
Magyarországon még a többi néppel úgy-ahogy megvédhettük magunkat a 
magyar »kultúra« ellenében – az egynemzetiségű államban, vezetők és értel-
miség nélkül a nemzetek töredékei nem állhatnak ellent a magyar erőszaknak: 
a magyar nemzetiségű államban testvéreinknek súlyos és szomorú sors, a 
nemzethalál jut osztályrészül. Minden szlovákot még a felsorolt módon sem 
tudnánk Magyarija [sic!] alól megmenteni, ezért a magyar Moloch elégedjen 
meg 80.000 szlovákkal, akik még Magyarijában maradnak Békés, Csanád és 
Arad megye Jugoszláviához való csatlakozása után is. Akármennyire is nehe-

 172 Uo.
 173 „Ha netán valamelyik tanító vagy pap felbátorodott volna, és felemelte 

szavát népéért egyházi téren, fegyelmi eljárást indítottak ellene, bíróság elé 
idézték, amelyen minden esetben magyar szellemben ítélkeztek, úgy, hogy 
azok a saját ügyükért kiálló papokat és tanítókat minden esetben eltiltották 
hivatásuktól, majd büntetések és bírságok sorát rótták ki rájuk úgy, hogy ez 
gyökeresen megváltoztatta egzisztenciájukat.”  Uo.
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zünkre esik egyetlen szlovákról is lemondani, kénytelenek vagyunk számolni 
azzal, hogy fajunk létszáma a közeli jövőben végérvényesen csökkenni fog a 
»magyar« szlovákok számával.”174

Hogy a rezolúció még inkább igazodjon a kor szelleméhez és hogy minél ked-
vezőbb fogadtatásra leljen a megírás idején a délszláv törekvésekre rokonszenvvel 
tekintő amerikai küldöttségben, nagyvonalúan felajánlják, hogy a kialakítandó 
területet „[...] az Amerikai Egyesült Államok elnökének jóváhagyásával  Wilson 
megyéjének neveznénk el, és ahol 85.109 szláv, ebből 80.450 szlovák él, továbbá 
68.623 magyar, román pedig 15.935 és német 6.400, de tény, hogy a népszámlálás 
idején 10-20 ezer szlávval több volt, és ennek értelmében ugyanennyi magyarral 
kevesebb.”175

1919. május 2-án már minden köntörfalazás nélkül, a fegyverek erejében bízva 
jelentik ki, hogy a nemzethalál elkerülhetetlen, ha az antant nem vonul be a szlo-
vákok lakta területre: 

„A   fenti indokok miatt feltétel nélkül szükséges, hogy az antant magassá-
gos kormányai a szövetséges államokkal együtt foglalják el a Maroson túli, 
szlovákokkal lakott vidéket, mert ellenkező esetben százezernél is több test-
vérünk fog a felszabadított és újraszervezett Európa szívében nemzetként 
elpusztulni. Az utolsó órában, de még időben fordulunk Önökhöz a gyors 
lépések megtétele érdekében, hogy még megelőzhető nemzettársaink terv-
szerű tönkretétele, akik az igazságosság, a nemzeti önrendelkezés és földrajzi 
fekvés alapján kizárólag Jugoszláviához csatolhatóak. Mi, szlovákok, mint 
törzs, semmiben nem vagyunk a magyarokkal közösek.”176

A   Szabadka és Baja környéki lakosság rezolúciója, melyet a Szabadkán 1919. május 
14-én megtartott nagy nemzetgyűlés jegyzőkönyve rögzített, ugyancsak arra kéri 
a békekonferenciát, „[...] hogy szabadítsák fel őket a kegyetlen lelki sanyargatás 
terhe alól, aminek a magyar állam kitette őket, amely már hosszabb ideje mind az 
alapfokú, mind a középfokú iskolákban is megtiltotta az anyanyelvi oktatást, és ezzel 
a cselekedetével az összeomlás szélére taszította népünket”.177 A   kérés (követelés) 

 174 A   memorandum születése 1919 tavaszára tehető, amikor a korábbi, békési 
és csanádi szlovákok és szerbek közös indítványai zátonyra futottak és nem 
érték el a kívánt hatást, az ottani szlovákokat veszni vélték.

 175 A   Maroson túli szlovákok és szerbek rezolúciója, melynek elfogadására 1919. 
január 2-án került sor Bezdinben (AJ F336-f16-387). A   Szöveggyűjtemény 
90. sz. dokumentuma.

 176 A   Bánáti Szlovák Nemzeti Tanács rezolúciója a Jugoszláviával való egyesülésről 
(AJ F336-3-I-1349 azonos az F336-3-I-647-tel). A   Szöveggyűjtemény 98. sz. 
dokumentuma.

 177 A   Szabadka és Baja környéki lakosság rezolúciója  ( Jugoszláv Levéltár AJ F336 – 
f17 – 1651). A   Szöveggyűjtemény 100. sz. dokumentuma.
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igazolására aggályaikat is kifejezik: „[...] rettegünk attól az eshetőségtől, hogy ha 
Magyarországon maradnánk, nemzeti érzésünk kinyilvánítása, őszinte és igazságos 
kívánságaink és vágyaink miatt, aminek úgy hivatalosan, mint bizalmasan hangot 
adtunk, a legszörnyűbb módon üldöznének, életünk és vagyonunk pedig a legkilá-
tástalanabb helyzetbe kerülne. Félelmünk a keserű tapasztalaton alapszik.”178

A   Törökkanizsai járás szerb lakosságának memoranduma az észak-bánáti határ-
vonalról 179 Belgrádban, 1919. június 16-án került iktatásra; ebben – a határvonalra 
vonatkozó, egyre nyilvánvalóbb döntés ismeretében kijelentik, hogy „[...] nem 
vagyunk hajlandóak tovább húzni a magyar igát, hanem az 1918. XI. 12-én/25-
én Újvidéken megtartott Nagy Szerb Nemzetgyűlés határozatai értelmében azt 
követeljük, hogy Szerbiával egyesülhessünk”. Ugyanez a dokumentum bőségesen 
tartalmaz Szeged városára vonatkozó megjegyzéseket is, ami akár új megvilágításba 
helyezheti a rá vonatkozó ismereteinket: 

„Szeged sohasem állt semmilyen kapcsolatban Bánáttal. A   magyarok, a tőlük 
megszokott módon, csak nemrégiben kezdték a szerbeket Szegedre vonzani, 
először egy szilárd tiszai híd kiépítésével, majd ezeket a területeket a kerületi 
katonai parancsnokság részeként kapcsolták be (korábban ez Nagybecskereken 
volt), a vasútvonallal és a jó összeköttetéssel pedig a szegedi piac felé irányították 
őket, mivel az egykori más bánáti központjainkkal nem volt jó a vasúti össze-
köttetés, ami a lefektetett vasúthálózatokból és a menetrendekből is látható. 
Szegeden soha nem voltak és ma sincsenek igazgatási, igazságügyi és pénzügyi 
hatóságaink, hanem azok a korábbi bánáti központjainkban maradtak.”

A   memorandum megfogalmazóinak kedvezőtlen  döntés esetén – korábbi, 
idézett  dokumentumok soraihoz hasonlóan – a szülőföldjükön maradó szerbek 
keserű sorsa jutna osztályrészül: 

„Ismerve a magyarokat és az irányunkban táplált hangulatot, nyilvánvaló, 
hogy abban az esetben, ha a fent említett településeket Magyarországhoz 
csatolják, akkor ezek az önkéntesek nem térhetnek vissza földjeikre, családjuk 
számára pedig nem lesz többé megélhetés. Ugyanez a sors vár ránk, többi-
ekre, akik a szerb hadsereg üdvözlésével felfedtük vágyainkat, óhajainkat és 
gondolkodásunkat. Ez annyira igaz, hogy csak az kételkedhet benne, aki nem 
ismeri a magyarokat. A   magyarok bosszúja ezen ártatlan szerb lakosság ellen 
annyira biztosra vehető, hogy itt most nem segít semmilyen esetleges recip-
rocitás, kompromisszum, garancia, vagy bármilyen más politikai intézkedés, 
mert amennyiben a hivatalos magyar hatóságok nem is hajtanak végre egy új 
»Szent Bertalan éjszakáját«180, akkor azt a néptömegek fogják elvégezni.” 

 178 Uo.
 179 AJ F336-f3-2544. A   Szöveggyűjtemény 106. sz. dokumentuma.
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A   Mohácson181 1919. augusztus 6-án megtartott népszavazás jegyzőkönyve a ma-
gyar közigazgatást már nemcsak bosszúvággyal ruházza fel, de megjegyzi, hogy: 

„[...] a magyar hatalom lustaságát Európa előtt kivételes esetként fogja fel tün-
tetni, a csőcselékét pedig, mely megtanulta a fosztogatást, egyetlen nemzeti 
kisebbsége, a szerbek ellen fogja hangolni, főképpen azok ellen, akik a szemük-
ben kompromittálódtak felszabadulásukkal. A   későbbi bocsá nat kérésekből 
és elégtételekből a népünknek nem lesz semmilyen haszna. Európa – úgy 
tűnik – még mindig nem ismeri a magyar körmönfontságot. Trákiát elveszik 
a bolgároktól gaztetteik miatt, de Európa előtt, úgy tűnik, ismeretlenek a 
magyarok tettei a Muraközben okkupációnk előtt. Alulírott személyesen 
vezette a helyszíni vizsgálatot, amiben megállapítást nyert, hogy a magyarok 
a hároméves gyereknek levágták a kezét, és nőket akasztottak fel, és ezt nem a 
bolsevikok, hanem a polgári gárda tette! A   dokumentumok a baranyai bíróság 
levéltárában találhatóak.” 

Ezzel – úgy tűnik – Európa, valamint a döntéshozók fi gyelmét igyekszik felkelteni 
annak érdekében, hogy a békeszerződés aláírása előtt változtassák meg végleges határ-
ra vonatkozó döntésüket. A   korábban is kifogásolt, statisztikai adatokra vonatkozó 
megjegyzéseiket számszerűsítik, és lényegében megsemmisítik – de legalább megkí-
sérlik – azok hitelességét, ebben a Mohács környéki adatokat hozzák fel példaként: 

„A   nemzetiségi arányok megállapítása statisztikai adatok alapján Baranyában 
teljességgel lehetetlen, mivel a magyar statisztika pontatlan, másmilyen pedig 
nem létezik. Történt kísérlet a statisztika csendes kijavítására úgy, hogy a 
magyarok számának egyharmadát hozzáadták a szerb lakossághoz. Általános-
ságban ez helyes lehet, de helytelen egyes községek esetében. Vannak olyan 
falvak, ahol ez a harmad túlzott lenne, de kétségtelen, hogy a magyar statisz-
tika annyira ravasz, hogy nem egyharmadnyit, de száz százalékban hazudik.

A   magyar statisztika ravaszul járt el Mohács, ebben a katolikus szláv 
lakosságú település esetében, a baranyai szlávok közlekedési és művelődési 
központjával. Mohács 17.000 lakosából 12.000 szerb és sokác, a magyar 
statisztika alapján számuk 4.000! Mohács politikai szempontból egyszerű 
falu, de mint a legnépesebb baranyai szláv község, államunk szempontjából 
jelentősége óriási. Moháccsal együtt népünk legöntudatosabb rétegének 
nagy számát mentenénk meg, emellett Mohács a baranyai szerbek és sokácok 
kereskedelmi központja.”

 ◀ 180 1572. augusztus 23-áról augusztus 24-ére virradó éjszakán a békülési célzat-
tal  Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a király 
beleegyezésével lemészárolták. 

 181 AJ F336-f17-IV-3163 (iktatva 1919. augusztus 19-én). A   Szöveggyűjtemény 
114. sz. dokumentuma.
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A   végleges határokra vonatkozó javaslatok ismeretében a mohácsi nagygyűlés jegy-
zőkönyvének megfogalmazója érdekes, de vélhetően spekulatív módon megállapított 
eredményre jut a magyar nemzeti öntudat kérdésében is akkor, amikor a mohácsi 
vész emlékezetben betöltött szerepét összegzi, majd állítja szembe a szerbek koszovói 
(rigómezei) mítoszával: 

„Mohács a mag yarok számára értéktelen, mert mag yar Mohácson vag y 
azon a vidéken lényegében nincsen. Az ottani úgynevezett magyarok vagy 
hivatalnokok, vagy pedig minden rendszerhez hozzásimulnak. Téved, aki 
azt gondolja, hogy a mohácsi csata miatt Mohácsnak a magyarok számára 
történelmi értéke lenne. A   mohácsi csata a történelem lapjaira és nem a ma-
gyar nép emlékezetébe íródott. Eme történelmi eseményről még hivatalosan 
sem emlékeznek meg, nemhogy a nép körében. A   mohácsi csatát ezért nem 
szabad és nem lehet összehasonlítani a rigómezei csatával. Mohács a magyar 
nép emlékezetében nem foglalja el a magyar »Rigómező« helyét. A   mohácsi 
csatát csak a tudományosság és az iskola tartja számon. A   nép tudatában a 
mohácsi csata nem él, de Baranya egész népének emlékezetében él a baranyai 
szerb nép küzdelme magyar nyomorgatóik ellen. A   baranyai szerb hagyomá-
nyaiban élénken él a szerb fejedelmek emléke. Él, a nép pedig ünnepli! Min-
den évben ebben a hónapban [augusztus] Siklós mellé ezrek zarándokolnak 
el, hogy leróják kegyeletüket  Štiljanović fejedelem sírja előtt, így tisztelegve 
Baranya szerb hagyománya előtt is.”182

Az idő előrehaladtával a magyarokról alkotott bírálat is egyre kegyetlenebb 
vonásokat sorakoztat fel. A   Baranya Védelméért Népi Szervezet elnökének panasz-
levele,183 melyet Párizsban, 1920. március 27-én iktatnak, és amit Nikola  Pašićnak, 
a belgrádi királyi kormány békekonferencián részt vevő küldöttsége elnökének 
címeznek, kétségbeejtő állapotokról számol be: 

„Helyzetünk Baranyában több mint kiábrándító, több mint szörnyű, mert 
mi, nagy szerencsétlenségünkben megint rabbá leszünk régi nyomorgatóink, a 
magyarok keze alatt, akiknek se lelke, se szíve nincsen, akik saját magyar fiaikat 
és testvéreiket sem sajnálják (mint az nyilvánvalóvá vált a Kun-féle vörösök, 
majd a fehérek uralma alatt), és hogy ugyanezeknek a magyaroknak lesz lel-
kük és szívük, könyörületük irántunk? kikben mindig a saját állameszméjük 
ellenségét látták, akik kitartóan, görcsösen őriztük és ápoltuk nyelvünket és 
népi sajátosságainkat, ellent álltunk erőszakos elmagyarosítási szándékuknak.” 

 182 Uo.
 183 AJ F336-f16-6690. A   Szöveggyűjtemény 123. sz. dokumentuma.
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A    Pašićnak címzett levél ezután a szerb kormányt illeti szemrehányásaival, miu-
tán cserbenhagyta baranyai nemzettársaikat, „[...] akik az egy évnél hosszabb ideig 
tartó időben minden lehetőséget megragadva hangot adtunk nagy örömünknek, 
hogy a szerb katonaság meghozta a szabadságot számunkra, minek nem voltunk 
birtokában, de vágytunk rá, sóvárogtunk utána. Úsztunk a boldogságban, mikor 
a győzedelmes szerb katonaság átkelt a Dráván és elfoglalta Baranyát, a hajdanvolt 
szerb fejedelemséget, mert nem is sejthettük, és főképpen nem remélhettük, hogy 
a szerb katonaság elfoglalja a vidéket – Baranyánkat, és mi, baranyaiak, több ezren 
most egy-két év után megint a magyarok kényének-kedvének leszünk kiszolgáltatva, 
és hogy a katonaság a már elfoglalt Baranya területét el fogja hagyni, visszatérve a 
neki ítélt hazába.”

A   fokozatosan magára találó magyar diplomácia – vélt ravaszságának, körmön-
fontságának köszönhetően – a béketárgyalás idejét arra használta, hogy rendezze 
sorait, jóllehet se szeri, se száma nem volt bűneiknek: 

„Mi több, éppen a magyarok – tudván azt, hogy mennyi erőszakot és bűnt 
követtek el ellenünk, békés, ártatlan, védtelenül hagyott, törvényen kívül 
helyezett állampolgárokon – aggodalommal várták a párizsi békekonferencia 
súlyos, de megérdemelt büntetését. A   konferencia munkájának elhúzódásával 
a magyarok apránként, a várt ítélettől és büntetéstől való első félelmükből 
való felocsúdást követően egyre inkább felemelték fejüket, és a maguk bekép-
zelt állami jogukkal – melyről az idegeneknek nincs kellően pontos képe és 
ismerete, mert egyetlen világnyelven sem jelent meg erre vonatkozó kritikai, 
mindenre kiterjedő bírálata ennek az állami jogrendszernek – kezdtek ma-
nőverezni és régi módon használni azt, kiforgatva az igazságot, pöffeszkedve, 
ármánykodva, ami sikerre vezetett.

Ma, amikor látják, hogy az ilyen tevékenységük sikerre vezet, még arcátla-
nabbá és rámenősebbé váltak, teljesen elfeledkezvén bűntetteikről, melyeket 
nemcsak rajtunk követtek el, hanem az egész művelt, kulturált világon  – a 
maga minden szörnyű következményével, a háborúval, amit éppen a magya-
rok, mint Vilmos császár leghűségesebb és legodaadóbb ügynökei, váltottak 
ki –, ők lépnek ma a békekonferencia színe elé azzal a nagyképűséggel, ami a 
magyarokat jellemzi, Szent István királyságának integritását követelik, ami 
csaláson, igazságtalanságon és erőszakon nyugszik és alapul. Ez az ázsiai nép, 
melynek napjainkban nincs több tagja 4-5 milliónál, továbbra is 10 millió 
más nemzetiségű lelket tartana fogságban.

A   békekonferencia nincs birtokában mindannak a pontos, élő tudásnak, 
amit a magyarokról tudni kell. Nem tudja, hogy nincs bennük jóindulat, 
engedékenység, a keblükben nem szelíd, nemes szív dobog. A   magyarok be-
képzeltek, felfuvalkodottak, bosszúvágyóak, csak látszólag műveltek, minden 
tettükben műveletlenek és gorombák, vadak, és minden nemességtől és emberi 
érzéstől mentesek. A   magyarok ázsiai nép, Attila, Isten ostora leszármazottai, 
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aki pusztított és gyilkolt, leigázott; tulajdonságaik az őszinteség hiánya, a 
ravaszság, a fondorlatosság, a kíméletlenség, a vérszomjasság és az állatiasság, 
amit napjainkban is megőriztek. Ez a nép, amelyet öröktől fogva a sovinizmus 
szellemében nevelt arisztokráciája, és fokozatosan ő maga vált arisztokratává, 
az, amelyet a rablás, fosztogatás, rombolás, gyújtogatás, kíméletlen rablás és 
gyilkolás jellemzett, a néhai császár ellenségei. 

Minden, ami a magyarok birtokában van, hazugságon alapszik, mint az 
állami alkotmányosság, a népek szabadsága és jogai. Amivel dicsekednek a tájé-
kozatlanok előtt, és amivel rokonszenvet vívnak ki maguknak, az a félelem.”184

A   trianoni szerződés aláírása után bő egy héttel Mohácson megfogalmazott kérvényt 
a felső- és közép-baranyai biztosok nevében továbbítják a szerb, horvát és szlovén 
állam Királyi Kormányához185 1920. június 12-én, amelyben újból kiábrándultsá-
guknak adnak hangot: 

„[...] cserbenhagyják azt a mintegy 90.000 szerbet és sokácot, akiket ártatla-
nul, kizárólag csak szerb érzületük miatt ítéltek pusztulásra. Idősek és fiata-
lok, mindenki, aki szerbül érzett és lélegzett, rettegni kezdett, de különösen 
a dobrudzsai és szaloniki hős önkénteseinket félemlítették meg. […]   Már a 
háború előtt is sokat fenyegettek bennünket, szerbeket, most azonban még 
többet fenyegetnek minket. Érthető tehát, hogy az »evakuáció« szó halla-
tán, különösen a békeszerződés aláírását követően, mindannyian rettegünk, 
és aggodalommal azon gondolkodunk: Mi most a teendő? Amint a magyar 
közigazgatás újból hivatalba lép, semmi jóra nem számíthatunk. Nemcsak a 
támadásoktól, fosztogatásoktól, letartóztatásoktól, börtöntől, az esetleges 
akasztásoktól félünk, hanem tekintetünket a sokkal távolibb jövőbe vetjük: 
Mi lesz a gyermekeinkkel és unokáinkkal, ősi sírjainkkal és minden szent-
ségünkkel?!

Elveszítjük minden intelligenciánkat, papjainkat, tanárainkat, kereskedő-
inket, iparosainkat; az egyházi iskoláinkat! Gyerekeinket a magyar szellem 
fogja áthatni, elfelejtik nyelvüket, elhagyják a hitüket és védszentjüket, és 
ilyen módon elmagyarosítva, a németekkel karöltve, hamarosan egész fajtájuk 
legvérmesebb ellenségeivé válnak, mint ahogy egykor a janicsárokkal történt. 
Különösen a nagyszámú sokácság veszélyeztet minket, akiket nélkülünk 
csábítóik a leghamarabb beolvasztanak, és mellettünk élve, a legveszélyesebb 
szomszédainkká válnak. Ezért mindenképpen magunk mellett kell tartanunk, 
és teljesen fel kell világosítanunk őket.”

 184 Uo.  
 185 AJ F336-f16-6269. A   Szöveggyűjtemény 125. sz. dokumentuma.
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A   kivonulás – a dokumentumok evakuálásként emlegetett eseménye – ténye, valamint 
a felette érzett csalódottság és fájdalom hangja hallik Mohács, Bátaszék, Lánycsók 
és Liptód települések képviselői kérvényéből,186 amit a mohácsi kérvényt követően, 
1920. június 14-én iktattak Belgrádban. A   miniszterelnöknek írt kérvényben magu-
kat „[...] régóta sanyargatott, szinte teljesen elenyésző magyar rabszolgákból egyesült 
hazánk büszke, vidám és szabad fi aivá” válókként írják le, akik a szerb hatalmat tárt 
karokkal oly régóta vágyódva várták és akiknek „[...] a legnagyobb elégtételt jelen-
tette számunkra lankadó nemzeti érzelmeink és meggyőződésünk, valamint nemzeti 
tudatunk hosszan tartó megsértése, elnyomása után. […] Mi magunk is csaknem két 
egész évig abban a teljes meggyőződésben éltünk, hogy a szerb hadsereg és Király-
ságunk Kormányának védőszárnyai alatt nem kell továbbra is a magyar fenevadtól 
tartanunk és attól, hogy uralkodnak majd felettünk.” Ezért volt különösen fájdalmas 
számukra, hogy „[...] a kész és aláírt magyar békeszerződésben azzal a befejezett és 
vészjósló ténnyel kell szembesülnünk, hogy reményeink meghiúsultak, hitünk pedig 
hiábavaló volt, mert a határ, amellyel igazságtalanul Baranya csak egy kicsiny részét 
ítélték meg számunkra, bennünket, más falvakat és városokat pedig nem, a bosszúálló 
magyar fenevad pedig már megmutatkozik, és azzal fenyeget, hogy nagyon is hamar 
visszatér, és örök időkre ismét elnyel bennünket. Ezt az igazságot hallva, csalódottan 
és leverten hajtottuk le zavart fejünket, és a körülményektől rákényszerítve ösztönösen 
ráéreztünk arra, hogy nem szabad és nem lehet a magyarok, a magyar hatalom és az 
őket kísérő szörnyűségek visszatértét megvárnunk.”

Vélhetően 1920 júniusában fogalmazták meg Szőreg, Deszk, Szentiván elöljá-
róinak panaszát, amiben a magyarokat – részben a magyar közigazgatást – azzal 
vádolják meg, hogy fizikailag is megsemmisíthetik a délszláv államnak juttatott 
bánáti területeket, pusztán azért, mert nem maradt a magyar állam határain belül: 

„Mi történne, Uraim, Bánáttal, ha a védőgátat lerombolnák, mikor a gyálai 
templom alapjai ugyanabban a magasságban vannak, mint a kikindai templom 
tornya, mi 24 óra leforgása alatt el lennénk árasztva Bánát összes terményé-
vel együtt. Nem állítjuk, hogy ezt a hivatalos Magyarország megtenné, de 
megteszik a magyarok. Ha eme néhány Tisza és Maros menti falu sorsának 
eldöntése során azokat továbbra is magyar kezekben hagyják, biztos ítéletet 
kézbesítenek egész Bánátnak, hogy azok egy nap biztos halálukat lelik a Tisza 
hullámsírjában.”

A   NÉMETEK ÉS A ZSIDÓK MEGÍTÉLÉSE

A   német kisebbség megítélése lényegesen kedvezőbbnek bizonyult annál, mint amit 
a magyarok esetében tapasztaltunk. Általános, a politikai küldöttség által elfogadott 
nézet szerint a németek hazája – nem tévén különbséget a Német Birodalom és 

 186 F336-f17-2287. A   Szöveggyűjtemény 126. sz. dokumentuma.
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Német-Ausztria között e kérdésben – nem határos az általuk lakott bánáti, bácskai 
és baranyai területekkel, ezért olyan veszély nem fenyegeti a délszláv államot, hogy 
anyaországukkal való csatlakozási szándékukat fontolgatnák. Ezzel párhuzamosan 
merült fel a délszláv államhoz történő csatlakozási szándékuk hangsúlyozása, ami a 
Versec, Fehértemplom térségének hovatartozása kapcsán alakult ki Bánát délkeleti 
részében a román és a szerb fél között. A   német közösség megnyerése e helyütt – a 
város és térség hovatartozásának eldöntése mellett – az erdélyi szászokkal, bácskai 
németséggel történő nagy tömb kialakulásának is elejét vehette.

A   Fehértemplomban 1919. március 16-án szervezett nagygyűlés kapcsán Stojan 
Protićnak, az SZHSZ Királyság minisztertanácsa elnökének187 küldött bizalmas 
levél a német kisebbség képviselőinek mérsékelt lelkesedéséről számolt be: 

„[...] mértékadó személyek kívánságára 1919. március 16-ára Fehértemp-
lomban nagygyűlést hívtunk össze abból a célból, hogy a városka az SZHSZ 
Királysághoz való csatlakozási szándékáról nyilatkozzon. A   szervezőbizott-
ságba öt helyi németet is meghívtunk, akik a meghívásnak eleget tettek, de 
a bizottsági ülésen, melyet 1919. március 15-én tartottunk, egyhangúlag 
kijelentették, hogy nem kívánnak részt venni a szervezőbizottság munkájá-
ban, és nincsenek abban a helyzetben, hogy az itteni németeket rábeszéljék 
a nagygyűlésen való részvételre, de meggyőződésük, hogy az itteni németek 
előbb szavaznak Jugoszláviára, mint Romániára. […] A   nagygyűlésen a helyi 
németek egy kis csoportja vett részt, akik passzív magatartást tanúsítottak. 
A   városka 11.000 lakost számlál, ezért arányosan lecsökkentettük a nagy-
gyűlésen részt vevő lakosság számát 7000-re, jóllehet többen voltak jelen.

Dr. Velimir Ristić üdvözlő beszédet mondott szerb és német nyelven, és 
ennek alapján a rezolúciót is szerb és német nyelven hozták meg. A   német 
nyelvű beszéd idején népünk a »Hoch Serbien, abzug Rumaenien!« felki-
áltásokat hangoztatta.” 

A   németek délszláv államhoz történő csatlakozási szándékának erőteljes hangoz-
tatása Baja esetében is fontos volt nemcsak a magyarok politikai erejének csökkentése 
miatt, de egy, a nemszláv lakosság számára vonzó környezet létének hangoztatása 
miatt is. A    Dolinka Vazul, Baja város polgármestere által megfogalmazott, Petar 
 Karađorđević uralkodóhoz címzett, 4310 további aláírással ellenjegyzett kérelmet188 
1919. június 17-én indítják útjára, abban az időszakban, amikor Baja kérdése hu-
zamosabb idő óta a délszláv szempontok alapján kedvezőtlenül alakult. A   helyzet 
változtatására a szerb királyt kérik fel, és az aláírások viszonylag nagy számának 
indoklásában szerepel a német aláírók jelentőségének nyomatékosítása is: 

 187 AJ F336-fasc3-981. A   Szöveggyűjtemény 92. sz. dokumentuma.
 188 Jugoszláv Levéltár F336-f17-3291-7. A   Szöveggyűjtemény 108. sz. dokumentuma.
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„[...] az aláírásokból azonban így is kitűnik a szlávok és más népek, elsősorban 
a németek kívánsága. És miért a németeké? Mert fejlődésüket, jövőjüket és 
nemzeti jellegük megőrzését csak a szerbek, horvátok és szlovénok államában 
tudják megvalósítani. […] A   németek mindannyian a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyságot támogatják, csak ezt nem merik mindannyian nyilvánosan kimu-
tatni, mert félnek a magyar terrortól abban az esetben, ha ezek a területek 
mégsem a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz jutnának.”

A   német kisebbség, az általuk működtetett gyár- és kézműipar, illetve a földmű-
velés terén számtalanszor bizonyosságot nyert jártasságuk és tapasztalatuk mellett 
Temesvár jelentőségéről értekezik Belgrád szemszögéből189 az a memorandum, ame-
lyet a Temesvári egyházmegye küldöttsége fogalmaz meg, és 1919. augusztus 19-én 
iktatnak a dokumentumok közé Párizsban, amire a döntéshozóknak – de legalább 
a délszláv politikai küldöttségnek – tekintettel kellene lenniük. Az egyházmegye 
küldöttsége röviden összefoglalja a tudnivalókat a temesvári állapotokról, eszerint: 

„Temesvárott és környékén többnyire németek laknak, és így minden idegen 
elem közül csak őket kell figyelembe vennünk, amikor az idegen elemek 
káros befolyásáról beszélünk. [...] Először is azt kell leszögeznünk, hogy 
irredentákról nem beszélhetünk, mivel ezek a németek távol vannak azoktól 
az országoktól, ahol nemzettársaik élnek. A   németek telepesek maradnak, 
éljenek akár szerb, román vagy magyar uralom alatt. A   magyar uralom alatt 
békések és elégedettek voltak, így a nagynémet propaganda nem járt sikerrel, 
mi több, maguk a németek ítélték azt el, annak ellenére, hogy a nagynémet 
propagandát Németország és Ausztria támogatta.”

Temesvárott, az ipari központban tehát a nagynémet propaganda sikertelen 
volt, és éppen mérsékelt politikai elkötelezettsége az, ami a dokumentum íróját e 
gondolat megfogalmazására serkenti: 

„Sokkal komolyabb agitáció zajlott Verscen és Fehértemplomon, aminek a 
helyi lakosság körében is voltak gyökerei, és amit mi, szerbek is annak idején, 
érthető okokból, támogattunk. Ha tehát Versec és Fehértemplom alkalma-
sak arra, hogy az országunkhoz tartozzanak, akkor Temesvár miért nem az, 
hiszen a nagynémet propaganda tekintetében sokkal veszélytelenebb, mivel 
ez a propaganda az általunk kívánt pillanatban azonnal leállítható. Mind a 
hat újság ugyanis csak azért jelenik meg, mert nekünk az úgy felel meg, egy-
részt, mert tüzet nyitottak a magyarokra, és régi bűneiket: a sovinizmust és 
az erőszakos államosítást szemükre vetve veszekednek velük.” 

 189 AJ F336-f3-3264. A   Szöveggyűjtemény 115. sz. dokumentuma.
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Ettől függetlenül – a dokumentum írójának véleménye szerint – elsősorban a 
magyar érdekek mellett álltak ki, ezért a német tudat felébresztését üdvös szorgal-
mazni, az utóbbi időszak tanúsága szerint „[...] a temesvári németek erősebb agitá-
cióba kezdtek, hogy a magyar szellemiséggel átitatott svábokban is felébresszék a 
német tudatot, ami számunkra nem jelent gondot, mert minél jobban eltávolodnak 
a németek a magyaroktól, annál kevésbé ver gyökeret a magyar irredentizmus ezeken 
a területeken, a németek pedig gyorsan alkalmazkodnak az új hatalomhoz. Csak 
a német vezetőket ejti kétségbe az ottani svábok politikai érdektelensége, akik az 
anyagi jólét fejében minden szeparatista politikának hátat fordítanak.” A   temesvári 
németek politikai közönyét látva szögezi le a dokumentum végén a szerző, hogy „a 
németek egyébként nem jelentenek semmilyen veszélyt. A   békés polgárok példaké-
pei, az utolsó magyarországi rendszerváltás alkalmával is letették a hatalom melletti 
hűségesküt. Míg a román és szerb falvakban fosztogatások és gyilkosságok is voltak, 
a sváb falvakban teljes nyugalom uralkodott, bár ott még rendőrség sem volt.”

A   németekre vonatkozó megjegyzésének sora után, vélhetően gazdasági meg-
fontolásokat és Temesvár nemzetiségi sajátosságait figyelembe véve tér ki a helyi 
zsidó lakosság jelentőségére: 

„A   zsidók tekintetében úgy gondoljuk, hogy az ő szempontjukból Temesvár 
[szerb] birtoklása csak hasznunkra válna, nem pedig kárunkra, mivel az ott 
élő 7000 zsidó Temesvárott maradna, míg a románok elől elmenekültek, és 
Bánát és Bácska stb. más területein telepedtek le. Temesvár lenne az ő végső 
menedékük, és elnyomnák a németeket és a magyarokat, ha azok állami véde-
lem nélkül maradnának, a szerb kereskedőket és iparosokat pedig mi védenénk 
meg, bár a szerbek nem szorulnak védelemre, hiszen védelem nélkül is állják a 
versenyt. A   szerb megszállás óta nagyon megszaporodott a szerb kereskedők 
és iparosok száma Temesvárott. A   szerbeket nem kell megvédeni, csak nem 
szabad őket elfojtani. Számunkra, a szerbek számára, a zsidók nem jelentenek 
veszélyt. Épp ellenkezőleg, külföldi kapcsolataikat ki tudjuk használni.

A   külföldi tőkével pénzelt gyáripar felemlegetése nagyon naiv, hiszen 
mindenkinek be kell látnia, hogy nekünk, akiknek jelenleg szinte semmilyen 
iparunk nincs, nagyon sok időnkbe és munkánkba kerülne, amíg megközelí-
tőleg annyi gyárat felépítenénk, amennyi igényeinknek legalább a felét fedezi, 
emitt meg a szükséges tőkével támogatott kész gyáriparunk lenne.” 

A   SZÖVETSÉGES ROMÁNOKRÓL ALKOTOTT KÉP

A   Párizsba küldött és a délszláv küldöttségnek használatra átadott dokumentumok 
között nem szerepel olyan leírás, amelynek alapján a szerbek által megfogalmazott 
románságképet összefoglalhatnánk, ezzel szemben többször – és mindkét oldalról 
hangoztatott – tényként hivatkoznak arra, hogy a szerbek és a románok között a 
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történelem nem jegyzett fel semmilyen konfliktust, és a legjobb szomszédi viszonyt 
sikerült fenntartani az évszázadok alatt. Ezek értelmében a közös együttélést lehe-
tetlenné tevő megjegyzések helyett a bukaresti békének a szerb diplomácia szerint 
is túlzott követelései kapcsán tett bírálatok csoportja árnyékolja be a jószomszédi 
viszonyokat, illetve a Bánát szerb okkupálása kapcsán kialakult igen feszült légkör 
szülte konfliktusok veszélyeztetik az eszményi kapcsolatokat. A   délszláv politikai 
küldöttség és a szakmai körök is erős kártyaként tekintenek a kelet-szerbiai vlachok 
kérdésének megnyitására akkor, amikor azt mint alkualapot a román küldöttség 
napirendre teszi, és valójában a délszláv politikai küldöttség – a lehetséges konflik-
tusforrások kedvező időben való felismerésének köszönhetően – minden, a román 
és szerb aspirációban egyszerre szereplő terület és kérdés kapcsán kész válaszokkal 
rendelkezett. Ennek tulajdonítható, hogy a bukaresti szerződés Tiszáig jóváhagyott 
határvonala kapcsán nemcsak a szerbek, de a legkorábbi dokumentumok egyikében 
az érintett szlovák lakosság is tiltakozik mondván, hogy etnikai alapon semmi sem 
indokolja a követeléseket: 

„Nyílt titok, hogy a románok Csanád vármegyét Aradtól Makóig maguknak 
követelik, csak azt nem tudjuk, milyen jogcímen teszik azt: Csanád várme-
gyében a románok száma Battonyában 1000, Nagylakon 5000, Sajtényban 
2000, Magyarcsanádon 1500, Tornyán 500, vagyis összesen 10.000 lélek, 
míg szlovákokból Nagylakban 5000, míg a Mezőhegyes állami gazdaság kö-
rüli települések, mint Nagymajláth, Csanádalberti, Pitvaros, Ambrózfalva, 
Tóthbánhegyes, Tótkovácsháza kizárólag szlovákok.”190 

A   román nemzetiségű katonák, illetve hadifoglyok vélt tulajdonságait  taglalja az 
a panaszlevél191, amelyet a velük együtt fogságban lévő bánáti szerbek fogalmaznak 
meg, és amely elmarasztalóan szól a Monarchia oldalán (nem) harcoló román és 
szerb katonák között kialakult állapotokról: 

„Amíg a szerbek minden ellenvetés nélkül megadták magukat az oroszoknak 
– nem akarván harcolni ellenük, és mint hadifoglyok ezerszámra jelentkeztek 
önkéntesnek a szerb és orosz hadseregbe, amíg ők a szerb és orosz frontokon 
harcoltak és haltak a szabadságért, addig lássuk, mit tettek a románok. Őket 
is ezerszámra ejtették foglyul és estek fogságba Oroszországban, de nem abból 
a késztetésből, amiből a szerbek, megadták magukat, mert közülük egy sem 
jelentette ki azon óhaját, hogy Románia üzenjen hadat az Osztrák–Magyar 

 190 A   temesvári küldöttség memoranduma. Battonyán, 1918. szeptember 1-jén 
(AJ   F336-f3-33). A   Szöveggyűjtemény 86. sz. dokumentuma.

 191 Nagykikinda lakosságának rezolúciója a Jugoszláviához való csatlakozásról. 
Párizsban, 1919. január 25-én (AJ F336-f3-7333). A   Szöveggyűjtemény 91. 
sz. dokumentuma. A   cím megtévesztő: a román hadifoglyok viselkedéséről 
nagykikindai polgárok írják le tapasztalataikat.
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Monarchiának. Ellenkezőleg, minket, szerbeket, magyarokkal és németekkel 
együtt önkéntesen jelentkezőket [a románok] hazaárulóknak neveztek, és 
azzal fenyegetőztek, hogy felakasztanak, ha az Osztrák–Magyar Monarchia 
győz. A   fogolytáborokban azért imádkoztak, hogy az Osztrák–Magyar Mo-
narchia győzzön, és nyíltan örültek annak, ha az oroszokat legyőzték, vagy 
ha vissza kellett vonulniuk, ami miatt gyakran összetűzésbe kerültünk velük, 
és végül az oroszok egy másik városba vezényelték őket.” 

A   leírtak alapján az a kép alakulhat ki bennünk, hogy a Monarchia legodaadóbb 
katonái a románok voltak, akik a hadifogolytáborban is a hazájukért lelkesedtek.

Az idilli állapotokat az okkupált területek mindennapjainak valósága cáfolta 
meg : a tárgyalások és az idő előrehaladtával, a Bánátot a demarkációs vonalig 
megszállva tartó szerb hadsereg volt az egyedüli, amely szavatolhatta a többi nem-
zetiséghez tartozó személyek biztonságát. A   temesvári küldöttség memoranduma192   
– amit Párizsban 1919. július 19-én iktatnak – már az egyébként feszült helyzet 
megnyugtató megoldását a szerb hadsereg állomásoztatásában véli felfedezni, ha-
sonló módon, mint azt Baranya esetében is tapasztalhattuk: 

„A   románok és a bánáti szerbek között annyira kiéleződtek a viszonyok, hogy 
csak a szerb hadseregnek köszönhető, hogy nem következett be komolyabb 
összetűzés. A   román rendőrség azonban a közelmúltban a románok által elfog-
lalt vidékeken kegyetlenül bánt a szerbekkel, ütlegelte, és a demarkációs vonal 
túloldalára kényszerítette őket, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a szerbek 
azokon a területeken is üldöztetésnek lesznek kitéve, ahol kevésbé kompakt 
tömegben élnek. A   románok nyíltan bevallják, hogy szándékukban áll a szerbek 
elűzése ezekről a területekről. A   románok csak a németeket részesítik előnyben, 
arról bizonygatják őket, hogy nincs mitől tartaniuk, mivel a németeket majd 
előléptetik, a szerbeket és a magyarokat viszont elűzik azokról a területekről, 
amelyek Romániát illetik.

A   Temesvári egyházmegye szerbjei küldötteik révén kérnek védelmet, de 
elsősorban azt kérik, hogy a szerb hadsereg továbbra se hagyja el a korábban 
elfoglalt területeket mindaddig, míg meg nem teremtődnek azok a határok, 
amelyek garantálnák a szerencsétlen szerbség személyes és anyagi biztonságát, 
azokét, akik a legnagyobb nehézségek és elnyomás ellenére hűek maradtak 
őrhelyükhöz, hogy ott védjék meg a szerb nép jogát azokra a területekre, ame-
lyeket őseik hatalmas áldozataikkal érdemeltek ki, és tengernyi vérrel áztattak...”

 192 Memorandum – A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Temesvári egyházmegyéjé-
nek küldöttsége a békekonferencián  (AJ F336-f3-2721). A   Szöveggyűjtemény 
112. sz. dokumentuma.
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A   DÉLSZLÁVOK NEMZETI SAJÁTOSSÁGAI

A   politikai küldöttség, valamint a néprajzi-történelmi szekció általunk elemzett 
három régióról írt memorandumai az aspirációknak a béketárgyalások kezdeti sza-
kaszában a szerb, tágabb értelemben délszláv szempontú jogosságát voltak hivatottak 
alátámasztani. A   bizonyítás során kifejezetten nagy teret szenteltek a történelmi szem-
pontú érvelésnek, az első foglalásnak és a többi nép „idegensége” hangsúlyozásának. 
Az érvelés szerint a szerbek (délszlávok) mindhárom régió esetében megszakítás nélkül 
jelen voltak: jelen minden más, a békekonferencia idején a területen élő nemzettel 
szemben, akik így legfeljebb idegenek, jövevények lehettek. Arra való tekintettel, 
hogy a memorandumok vonatkozó részeinél már áttekintettük azok sajátosságait, 
és a közös vonásokra is felhívtuk az olvasó fi gyelmét, ezúttal azokat a sajátosságokat 
emeljük ki, melyek a memorandumban nem, de a helyben írt vagy a helyiek által 
megfogalmazott iratokban előfordulnak és lokális jelentőséggel bírtak.

A   Békés és Csanád megyei szerbek és szlovákok memoranduma193 a többségében 
szlovákok lakta Csanád és Békés vármegye – a követelt területekkel szomszédos me-
gye – szerbjeiről lejegyzi, hogy „[...] a Morava-völgyi szerbek a 15. század második 
felében ezen területek északi részén, Arad vármegyében a Maros folyótól egészen 
Világosig, Borosig, Jenőig [Borosjenőig], valamint Csanád vármegyében telepedtek 
le, majd ismét, az 1690-es nagy vándorlással érkeztek” – és a terület egészén megha-
tározó tényezőkké váltak. „Ezeken a területeken őseinknek dicsőséges múltja volt. 
Emlékezzünk vissza a tiszteletre méltó hős Jakšić testvérekre, akik Nagylakon éltek 
»egy olyan kastélyban, amely mellett hatalmas tornyot építettek«, és amelynek ma 
is fellelhetők maradványai. A   tulajdonukban lévő 87 birtokból 52 Csanád várme-
gyéhez, a fennmaradtak az Arad–Temesi vármegyéhez tartoztak.” A   Jakšić testvé-
rek mellett „[...] itt voltak a macsói Čarnojevićek, valamint más nemesek és népi 
hazafiak. Emlékezzünk vissza továbbá Tököly Sabbas [Sava  Tekelija 1761–1842] 
nagy népi hazafira!” Az idézett dokumentumrészlet a történelmi múlthoz jeles és 
ismert személyeket rendelt, és ezzel igyekezett pótolni a statisztikai adatok alapján 
kimutatható hiányt: a számbeliség helyett a jeles személyiségek kvalitását helyezte 
előtérbe. A   dokumentum így folytatja: 

„Azt beszélik, hogy a délszláv állam, lévén, hogy ezeken a területeken kevés 
szerb él, nem is nagyon számít rájuk. Tudjuk, hogy a 7-8000 szerb a mai világban 
nem játszhat különleges szerepet, de mivel Csanád vármegyében lényegesen 
több szlovák él, Békés vármegyében pedig még ennél is nagyobb a számuk, 
valamint annak okán, hogy a közel egymilliárd koronát érő mezőhegyesi állami 
gazdaság mit jelenthet annak az országnak, amelyhez majd tartozni fog, és mert 
szerencsénkre éppen a szerb és szlovák területek között terül el, és úgy tartjuk, 
hogy nemzetgazdasági, illetve pénzügyi okokból kifolyólag minden feltétel 

 193 A   temesvári küldöttség memoranduma Battonyán, 1918. szeptember 1-jén/14-
én (AJ F336-f3-33). A   Szöveggyűjtemény 86. sz. dokumentuma.
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nélkül több fi gyelmet kell fordítani a Maroson túli szláv elemekre, és arra kell 
törekedni, hogy feltétel nélkül a délszláv államhoz tartozzanak.” 

A   feltétel nélküliséget elsősorban gazdasági szempontok határozták meg, 
ezért „javasolják, illetve kérik”, hogy „[...] 1. a szerb csapatok minél hamarabb, 
lehetőleg azonnal foglalják el a Mezőhegyes állami gazdaságot, hogy megvéd-
jék egyrészt az esetleges fosztogatásoktól és gyújtogatásoktól – amelyeknek 
ezekben a szerencsétlen időkben a vesztes országokban egy állami gazdaság 
különösen ki van téve –, másrészt pedig a román csapatok betörésétől, akik 
– ahogy hallani lehet –  csak a kedvező pillanatra várnak, hogy a gazdaságot 
elfoglalják; 2. legyenek a békekonferencián a felső szerb és szlovák területek, 
azaz a Mezőhegyes állami gazdaság is Pécska, Tornya, Battonya, Nagylak, Ma-
gyarcsanád szerb településekkel együtt népszavazás nélkül a délszláv államhoz 
csatolva”. A   két feltétel valójában a megszállás klasszikus feltételrendszerét 
elégíti ki, ami ez időben részben megvalósult Bánát keleti részében.

A   szerb fegyverekbe vetett hit nem kizárólag a Tiszán túli területek szláv 
lakossága körében volt tapasztalható. A   „baranyai nép” a béketárgyalások 
elhúzódása ellenére bizakodó, „[...] meggyőződése, hogy erős és hűséges 
barátaink, akikre Szerbia jóvoltából tettünk szert, nem engedik meg, hogy 
igazságtalanság essék meg egy néppel, amely szívvel-lélekkel és egész létével 
oly sokáig szenvedett, tűrte, hogy tapossák és alázzák az idegenek, akik ha-
talmuk alá gyűrték, és amely népet most a hős szerb harcosok erős vasmarka 
védelmez, bízik benne, hogy a baranyai nép igazságos vágyai meghallgatásra 
találnak és kielégíttetnek”.194

A   Mohácson 1919. augusztus 6-án szervezett nagygyűlés jegyzőkönyve, amelyet a 
délszláv küldöttségnek címeznek, ugyancsak a szerb fegyverbe veti bizalmát, a szer-
beket fegyelmezett katonáknak tekinti, akik uralkodni képesek érzelmeiken: „Mikor 
múlt ősszel a szerb hadsereg győzedelmesen megindult Szalonikiből, hogy az egész 
szerb és horvát népet felszabadítsa,  Franchet d’Espèrey tábornok meghatározta a 
demarkációs vonalat Vajdaságban. A   szerb hadsereg nem lépte át ezt a vonalat annak 
ellenére, hogy népünk nagy száma várt rájuk azon túl is.”195  A   már idézett „erős 
vasmarok” demarkációs határ mögé rendelése a határ magyar oldalán maradó szlávok 
számára a megtorlás kezdete lesz azt követően, hogy a szerb hadsereg visszavonul: 

„A   felszabadult szerbek és horvátok annyi áldozatot hoztak államunkért, 
hogy hajdani magyar állampolgárokként a magyar állam területén erkölcsileg 
ellehetetlenedtek. Fájdalmas népünknek, hogy egész, népünk lakta vidékek 

 194 A   pécsi nagygyűlés jegyzőkönyve 1919. július 12-én (F336-f16-3174). A   Szöveg-
gyűjtemény 111. sz. dokumentuma.

 195 AJ F336-f17-IV-3163 (iktatva 1919 augusztus 19-én). A   Szöveggyűjtemény 
114. sz. dokumentuma.
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lesznek a szövetségeseknek átadva, de ha most azt hallja, hogy felszabadult 
testvéreinket újból az ellenség kezére kell adnia, ezt a követelést minden két-
séget kizáróan nyílt ellenségeskedésként fogja értelmezni a szövetségeseink 
részéről. Valóban, kizárólag a mi nemzetünktől követelik meg, hogy már 
felszabadított területeket engedjen át az ellenségnek.”

Baranya délszláv lakossága 1919 szeptemberében is folytatja küzdelmét annak érde-
kében, hogy a hadsereg által okkupált területek hovatartozásának kérdése kedvező 
fordulatot vegyen, jóllehet a tudomásukra jutott hírek ennek ellenkezőjéről számol-
tak be. Baranya lakosságának csatlakozási kérelme196 ez időben már kendőzetlenül 
támadja és vádolja a nagyhatalmakat a rajtuk, baranyaiakon esett igazságtalanság 
miatt, nem hagyván szó nélkül az őket felelőtlenül felbátorítókat, lelki szemeik előtt 
látva a maguk és a korábban lelkesen fogadott szerb hadsereg megszégyenülését is: 

„Ez a diplomácia az »etnográfiai elvek« alapján csak azokat a területeket 
követelte Baranyában, ahol szerbek és horvátok élnek, mert békés akar 
maradni a békétlenek között. Természetes, hogy ilyen elvek mentén nincs 
jogunk Baranyára, mert a szerb-sokác népelem kisebbségben van Baranyában. 
Több a német itt, mint a szerb meg a sokác, a sokácból még a szerbeknél is 
több van, és nincsenek nagyon feltüzelve a szerb eszmékért, mert a katolikus 
Habsburg-állam kedvesebb az eretnek szerb államnál. Pontosan megfigyelték 
ezt az angolok és a franciák, és ennek alapján hoztak ítéletet. Elutasították 
jámbor diplomáciánk legmérsékeltebb követelését is, ezért csak »geográfiai 
okokból« ajándékozták oda az Eszéktől északkeletre fekvő mocsarakat.

Ez maradt Baranyából és a baranyai szerbekből a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyságnak, a többi terület pedig visszatért a magyar fennhatóság alá, mintha 
meg sem pillantották volna felszabadítóikat, a szerb hadsereget, és meg sem 
ízlelték volna a szerb impérium gyönyörűségét!

Bánat, óriási bánat! Jobb lett volna meg sem pillantani felszabadítóinkat 
és képviselőiket, nem hallottuk volna hadseregük elöljáróinak, népbizottsági 
képviselőinek kijelentéseit, melyek számunkra csak rosszat és szerencsétlen-
séget hoztak, ugyan nem saját hibájukból, hanem a dicsőséges Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság diplomáciájának köszönhetően.

Még csupán néhány nap, és megérjük azt, hogy a szerb katonaság és a 
szerb polgári hatalom megszégyenülten elhagyja vidékünket, és sorsára hagy 
bennünket. Még néhány nap, és választás elé leszünk állítva, hogy akár a bá-
nátiak, szerencsétlenül, meztelenül, mezítláb és házatlanul bekopogjunk az 
új állam határán, hogy benépesítsük azt, miután a saját földjére enged mint 
menekülteket télidőben, vagy pedig hogy megvárjuk a magyar hatalmat, mely 

 196 F336-fasc 17-VII-4118. 1919 szeptembere. A   Szöveggyűjtemény 116. sz. doku-
mentuma.
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rajtunk áll majd bosszút a hazaárulásért, amit a szív parancsára, a szerbség 
iránti szeretetből cselekedtünk.

Ki gondolhatta volna, hogy néhány nap múlva szemünkkel követjük a 
leszegett fejjel kivonuló szerb hadsereget, amely a néhai szerb despota, Stevan 
 Štiljanović síremléke mellett halad el, ahol még nemrég kevélyen, szerb ágyúk-
kal díszsortüzet adva emlékezett ünnepélyes keretek között, hirdetve, hogy 
évszázadok óta szerb föld?! Ki gondolhatta volna, hogy a szerb katonaság és 
a szerb polgári közigazgatás elhagyja azt a területet, ahol akkora szeretettel 
vártuk és néztük őket?

Ez a pillanat eljön, és az az óra is üt majd, amikor könnyes szemmel és 
aggodalmas szívvel nézhetjük saját szégyenünket, és a szerb hadsereg megszé-
gyenülését.”

Az ultimátumszerű baranyai követelések sorába tartozik A   Pécsi Nemzetgyűlés 
kormányhoz intézett határozata197 (Pécsett, 1919. november 27-én), amikor már elő-
revetítik a fegyveres ellenállás lehetőségét, az utolsó csepp vérig tartó küzdelmet is: 

„A   leghatározottabban kijelentjük, hogy ha a békekonferencia ezen minimális 
kérésünknek nem tesz eleget és nem csatol bennünket a szerb, horvát és szlo-
vén államhoz, akkor a baranyai föld utolsó szerb és sokác göröngyét is – akár 
a békekonferencia akarata s döntése ellenére – fegyverrel vagy csupasz kézzel 
is megvédjük, mert inkább a halált választjuk, mint hogy visszatérjünk a ma-
gyar rabszolgaságba. Arra kérjük, hogy utaljanak ki hozzánk a népi milícia 
osztagaiból, és a Királyi Kormánnyal, valamint a Legfelsőbb Parancsnoksággal 
egyetértésben küldjenek számunkra szükséges mennyiségű fegyvert és lőszert.” 

A   baranyai küldöttség memoranduma198 (Párizs, 1920. február 14.) a délszlávok 
pontos létszámát az iskolakötelesek adatai alapján állapítja meg, majd a következő 
megjegyzést fűzi hozzá: 

„Ezzel minden korábbi hamis és soviniszta indítékot, magyar statisztikai 
ügyeskedést semmissé tesz. Igaz, hogy a nekünk ítélendő baranyai résszel sok 
német kerülne hozzánk, de ők, ha már nem kerülhettek osztrák fennhatóság 
alá, természetes, hogy a mi legnépesebb népelemünkkel oda kerüljenek, ahova 
mi akarjuk, és még mindig előbb hozzánk, mint a magyarokkal a magyarok-
hoz, akiknek rabjai voltak, és akiktől megszabadulni kívánnak. Egyébként 
pedig a baranyai németek már tavaly júniusban kinyilvánították egyesülési 
szándékukat királyságunkkal, nemzeti és gazdasági okokból kifolyólag. Nem-

 197 AJ F336-f16-4822 azonos az F336-f16-4786-tal. A   Szöveggyűjtemény 119. sz. 
dokumentuma.

 198 F336-17-VIII – 5678. A   Szöveggyűjtemény 120. sz. dokumentuma.
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zeti okokból azért, mert államunk már biztosította számukra a szabad nemzeti 
fejlődést, és elismerte nyelvüket és nemzetiségüket; gazdaságilag pedig azért, 
mert államunkhoz csatlakozva nem kell a magyar háborús kártérítést fizetniük 
és osztozniuk minden más kellemetlenségben.” 

A   dokumentum további része a helyi jelentőségű történelmi indokokat emeli 
be – újból – érvrendszerébe, de ezúttal a szimbolikus politizálás érdekében: 

„A   szerb Baranya történelmi múlttal, népe szent hagyományokkal rendelkezik. 
Az utolsó szerb despota (Stevan  Štiljanović) síremléke a Siklóshoz közel lévő 
Gyöntéren ennek valós bizonyítéka. A   síremléket és a néptömeget elválasztani 
a nehezen kivárt népi államtól a nép öntudatának megsértését és az ideálok 
megalázását jelentené. Azok sokkal magasztosabbak és őszintébbek, mint a 
magyaroknak a mohácsi csatavesztésről szóló hagyományai. A   magyarok itt 
is túlzásba estek, mondván, hogy az ő mohácsi csatavesztésük az ő rigómezei 
csatájuk, eltitkolván az igazságot, hogy a mohácsi csata tragédiáját a maroknyi, 
alig összekapart magyarral 10-15 ezer vérbe fagyott mohácsi és felső-baranyai 
hős szerb és sokác osztotta meg. Előbb fénylett fel és világosabban csillogott 
a szerb kereszt a gyöntéri síremléken, mint a mohácsi csata emléke Mohácstól 
északra a kiszáradt Pcsela (méhecske) [sic!] patak medrében. A   baranyai nép 
jól tudja ezt, és semmi áron sem akarja elhagyni a siklósi és gyöntéri tájat.” 

A   leírtak alapján a szimbolikus terekhez – helyekhez – való ragaszkodás mérté-
kében is érezhető különbség van a szerbek javára. 

A   történelmi tények egyik kései összefoglalását olvashatjuk a Memorandum 
népünk történelméről Baranyában199 címet viselő, Belgrádban 1920. február 20-án 
iktatott dokumentum oldalain, ami az önábrázolás tanulságos példája, s aminek 
a végén a pozitív jellemzőkkel „szellemükben és öntudatukban erős” felruházott 
személyeket a tulajdonságaik miatt egyértelműen szerbnek tekinti a memorandum 
megfogalmazója: 

„Nem lehet tovább titkolni, hogy ebben a világháborúban annak kezdetétől 
a végéig legtöbbet a Szerb Királyságban élő szerbség szenvedte el, de azok is 
a királyság határain kívül; méghozzá a valamikori fejedelemségekben, illetve 
a Vajdaságban, Horvátországban, vagyis a Szerb és a Magyar Királyságban, 
valamint Herceg-Bosznia területén és Dalmáciában (ez utóbbiban a vallástól 
függetlenül, mivel a legtöbb Dalmáciában élő embernek ősapái szellemükben 
és öntudatukban erős ősapák, tehát – szerbek voltak!)”

A   leírtak alapján a helyi dokumentumokban a szerb nép pozitív jellemzői fölé 
kerekednek a szerb hadsereg és fegyverei, amelyek a békét és áldást hozták a hábo-

 199 AJ F336-f16-6692. A   Szöveggyűjtemény 121. sz. dokumentuma.
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rú után is viharos történelmet magukénak tudó területekre. A   hadsereg közelgő 
kivonulása fölött érzett csalódottság és az ebből fakadó létbizonytalanság a helyi 
magyarok bosszújának előképét vetítik a békekonferencia politikai küldöttsége elé.

Egyes, gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű bácskai városok, mint Sza-
badka, Baja és környékük, vagy a kevésbé céltudatosan követelt baranyai területek 
és települések olyan, a magyar statisztika adatsorainak elemzése, illetve a helyi ta-
pasztalatok alapján nyilvánvaló „potenciállal” rendelkeztek, ami a délszláv lakosság 
relatív – kedvezőbb esetben abszolút – többségének bizonyítását tette lehetővé az 
adatok (a korábbi bírálatoknál megfogalmazott módszertani kritikánál nem kevésbé 
kifogásolható érvek) utólagos módosításával. A   politikai küldöttség memorandumai 
részletesen kitértek a magyar országos népszámlálási adatok tendenciózusságára, 
amiben az adatfelvétel mellett a kitöltési szempontokat is kifogásolták: a két, egy-
mással kapcsolatban álló észrevétel révén bontakozott ki a katolikus bunyevácok 
és sokácok viszonylag népes csoportjának jelentősége és nőtt meg számottevően 
lélekszámuk, ami a délszláv, igen gyakran három–egy, tehát háromnyelvű, de szel-
lemében azonos nemzetet jelölő populáció, a szerbek, horvátok és szlovének rejtett 
tartalékát jelentette: az újabb szlávok kimutatását a magyar népszámlálási adatok 
esetében az erősen megkérdőjelezhető szorzószámok alkalmazása tette lehetővé, 
míg a másik lehetőséget a szláv szempontoknak megfelelő népesség-összeírások 
lebonyolítása és az új adatok demonstrálása jelentette. Miután a béketárgyalások 
első hónapjaiban népességre vonatkozó adatsor nem állt rendelkezésére a politikai 
küldöttségnek és a néprajzi-történelmi szekciónak (csak a magyar népszámlálások 
adatai), ezért a bunyevácok és a szerbek esetében is az egyházi vagy az egyházhoz 
közel álló személyek összeírásait használták forrás gyanánt. Az adatok beszerzését 
Jovan  Cvijić szorgalmazta Szabadka, Baja esetében, Baranyában pedig a szerb kato-
naság „védelme alatt” történt meg az új népesség-összeírás. A   helyben írt levelek a 
politikai küldöttség adatait oly módon egészítették ki, hogy a memorandumokban 
már korábban idézett adatokat használtak fel (azokat sajátként feltüntetve), más 
esetben „puha” (életszerű) adatokat szolgáltattak.

A   bunyevácok pontos létszámát  Mijo Mandić adataira alapozták, ugyanakkor a 
lélekszámuk mellett mindenképpen fi gyelmet érdemel az alkalmazott pars pro toto 
elv, ami szerint a bunyevácok származásának, etnogenezisének kérdése helyett a (dél)
szlávokhoz való vitathatatlan tartozásuk bizonyításában fáradoznak. Az 1919. május 
14-i nagy nemzetgyűlés jegyzőkönyvi kivonata, ami A   Szabadka és Baja környéki lakos-
ság rezolúcióját200 tartalmazza, többek között a következőket állapítja meg: „A   terület 
lakosságának túlnyomó többségét délszlávok alkotják mint legrégebbi őslakosok – 
akik a hős szerb hadsereg és a szövetséges hadsereg erőfeszítéseinek köszönhetően 
szabadultak fel az osztrák–magyar rabiga alól –, míg a jelentéktelen kisebbséget 
alkotó magyarok csak a közelmúltban kerültek letelepítésre a nagybirtokokon, vagy 
pedig az elmagyarosodott szlávokból lettek magyarrá.” Ennek alapján a nevezett két 
város és környéke régtől számítva szláv lakosságú, a magyarok jelentéktelen kisebb-

 200 AJ F336-f17-1651.  A   Szöveggyűjtemény 100. sz. dokumentuma.
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séget alkotnak. A   délszlávok kezében van a föld nagyobb része, ezért elsősorban a 
délszlávok elemi érdeke, „[...] hogy fáradozásuk gyümölcsét egy rendezett államban 
tudják, amilyennek már korábban is az SZHSZ Királyság mutatkozott, ami miatt 
Magyarországon, ahol a teljes anarchia uralkodik, az elkerülhetetlen összeomlás lenne 
osztályrészük”. Ahhoz, hogy a rendezett állam működhessen, „[...] ugyanezen szlávok 
a leghatározottabban követelik, hogy szabadítsák fel őket a kegyetlen lelki sanyargatás 
terhe alól, aminek a magyar állam kitette őket, amely már hosszabb ideje mind az 
alapfokú, mind a középfokú iskolákban is megtiltotta az anyanyelvi oktatást, és ezzel 
a cselekedetével az összeomlás szélére taszította népünket”. Ily módon a magyar állam 
által elvett elemi jogok kérdése is rendeződne, de rettegnek annak lehetőségétől, hogy 
„[...] nemzeti érzésünk kinyilvánítása, őszinte és igazságos kívánságaink és vágyaink 
miatt, aminek úgy hivatalosan, mint bizalmasan hangot adtunk, a legszörnyűbb mó-
don üldöznének, életünk és vagyonunk pedig a legkilátástalanabb helyzetbe kerülne. 
Félelmünk a keserű tapasztalaton alapszik.”

Baja város és környékének hovatartozása 1919 közepére sem tartozott az el-
döntött kérdések csoportjába, jóllehet a szerb hadsereg a városban tartózkodott: 
 Dolinka Vazul, Baja város polgármesterének és főispánjának Baja csatlakozásáról írt 
memoranduma201 szerint a két, egymáshoz hagyományosan több szálon kapcsolódó 
város egymástól való elszakítása egyenesen a nemzethalállal lenne egyenértékű: 

„A   vidék kulturális és gazdasági központja Szabadka. Szabadkán találhatóak 
gazdasági és kereskedelmi iskoláink. Itt székel a bíróság, itt vannak pénz-
intézeteink, stb. Szabadka különösen fontos hely a katolikus szerbek (azaz 
bunyevácok) számára, akik Baján a szláv népesség zömét képezik. A   bunye-
vácok minden művelődési intézménye Szabadkán van, ezért Baja Szabadkától 
való elszakítása e népelem halálát jelentené. […] Az etnográfiai indokok 
nem állnak szemben követelésünkkel, hanem éppen alátámasztják azt. […] 
Baját 1880 óta szerbek igazgatják, a polgármester és a szenátorok szerbek. 
A   kisbirtokosok négyötöde szláv kezekben van, ami azt bizonyítja, hogy a 
szlávok őslakosok. [...] A   röviden felvázolt okokból és Baja város és környéke 
életbevágó érdekéből, valamint 34 000 szláv nevében – akik már csak azért is 
megérdemlik a megnagyobbodott országunkhoz való csatlakozást, mert az 
erőszak ellenére is megtartották öntudatukat, és akik a magyar terjeszkedés 
Szent Bertalan-éjétől való félelmükben rettegnek.”

A    Dolinka Vazul, Baja város polgármestere által írt fenti levelet egy nappal később 
(1919. június 17-én), 4310 további aláírással ellenjegyzett kérelme202 követi, amit 
Petar  Karađorđević Uralkodónak címez Baja hovatartozásának eldöntése ügyében: 
ebben első érvként a város „tisztán szláv” jellegét említi, a mostani állapotokat az 

 201 AJ F336 f17 3291/1 jelzet. A   Szöveggyűjtemény 107. sz. dokumentuma.
 202 AJ F336-f17-3291-7. A   Szöveggyűjtemény 108. sz. dokumentuma.
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állam elmagyarosító politikájának számlájára írja, konkrét adatokkal segítve a ki-
rályt abban az esetben, ha az Párizsban Baja érdekeinek védelmére szánná magát.203 

A   lakosság nemzeti hovatartozásának statisztikai úton történő megváltoztatá-
sának gyakorlata – függetlenül attól, hogy spekulatív úton a délszláv küldöttség 
szakemberi sem utasították vagy vetették azt meg –  Dolinka Vazul, Baja polgármes-
terének  Baja hovatartozásának eldöntése kapcsán írt újabb memorandumában204 újból 
felmerül, vélhetően 1919 júniusában két csoport érv, a gazdasági és kereskedelmi, 
illetve történelmi okok mentén használja  Dolinka: a kiegyezést követő állapotok 
leírására a nemzetiségi iskolák bezárását hozza példaként: 

„Mivel a nemzeti iskolákat 1880 óta bezárták, és kizárólag a magyar állami 
iskolák működését engedélyezték, mindenkinek meg kellett tanulnia a ma-
gyar nyelvet, így a magyar statisztika alapján magyarrá válni. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés után a hivatalos államap-
parátus teljes erőbevetéssel hozzálátott az elmagyarosításhoz, akkor a Baján és 
annak környékén élő szlávok jelenlegi száma azt bizonyítja, hogy ezek a régiók 
tisztán szlávok voltak, mivel a hagyományok és kultúra hiányában ma nem is 
lennénk itt. Baja városában 1883-ban megszüntették a bunyevác (katolikus 
szerb) iskolákat azzal az indoklással, hogy a bunyevác iskolákat nem lehet tíz 
bunyevác gyerek érdekében fenntartani. Ez volt a hivatalos indoklás. Ezzel 
szemben a bajai bunyevác gyermekek szülei 1884-ben először az oktatási 
miniszterhez, majd a megboldogult Ferenc Józsefhez fordulnak kérvényük-
kel, hogy a 370 bunyevác gyerekük számára ismét nyissák meg a bunyevác 
iskolákat, amely kérvény mellé névsort is mellékelnek. Ebből is látszik, hogy 
népünket erőszakkal akarták »elnemzetleníteni«, és nem pedig a magasabb 
magyar kultúra hatása alá esett. Baja városát egészen 1880-ig szerb vezetőség 
irányította; a polgármesterek és szenátorok szinte mindegyike szerb volt, és 
ez is azt bizonyítja, hogy magasabb kulturális szinten voltak, ha már a magyar 
őslakosok elismerték számukra a város irányításának jogát.” 

 203 „Csak egy példát szeretnénk felhozni arra, hogy amikor a magyar kormány 
még terrorral sem volt képes megsemmisíteni bennünket, a statisztikai 
adatokkal tett bennünket nem létezőkké, miszerint az 1910. évi statisztika 
szerint Baján nem élnek bunyevácok, míg az idén februárban végzett nép-
számlálás adatai szerint, ahol saját kezű aláírásukkal hitelesítették az adatok 
helytállóságát, Baján 8723 bunyevác él a 7134 magyar ellenében; ez utóbbi 
számhoz hozzászámolták az elmagyarosított szlávokat és németeket. Az 
1919-es népszámlálás a szlávok relatív többségéről tanúskodik Baja környé-
kén, tehát az 50 évig tartó elidegenesítés után egyes településeken relatív, 
egyeseken pedig abszolút többségben maradtunk fenn. Ezen területek min-
den szlávja tehetős, így abban az esetben, ha ezeket a régiókat elveszítenénk, 
az nemcsak erkölcsi, nemzeti, hanem anyagi szempontból is teljes pusztulá-
sunkat eredményezné.”

 204 AJ F336-f17-3291-9. A   Szöveggyűjtemény 110. sz. dokumentuma.
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A   „magasabb kulturális szint” tényének bizonyítására folyamodik a város híres 
szerb szülötteinek felsorolásához, többek között „[...] a legnagyobb magyar lírai 
költő, Aleksandar Petrović [Petőfi Sándor] is Baja város közelében született”.

A   bunyevácok lakta területek hovatartozása kapcsán írt memorandumok zöme a 
magyar statisztika bűnei között sorolja fel a etnikum „láthatatlanságát”, az „egyéb“ 
kategóriába sorolásukat. Nem téveszthető szem elől, hogy ehhez nagymértékben 
járult hozzá a magyar lakossággal azonos katolikus vallásuk, ami elvben klerikális 
endogámiát – az azonos egyházon belüli házasodási gyakorlatot – feltételezett 
volna, ha ezt nem gátolta volna a paraszti társadalmakban mélyebben gyökerező, 
vagyoni állapotot előnyben részesítő szemlélet. Attól kezdve, hogy a bunyevácok 
statisztikai kimutatása megtörtént, őket azonnal a délszlávok közé emelték, megke-
rülve az etnogenezis bunyevác eredetre vonatkozó, a párizsi béketárgyalások idején 
mellőzött, időnként aktualizált és általában vitás kérdését.

A   sokácok esetében – a bunyevácoktól némiképp eltérő módon –  egyenesági 
leszármazást feltételeznek vélt elődeik, a hajdanvolt Baranyai Fejedelemség lakói 
között: ennek alapján a sokácok nem mások, mint a baranyai szerbek leszármazottai. 
A   Memorandum népünk történelméről Baranyában205 hosszan, részletekbe menően 
tárgyalja a Mohács utáni magyar történelem sokácokra vonatkozó eseményeit, ami 
szerint a Habsburgok 1526 utáni trónszerzését követő időszak a szerb származású, 
de a Magyar Királyság területén élő despoták számára a csatatéren kívüli vereség 
időszaka volt: a katolikus klérus ezt követően kezdi meg a despoták kolostorainak 
lerombolását. 

„Az első áldozata a Varaždin (Varasd) melletti szerb Marča kolostor volt, 
amelyet Zágráb püspökének áldásával kétszer is leromboltak. A   római katoli-
cizmusra térítéssel a szerbek elnemzetlenítése is együtt járt. Az új gyülekezet 
nem maradhatott hű nemzeti nevéhez. A   baranyai és a szlavóniai szerbség a 
sokác206 csúfnevet is felvállalta inkább – és a nevet még ma is viselik –, mint 
hogy elmagyarosodjon.” 

 205 Memorandum népünk történelméről Baranyában.1920. február 20-án 
(AJ   F336-f16-6692). A   Szöveggyűjtemény 121. sz. dokumentuma.

 206 Mert ahogy elfogadhatatlanok az olyan általánosítások, miszerint „a Bosz-
niában élő, a horvát nemzet szerves részét képező” etnikumot nevezzük 
sokácoknak, vagy hogy a sokác „elsősorban az a nép, amelyik ököllel vet 
keresztet” (šokac – šaka – ököl), a történettudomány mai állása szerint nem 
fogadható el a sokácok önmeghatározása sem, ami a szlávok nagy vándorlá-
sát helyezi előtérbe, figyelmen kívül hagyva a horvát nemzet sajátos etno-
genezisét. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a sokácok legelőbb Szlavóniában, 
később pedig Szlavónián kívül telepedtek meg (Szerémség, Baranya, Bánát). 
Hogy a letelepedésükre legalkalmasabb területet az Ilova, a Száva, a Dráva és 
a Duna között találták meg, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szlavónia 
teljes síksági részét Šokadija – Sokácország néven emlegetik. Ez az övezet 
sokáig ütközőzónát képezett a török betörésektől Horvátország ▶
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Ennek alapján a Baranyában nem élő magyarok lettek volna a sokácok leggyű-
löltebb ellenségei. Az egyház részéről megnyilvánuló üldözés hosszú időn keresztül 
kivándorlásra késztette a sokácokat, akik kivándorlását törvénycikkely is tiltotta. 

„A   baranyai szerbek az üldöztetésnek és szenvedésnek leginkább a 17. szá-
zadban voltak kitéve. A   tisztviselők már többnyire római katolikusok voltak, 
és a szerbségtől erőszakkal hajtották be a »bért« (a római katolikus egyházi 
tizedet), amely alól már Aba Sámuel és I. András felmentette a szerbséget, 
ezért ezek lázadtak az adó ellen. Tiltakozásuk miatt megbüntették és bezárták 
őket. Aztán megkezdődött kitelepedésük Baranyából és Szlavóniából. Hogy 
ebben megakadályozzák őket, a magyarok közbenjárására (ecclesia militans) 
1660-ban megszületett a XXV. törvénycikkely, amely a szerbségnek megtiltja, 
hogy Szlavóniába költözzön, és ott földet vásároljon.”

A   törvénycikkely beiktatását követő időszakban a Baranyában maradó sokácok 
– így a memorandum – kénytelenek katolikus hitre térni: „Ez embertelen elnyomás 
volt, és ezen a módon Radányi (sic!) püspöksége idején, egészen 1711-ig (Radányi 
minden bizonyossággal katolikussá térített szerb volt – Radonja) Baranya lakossá-
gának több mint a felét katolikus hitre térítették.”

A   sokácok sorsát tárgyaló memorandum e helyütt párhuzamot von Brankovics 
György sorsával, ezzel – szokatlan módon – a Habsburg-ház ármánykodásait a 
nemzeti mozgalmak letörésének eklatáns példájaként említi, Brankovics történetét 
pedig a délszláv törekvések korai példájaként idézi.

 ◀  felé. A   Vinkovci, Županja, Slavonski Brod, Našice, Đakovo városok alkotta 
övezet a sokácok hazájának számít. A   Šokadija földrajzi fogalom megho-
nosodásának pontos időpontja nem ismeretes. Azt állíthatjuk csupán teljes 
bizonyossággal, hogy a szlavón Szávamente ilyen néven történő említése 
a 19–20. század fordulóján jelenik meg, amikor a néhai Határőrvidékről 
származó írók elkezdik az elnevezést beemelni műveikbe. A   sokác népnév 
megjelenését nem lehetséges, legalább jelenlegi ismereteink szerint, a török 
dominanciájú Bosznia keretein kívül értelmezni. A   sokácok első, török 
defterekben való említése a 17. századból való, a legrégebbi említés 1615-
ből: ez Ahmed szultán fermánja, ahol a „latin vallású“ lakosságot, melynek 
vallása a szerbekétől, görögökétől és vlachokétól eltérő, sokácoknak nevezi. 
Ferdo  Šišić álláspontja szerint a sokác népnév eredetét a török forrásokban 
kell keresni: megítélése szerint a sokác népnév  „csak ott ismert, ahol a törö-
kök uralkodtak”. Ennek alátámasztására kifejti, hogy az elnevezés értelme a 
vallási megkülönböztetés, ebben pedig a törökök mesterek voltak. 

Forrás: web.archive.org/web/200770712094401/http://sokacka-grana.
hr/tko_su_sokci.htm. Letöltés időpontja 2020. június 16. 17.00.
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BÁNÁTI KRONOLÓGIA

A   Maros, a Tisza és a Duna bal partján fekvő, a folyók és a Déli-Kárpátok által 
határolt területet a szövetségesek oldalán álló két állam szerette volna magáénak 
tudni: míg Románia a bukaresti szerződésre hivatkozott, addig Szerbia – illetve az 
új délszláv ország – etnikai, stratégiai és gazdasági érvek szövevényét sorakoztatta 
fel a béketárgyalások során a döntéshozók meggyőzése érdekében. Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia magyarországi része vesztesként csupán abban reménykedhetett, 
hogy a nagyhatalmak döntéshozatalukkor nem tekintik elsődleges feladatuknak a 
gazdasági, földrajzi, történelmi egységnek tekintett ország feldarabolását.

A   délszláv kormány a világháború alatti kiáltványaival, illetve a szakértők által 
megfogalmazott, majd a kormány és a politikai küldöttség követeléseivel nyilván-
valóvá tette, hogy Bánát részét képezi területi követeléseinek. Jovan  Cvijić 1914 
nyarán rajzolt térképe ugyan még nem rendelkezett egyértelmű bánáti határokkal, 
de Nikola  Pašić 1914 kora őszén már ettől a hiányosságtól függetlenül egységében 
népszerűsíti az új délszláv államot: Bánátot Szerbia kulturális, gazdasági részeként, 
attól csak a Dunával elválasztott területként írják le.

A   világháború második évében az antant újabb szövetségesekre szeretett volna 
szert tenni, ezért tárgyalásokba kezd többek között Romániával is. A   szerb kor-
mány a hatalmi központok mellett a szövetséges és szomszédos Romániába  Jovan 
Radonić történészt küldi, aki – nyilvánvaló információgyűjtői szerepe mellett – a 
bukaresti szerb nagykövetség segítségével franciára is lefordítja és sokszorosítja 
a Memoire sur le Banat-ot (eredeti címe: Memoar o Banatu), amelyben – többek 
között – a szerbek elsőségének tézisét fogalmazza meg: a szerbek a 6. században ér-
keztek, és folyamatosan lakják Bánát területét, amely sohasem volt román többségű, 
mert a románok a hegyekből a 18. században érkeztek a síksági részekre... Ugyan 
mostanra kifejezetten vegyes a lakossága, a magyar statisztikai adatok közismerten 
megbízhatatlanok (ennek külön fejezetet szenteltünk), de ennek ellenére Torontál 
szerb, és Temes vármegye déli része is szerbek lakta terület. Közép-Bánát esetében 
az etnikai elv nem lehetett elégséges, ezért itt a közlekedés, a gazdaság és a védelmi 
szempontok kerültek előtérbe (Mitrović 1975, 11). Stratégiai szempontból nem 
mellékes, hogy a bánáti síkság Belgrádra és a morava–vardari-völgyre támaszkodik. 
A   Trumbićnak írt memorandumot Radonić azzal is kibővíti, hogy a bánáti szerbek 
778.502 hektár földet birtokolnak. A   folyók és a vasútvonalak is Belgrád felé gravi-
tálnak, ezért stratégiai szempontból Bánátnak a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság-
hoz kell tartoznia. Ezekkel az érvekkel Radonić azonos elveket vallott, mint  Pešić 
tábornok a béketárgyalások első hónapjában (1919. január 14-én),1 amikor  Foch 

 1 Bácska is legalább ennyire vegyes volt Radonić szerint: Szabadkát a bunyevá-
cok okán kell követelni, Topolyát és Zentát a termékeny földek miatt. Igaz  ▶
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marsall kabinetjének Petar  Pešić egy stratégiai szempontokat előnyben részesítő 
térképet nyújt át, amely többek között Temesvártól keletebbre látná legszívesebben 
a keleti határt.  Pešić január 16-án, a békekonferencia kezdetén már megjegyzi, hogy 
a román határ megvonása körül lesz a legtöbb gond. Ezt a megérzését nemcsak a 
Brătianu által korábban megejtett belgrádi látogatás során elhangzottakra alapoz-
ta, hanem arra a tényre is, hogy két, a győztes oldalon álló szuverén állam közötti 
határkérdés megoldása kapcsán kell igazságos, de legalábbis mindkét fél számára 
kielégítő döntést hozni. 

Tekintettel arra, hogy a wilsoni elvekhez a békekonferencia első napjaiban 
(1919. január 18-án még mindenképpen)  Pašić is ragaszkodott, kijelenti, hogy 
a románoknak ugyan nincs joguk Bánáthoz a nemzetiségi elvek alapján, ennek 
ellenére a szerb követeléseket egyes, a szerb aspirációkat ambivalensen szemlélő 
nagyhatalmak – vélhetően az amerikai küldöttségre célozván – például kifejezetten 
túlzónak találják:  Pešić tábornok január 22-én jelzi, hogy az angolok az oldalukon 
vannak, de bánáti követeléseiket ők is túlzásnak vélik. Két nappal később (január 
24-én)  Pešić kijelenti, hogy a franciák is a szerbek az oldalán állnak, kivéve Bánát 
esetében: „Véleményük szerint a hegyvidéki Bánát esetében követeléseink túlzottak 
Temesvártól keletre. Ugyanígy túlzás a románok Tisza–Duna határa, de a ma-
guk részéről hajlandónak mutatkoznak a Fehértemplom–Versec–Pécska határra” 
(Krizman–Hrabak 1960, 33).

Hogy a stratégiai célok békés úton valósuljanak meg, a politikai küldöttség 1919. 
január 23-i gyűlésén a bánáti és bácskai határok közé kerülő, nem délszláv lakosság 
cseréjének ötletét veti fel. 

A   kérdés kapcsán kialakuló nézeteltérés után hívják meg az akkor már a hely-
színen tartózkodó tudósokat, akik – a politikai küldöttség elvárásaival ellentétben 
– nem politikai, hanem szakmai – néprajzi és történelmi – döntések  meghozatalát 
hangoztatják: a néprajzi-történelmi szekció első összejövetelén döntés születik arról 
is, hogy  Cvijić legyen az, aki a bánáti határ helyét meghatározza, ami csak részben 
meglepő, hiszen az első térkép az ő nevéhez fűződik, jóllehet Radonić számított 

 ◀  ugyan, hogy ezzel – Radonić becslése szerint is – legalább 170-180 ezer 
magyar kerülne a határ szerb oldalára, de mi az a becsült 371.488 szlávhoz 
képest, akik Magyarországon maradnak (Mitrović 1975, 14). A   délszlá-
vok a Bácskát már a 6. században megszállták, a magyarok a 10. században 
érkeztek, de a szerb jelleg megmaradt, amiről a helynevek is tanúskodnak. 
A   középkori szerb állam összeomlása (15. század) után a szerbek folyamato-
san népesítik be a területet, Bánát és Bácska a 16. században teljesen szerb 
karaktert kap, ami a török adóösszeírásokból is kiderül.

A   magyar statisztika pontatlan, a bunyevácokat és a sokácokat a magya-
rok közé vagy az egyebek kategóriába sorolták. „A   magyarok közé sorolták 
a zsidókat is, de a tótok és a ruszinok közül is sokat, míg az igazi magya-
rok száma 250.000, a szlávok száma pedig 360.000” (Mitrović 1975, 15). 
Radonić elve a népesség történelmi jogán alapult, amiből a középkori szerb 
jelleg védhetetlen volt (Mitrović 1975, 15).
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a helyi körülmények legjobb ismerőjének, és számos munkájában foglalkozott a 
szerbek bánáti történelmével. A   meghozott döntés értelmében 1919. január 25-én 
úgy határoznak, hogy a nyilvánvalóan stratégiai határt a szigorúan néprajzi hatá-
rokkal pontosítják, valamint a szekció tagjainak fellépésére vonatkozó taktikát is 
definiálják.

Nem mellékes körülmény, hogy a követelt területet a belgrádi egyezmény értelmé-
ben a szerb hadsereg megszállva tartotta, ami a stratégiai érvek irányába billenthette 
a délszláv delegáció tagjainak gondolkodását akkor is, ha más szempontok mentén 
igyekeztek álláspontjukat kialakítani.

 A   délszláv küldöttség végleges, dél-alföldi területi követelését január 28-án hozta 
meg, ami nem a méltányosságra, sokkal inkább a területszerzésre összpontosított, 
hiszen ezt teszik majd – jegyzi meg  Rybarž a politikai küldöttség megbeszélésén – 
Románia vagy Csehszlovákia képviselői is. A   januárban rendelkezésre álló térkép 
tehát csak kis részben bizonytalanítja el a politikai küldöttséget: január 28-án  Pašić 
– maradván a stratégiai határok követelése mellett – újból felveti az idegenben 
maradó lakosság kompenzációjának lehetőségét, ami a homogén nemzetállamok 
kialakításának szándékát is tartalmazza.

1919. január 31-én  Pašić közli, hogy a küldöttek meghívást kaptak a Külügy-
minisztériumba, hogy ott (a Tízek Tanácsa előtt) kifejthessék Bánátra vonatkozó 
követeléseiket. A   Tízek előtti, január 31-i audiencián – a későbbi gyakorlattól 
eltérően – az érintett felek: Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kép-
viselői egyszerre voltak jelen. A   végleges – és aktualizált – délszláv  Bánát-memo-
randum még nem állott rendelkezésre, aminek okát nemcsak a közös meghallgatás 
során elhangzott román érvelésben kell felfedeznünk, hanem a délszláv koncepció 
kiforratlanságában is. Így történhetett meg, hogy a Legfelsőbb Tanács elé az első 
meghallgatásra üres kézzel érkezett a meghívott délszláv küldöttség, ezért – némi-
képp óvatosabbá válva – elsősorban a síksági Bánátot követelték, a vitás területek 
hovatartozásának kérdését pedig népszavazás felvetésével kívánták megoldani. 
Brătianu és a román tárgyalófelek ezzel szemben lényegesen felkészültebbnek tűn-
tek. Brătianu kifejtette, hogy Romániának szerződése van Franciaországgal, Nagy-
Britanniával és Oroszországgal, aminek értelmében joga van a Tiszáig és a Dunáig 
fekvő területekre. A   szerződés megkötése idején az etnikai, földrajzi és gazdasági 
egység elvéhez ragaszkodtak.

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége két javaslattal lépett elő január 
végén: szóban a néhány nappal később leírt memorandummal (a Szöveggyűjtemény 
79. sz. dokumentuma), és a népszavazás javaslatával. A   leírtak alapján januárban két 
túlzó területi aspirációval fellépő, győztesek oldalán álló kishatalom egymásnak 
feszülésének lehettünk volna szemtanúi.

Február 1-jén a délszlávok által követelt stratégiai határ és a szerb hadsereg által meg-
szállt terület lényegében egybevágott (Arad–Lugos–Karánsebes–Mehádia–Orsova 
vonal).  Brătianu kéri, hogy a szerb katonaság hagyja el Bánátot, és hogy oda szövet-
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ségeseket – lehetőség szerint franciákat – vezényeljenek.  Vesnić erre adott válasza 
diplomáciai szempontból szokatlannak tekinthető: a szerb katonaság egyrészt otthon 
van a területen, másrészt a keleti hadsereg vezénylete alatt áll. 1919. február elején a 
kijelentés ellenére a szerb seregek francia nyomásra a Temesvár–Versec–Fehértemp-
lom vonaltól 10 km-re keletre húzódnak, a kiürülő sávba franciák vonulnak be.

A   Bánátra vonatkozó szerb–délszláv memorandumot2 néhány nap múlva nyújtják 
át (február eleje), amelyben a nemzetiségi elv dominált, és a szerbek ennek alapján 
követelték a Bánát síksági részét. Februárban a közép-bánáti sávból vonul ki a szerb 
hadsereg, a békekonferencián már jelzett határtól nyugatra húzódik. A   katonaság 
visszavonulásának következményeként egy katonailag kevésbé feszült viszony ala-
kult ki, ettől függetlenül a délszláv követelések elsősorban stratégiai szempontokat 
követtek, amibe a nemzeti önrendelkezés elemei szivárogtak be.

1919. február 8-án dr.  Trumbić kijelenti, hogy megbízható forrásból értesült 
arról, hogy Nagykikinda veszélyben van; dr.  Smodlaka pedig arról, hogy Bánátban 
80–100 kilométert kapnak Belgrád védelmében, ami azt jelenti, hogy értesüléseik 
egyeznek és valósak.  Pešić tábornok beszámolója szerint igen élénk munka folyt 
Bánát kapcsán, és két nézőpont kristályosodott ki: az egyik szerint Belgrádtól keletre 
és északra 100 km övezet jutna az új délszláv államnak, a másik szerint a Marosig 
terjedő részek is szerb területek lennének.3 

A   délszláv politikai küldöttség álláspontja 1919 februárjában Bánát esetében 
egyértelmű, kialakítása a Bánáttól nyugatra fekvő régiók figyelembevételét is feltéte-
lezte: álláspontjuk alapján a majdani állam északi határának a Marosig kell eljutnia 
(lévén az természetes határ), mert akkor a Marossal egy magasságban meghúzott 
határ közé esne Bácskában Szabadka is, aminek védelme is szervezhetőbb lenne. 
Ez egyértelműen stratégiai felfogás volt, és a vízrendszerhez igazította a területi 
követelések definiálását.4

1919. február 15-én  Cvijić a néprajzi-történelmi szekció megbeszélésén bejelenti, 
hogy a politikai küldöttség a Maroson túli szerbek kérvényeit átadta a Legfelsőbb 
Bizottságnak.

1919. február 17-én  Cvijić időszerűnek tartja a Bánátról összeállított, a nép-
rajzi-történelmi szekció által készített memorandum nyomdába adását,5 amit 

 2 A   szerbek és a románok közötti határ Bánátban (Krizman–Hrabak 1960, 
338–343). A   Szöveggyűjtemény 80. sz. dokumentuma.

 3 A   XX. jegyzőkönyv II. pontja 1919. február 8. (Krizman-Hrabak 1960, 45).
 4 A   néprajzi-történelmi szekcióban is élénk munka folyik: a nyolcadik, 1919. 

február 11-i megbeszélésen Radonić felolvassa a Bánátról írt memorandum 
tervezetét, amelyet helyenként rövidíteni kell. A   Bánát gazdasági életére 
vonatkozó részt elfogadják csakúgy, mint  Zeremski Bánát statisztikájára 
vonatkozó munkáját.

 5 Az 1919. február 17-i megbeszélés jegyzőkönyve. Ugyanezen a megbeszélésen 
jelenti be a román memorandum elolvasásának szándékát  Cvijić. A törté-
nelmi-néprajzi bizottság a Bánátra vonatkozó adatokat kéri. AJ 336-f5-7222. 
A  Szöveggyűjtemény 24. sz. dokumentuma.
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csak megerősít annak ténye, hogy február 22-én jelenti be a politikai küldöttség 
harmincadik ülésén, hogy a kért munkák – vélhetően köztük a bánáti, bácskai és 
baranyai memorandumok is – elkészültek.6 Február 22-től tehát nemcsak a délszláv 
stratégiai követelések anyaga állt rendelkezésre, hanem vélhetően a néprajzi-törté-
nelmi szekció dokumentumai is.

A   politikai küldöttség 1919. február 20-i megbeszélésén Franchet d’Espèrey 
kiürítési parancsát tárgyalják: a szerbeknek 10 km-re nyugatra kell visszahúzódniuk 
a Versec–Temesvár vonaltól,7 amire egyébként már február elején parancsot kaptak, 
de nyilvánvalóan vonakodtak azt végrehajtani.

A   Legfelsőbb Tanács (más esetben Tízek Tanácsának nevezett testület)  végső 
javaslattétel céljából az operatív feladatok elvégzésével megbízott  Tardieu vezette 
Területi Bizottsághoz utalja a román és délszláv feleket: február 22-én először a 
román küldöttséget hallgatja meg, melynek Brătianu ( Brătiano), Vaida-Voevod, 
Mişhu, valamint Horchow főhadnagy volt a tagja:8 Brătianu a korábbi memoran-
dumra hivatkozva fejti ki álláspontját. Előbb Erdély, majd Bánát egységét fejti ki. 
A   délszláv álláspont meghallgatására néhány nappal később kerül sor.

A   két meghallgatás közti napokban tartotta a néprajzi-történelmi szekció jugo-
szláv kérdés egészével foglalkozó albizottsága a második ülését (1919. február 23-án); 
itt  Cvijić február 23-án mutatja be a hivatalos magyar statisztikák alapján kidolgo-
zott néprajzi térképét Bánátról, aminek alapötlete abban rejlett, hogy amennyiben 
a magyar statisztikai adatokat megkérdőjelezik, úgy azok pontatlansága a szerb és a 

 6 1919. február 22. körül XXX/III. napirendi pont (Krizman–Hrabak 
1960,  57).

 7 A   politikai küldöttség 1919. február 20-i XXVIII. jegyzőkönyve (Krizman–
Hrabak 1960, 54).

 8 1919. február 22. 4.10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:137).

„Az elnök üdvözli Brătianut ( Brătiano) és munkatársait. Elmondja, hogy 
a bizottság – amely már megvizsgálta az általuk benyújtott memorandumo-
kat és a szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa előtt elhangzott nyilatkozataikat 
– hálás lenne, ha először a különböző, földrajzi, politikai és gazdasági jellegű 
kérdéseire válaszolnának. Egyébiránt a bizottság észrevételeiket, amelyeket 
szükségesnek tartanak megtenni, a legnagyobb örömmel fogadja. [...]

Az elnök rátér a Bánság kérdésére, és fölhívja a román küldöttség fi gyelmét 
arra, hogy a bizottság köszönettel venne minden olyan érvet, amely e térség 
gazdasági oszthatatlanságát hivatott alátámasztani. Brătianu mindenekelőtt 
egyetlen szó erejéig az etnográfi ai kérdést kívánja érinteni. Elismeri, hogy 
Torontálban a román elem kisebb számban van jelen, mint a többi vármegyé-
ben. E tény azonban véleménye szerint nem igazolja a szerbek azon törekvését, 
hogy átlépjék a Dunát. Ennek a folyamnak – a béke fönntartása érdekében – 
áthághatatlan akadályként kell húzódnia a románok és a délszlávok között. Ha 
ebből az elvből engednek, úgy a román kormányzatnak a továbbiakban nem 
lesz módja a Timok melléki szerb tartomány román lakosságának lappangó 
irredentizmusát féken tartani” (Ádám–Ormos 2007, 1:137–138).
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román felet is egyformán sújtja: egy, mindkét felet azonos mértékben megkárosító 
térkép mindenképpen jó szolgálatot fog tenni a délszláv küldöttségnek. 

1919. február 25-én jelenti be  Pašić a  Tardieu-féle Területi Bizottság előtti meg-
hallgatásukat: 

„A   küldöttek a korábbi követeléseknél maradnak, és amennyiben nehézség 
lépne fel, úgy a népszavazás intézményéhez kell folyamodni, de ekkor mindkét 
megye – Torontál és Temes –, annak minden lakosa esetében folyamodjanak 
népszavazáshoz. Ha a Temesvártól keletre fekvő területek lennének csupán a 
vita tárgya, úgy csak a vitás területekre kell népszavazást kérni. 

  Vesnić úgy véli, hogy a mai napon a földrajzi, stratégiai, etnikai elvekkel, 
illetve a népszavazás érvével kell előállni. Ezeket először Cvijićnek kell elmon-
dania, akinek ott kell lennie a gyűlésen. Ezt követően a területi követeléseink 
jogalapját kell kifejteni – semmissé kell tenni a román titkos szerződésre 
vonatkozó érveket.”9

A   február 25-i megbeszélés során a délszláv küldöttek kétségtelenül kedvezőbb 
pozíciót alakítottak ki a három nappal korábban meghallgatott román küldöttségnél, 
amihez a feladatok felosztása és pontos végrehajtása legalább olyan mértékben járult 
hozzá, mint  Cvijić emlékezetes, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a kellő pillanat-
ban elhangzott metaforája, mely során Bánátot „[…] azzal a házzal hasonlítja össze, 
amelynek minden ajtaja és ablaka nyitva áll, és Szerbia felé van fordulva”.

Február 26-án Cvijićet az amerikai szakértők külön megbeszélésre invitálják, és 
lényegében a tőle kapott adatokra alapozzák további döntéseiket Bánát esetében: 
„A   Temestől északra fekvő (nagyon kicsi) rész Magyarországnak maradt Szeged 
védelmére. Megmutatták a térképet is.” A   fenti beszélgetés tartalmának ismereté-
ben március 1-jén  Pašić táviratot küld Belgrádba, amelyben arra kéri a kormányt, 
hogy a kétséges hovatartozású bánáti városok – Fehértemplom, Versec, Nagykikin-
da – mielőbb küldjenek kérvényt a békekonferenciának, melyben Szerbiával való 
egyesülésüket kérik (Mitrović 1975, 136): ezek a városok a szerb követelésben név 
szerint is szerepeltek, de hovatartozásuk vitatottá vált annak függvényében, hogy 
Bánát oszthatatlan, vagy két győztes között felosztandó területnek tekintendő. 

 9  Pešić tábornok táviratában beszámol a délutáni megbeszélésről:  Tardieu 
bizottsága meghallgatta a küldöttek Bánát, Bácska és Baranya területére 
vonatkozó mondanivalóját.  Pešić a stratégiai okokról beszélt,  Cvijić az 
etnográfiai és gazdasági okokról,  Vesnić a politikaiakról. A   munka jellegét 
tekintve tájékoztató volt, vita nem alakult ki. A   bizottságnak abban vannak 
kételyei, hogy a Buziásfürdő–Versec–Temesvár–Arad-vasútvonal nekünk 
vagy a románoknak jusson. Arra utaló jelek vannak, hogy az északi határ a 
Maros és a Dráva lesznek (Krizman–Hrabak 1960, 60).
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A   politikai küldöttség március 2-i XXXVI. gyűlésén  Cvijić másodszor közli, 
hogy a néprajzi-történelmi szekció elkészítette az összes régió anyagát (Krizman–
Hrabak 1960, 63–65).

  A   február 25-i területi bizottsági meghallgatásnak nem várt, meglehetősen 
kínos kimenetele lett, és azzal fenyegetett, hogy a nagyhatalmak már-már kegy-
vesztetté tegyék az új délszláv államot: 1919. március 4-én dr.  Smodlaka a politikai 
küldöttség összejövetelén figyelmeztet arra a veszélyre, miszerint:  

„[…]   [stratégiai] memorandumunk benyújtása után úgy tűnik, helyzetünk 
romlott. Elterjedt az a nézet, hogy követeléseink túlzottak, ami ugyan lehet 
egy téves meggyőződés is, de a meggyőződés gyökeret vert. Nekünk most új 
eszközt kellene alkalmazni. [...] Felajánlhatnánk nyíltan a népszavazás lehe-
tőségét minden olyan esetben, amikor a szövetségeseinkkel alakult ki vitás 
kérdés egy terület hovatartozását illetően.”10 

A   népszavazás románok részéről történt jóváhagyásának híre 1919. március 4-én 
jut el a szerb kormányhoz: a románok elvben a népszavazás mellett vannak Bánát-
ban, azzal a megelőlegezett előnnyel, amit az ottani németek segítsége jelenthet, 
akiknél agitálnak.11 

A   feszültséget március elején mind a román, mind pedig a szerb fél tovább fo-
kozza, ez utóbbi tárgyalófél Versec és Fehértemplom kapcsán: 

„A   szerbek azt hangoztatják, hogy nem lehetséges a béke, amennyiben Fehér-
templom és Versec szerb városokat nem nekik ítélik. A   románok megesküsz-
nek arra, hogy ha nem kapják meg a természetes határai által övezett Bánságot, 
akkor Romániában a nemzeti érzés föllángolása megdönti a kormányt, és 
győzelemre juttatja a bolsevizmust” (Ádám–Ormos 2007, 1:165–167). 

Egy nappal később (március 8-án) kerül sor  Pašić és  Tardieu beszélgetésére, 
amelyben  Pašić azzal érvel, hogy Kikinda, Versec és Fehértemplom egész hadosztály 
önkéntest adott a világháború alatt,  Tardieu pedig hozzájárul a népszavazáshoz 
Temesvár esetében, de a három város hovatartozása semmiképpen sem vonható 
kétségbe. Ugyanezt az érvelést  White-nak is elmondja (Mitrović 1975, 137). Ami-
kor  Jovan Radonić és Stanoje  Stanojević meglátogatják Douglas Johnsont március 
8-án, még inkább világossá válik, hogy Bánátra nézve még nincs végleges döntés, 
de az amerikai delegátus védeni fogja az igazságot.12 

 10 1919. március 4. Jegyzőkönyv, a XXXVII. gyűlés III. pontja (Krizman–
Hrabak 1960, 68).

 11 Határmegvonás és népszavazás Bánátban. AJ F336-f5-617.  A   Szöveggyűjte-
mény 37. sz. dokumentuma.

 12 Radonić négy nap múlva memorandumot intéz Johnsonhoz, amelyben három 
város: ezúttal Temesvár, Fehértemplom és Versec hovatartozását taglalja. 
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1919. március 10-én kerül sor a Területi Bizottság román és jugoszláv ügyekkel 
megbízott albizottságának újabb gyűlésére,13 amelyen – ahogy azt  Crowe megjegy-
zi – „[…] a szerbek helységenkénti, vagy legalábbis vármegyénkénti népszavazást 
kérnek, míg a románok által elfogadott népszavazásnak a Bánság egészére kellene 
kiterjednie”.14 Számára nyilvánvalónak tűnik, hogy sem a román, sem a szerb javaslat 
nem vezethet kielégítő eredményre, hiszen az ajánlott eljárási mód előre eldönti a 
kérdés kimenetelét, majd leszögezi: 

„Az egyetlen, kielégítő eredményhez vezető megoldást a bizottság által Ro-
mániának, illetve Szerbiának juttatott mindkét területen megrendezendő 
külön népszavazás jelentené. Egy ilyen szavazás a bizottság döntéseinek 
igazolása lehetne.”15 

1919. március 11-én a román és jugoszláv ügyek területi bizottságának munkája16 
a román határjavaslat véglegesítésével telik, majd a megbeszélés további részében 
Versec, illetve Nagykikinda hovatartozásának kérdése merül fel.17 

A   délszláv kormány március 13-án beleegyezik a népszavazásba az Olaszország-
gal, valamint Romániával kapcsolatos határvita eldöntése érdekében (Mitrović 
1975, 137), ezzel a látszólag két győztes állam között fokozódó határvita három-
személyessé bővül: március 23-án Brătianunak engedményeket kell tennie Bánát 
esetében a szövetségesek nyomására és a délszláv állam javára azért, hogy Szerbia 
engedményeket tegyen az olaszok irányában.18 

„A   bánáti területek hovatartozásától függetlenül  Tardieu a mezőhegyesi ál-
lami birtok elfoglalására tett indítványt tűzi napirendre ugyanezen a napon 
– aminek követelése egyértelműen gazdasági indíttatású19 – majd a bánáti 
határ véglegesítéséről tárgyalnak” (Ádám–Ormos 2007, 1:181). 

 13 1919. március 10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyző-
könyve (Ádám–Ormos 2007, 1:169–171).

 14 Ádám–Ormos 2007. 1:169–170. Meg kell jegyeznünk, hogy az olasz küldött 
e helyütt is a különvélemény lehetőségével élt, de konkrét javaslatot nem 
fogalmazott meg.

 15 Uo. 170. Ilyen, zónákra osztott külön-külön megszervezett népszavazásra 
került sor Koruška/Karintia esetében.

 16 1919. március 10. 5.10. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:169–171). 

 17 „A   nemzetiségi elvek mentén kísérli meg Eyre  Crowe megingatni a kialakult 
álláspontot akkor, amikor megjegyzi, hogy Versecben a németek vannak 
túlsúlyban, amire  Laroche úgy érvel, hogy […] a város ennek ellenére mind-
végig a szerb politikai mozgalmak fészkének számított, Fehértemplom pedig 
nagyon fontos szerb vallási központ” (Ádám–Ormos 2007, 1:179).

 18 1919. március 23.  A   politikai küldöttség 52. gyűlésének 2. napirendi pontja 
(Krizman–Hrabak 1960, 85).
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Abban megegyeznek, hogy a most vázolt határvonal jobb a korábban javasoltaknál. 
Másnap, 1919. március 14-én érkezik meg Belgrádból a Nagykikinda statisztikai 

adatait tartalmazó kimutatás,20 amely legalább olyan fontosnak mutatkozott, mint 
a fehértemplomi népgyűlésen elfogadott határozat,21 hiszen a délszláv államnak tett 
engedmények csoportjába kerülhettek az egyébként vitatott hovatartozású városok is.

A   Területi Bizottság 1919. március 18-i gyűlése22 javaslatokat fogalmaz meg 
további települések (Nagylak, Óbéb), illetve egyes vasútszakaszok esetében, majd 
vitára bocsátják a Jugoszlávia határairól szóló végleges jelentést, amelynek elkészí-
tésére február 18-án kaptak utasítást a Legfelsőbb Tanácstól. Az elvi szempontok 
felsorolását a gyakorlati megvalósítás fejezet követte. A   le nem zárt határvitában 
bízva a politikai küldöttség még március 19-én is népszámlálási adatokat kér a kor-
mánytól, hogy érveit, ezzel együtt pozícióit megerősíthesse, ezúttal Nagybecskerek 
esetében.23 Március 20-án  Pašić– Tardieu-találkozóra kerül sor a területi bizottság el-
nökének javaslatára Bánát határainak tárgyában: három város (Versec, Nagykikinda, 
Fehértemplom) a délszláv állam határai között marad, Temesvár Romániához kerül.

Március hónap folyamán a helyi csatlakozási nyilatkozatok hulláma további bá-
náti városokra is kiterjed, március 23-án Törökkanizsa csatlakozik a nagykikindai 
március 16-i határozathoz,24 ami a spontán közösségvállaláson túl arra hívja fel a 
figyelmünket, ami az újabb elképzelések mentén e Tisza-parti kisvárost hol a román, 
hol pedig a magyar állam határai között véli látni.

A   politikai küldöttség 1919. március 30-i megbeszélésén felolvasásra kerül az 
uralkodó távirata, amelyben annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Temesvár 
esetében követelni kell a népszavazást, lévén, hogy „[...] egy népszavazás esetén a 
polgárság köztünk és a románok között mellettünk tenné le a voksot”.25 Mint láthat-

 ◀ 19 A   Maroson túli szlovákok és szerbek rezolúciója, melynek elfogadására 1919. 
január 2-án került sor Bezdinben. AJ F336-f16-387. A   Szöveggyűjtemény 90. 
sz. dokumentuma.

 20 A   nagykikindai népesség-összeírás eredményei (Távirat Szalonikin keresztül 
1919. március 14., Párizsban 1919. március 15-én). AJ 336-f5-607. A   Szö-
veggyűjtemény 43. sz. dokumentuma.

 21 A   fehértemplomi nagygyűlés és a Jugoszláviához való csatlakozás határozata (Fe-
hértemplom 1919. márc. 16.). AJ 336-f3-981 és helyi adattár F336-f3-2427 
ugyanaz, mint 982. A   Szöveggyűjtemény 93. sz. dokumentuma. 

 22 1919. március 18. 187. o.: 5.14. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésé-
nek jegyzőkönyve. 1919. március 18. (Ádám–Ormos 2007, 1:240).

 23 A    nagybecskereki összeírás eredményei. AJ 336-f5-673. A   Szöveggyűjtemény 49. 
sz. dokumentuma.

 24 A   törökkanizsaiak csatlakozási kérelme 1919. április 7-én. AJ 336-f3-1148. 
A   Szöveggyűjtemény 95. sz. dokumentuma.

 25 Krizman–Hrabak 1960. 90. A   távirat még inkább nyomatékosítja Protić 
miniszterelnök március 26-i táviratát, amelyben sürgeti a temesvári népsza-
vazást, mert kimenetele a délszláv államra nézve kedvező lehet (AJ 336-f5-
864). Ez utóbbi  – A   Temesvári népszavazás kapcsán Protić – a Szöveggyűjte-
mény 50. sz. dokumentuma.
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juk, a népszavazás, a nagygyűlések akklamációval elfogadott döntéseinek közzététele 
nem állította fejtetőre a nagyhatalmi döntéseket, de azt a látszatot kelthették, hogy 
a nyilatkozó nép minden esetben a délszláv állam mellett áll ki. Március hónapban, 
amikor  Wilson még tevékenyen részt vett a békekonferencia munkájában, a rá való 
hivatkozás – ha nem is azonnali – de biztató kimenetellel kecsegtetett. 

1919. április 6-án a román és jugoszláv ügyek bizottsága (a Területi Bizottság 
részeként) jelentést tesz Románia, többek között Bánát határairól,26 majd vélhetően 
délután kerül sor a román és jugoszláv ügyek bizottságának27 újabb összejövetelére, 
ahol a délelőtt már bemutatott román határokra vonatkozó jelentéstételhez hason-
lóan a délszláv határok, ezen belül Jugoszlávia és Magyarország közös határa volt 
a jelentés tárgya.28 

1919. április közepétől Fehértemplom, valamint a német közösség lehetséges reak-
ciója foglalkoztatja a délszláv politikai küldöttséget: április 18-án vesznek tudomást 
a fehértemplomi rezolúcióról,29 majd 21-én a politikai küldöttség megbeszélésén 
annak a táviratnak a felolvasására kerül sor, amelyben a temesvári németek kijelentik, 
hogy nem foglalnak állást Magyarország mellett egy esetleges népszavazás esetén, 
hanem Szerbiához csatlakoznak (Krizman–Hrabak 1960, 115); ezért merül fel április 
közepén újból a népszavazás ötlete Bánát (és az Adriai-tenger) esetében is. Április 
16-án  Pašić  Tardieu-vel tárgyal, másnap Wilsonnál tesz látogatást: „ Tardieu közölte 
vele, hogy a bizottsága a következő álláspontot alakította ki: Fehértemplom, Versec 
és Nagykikinda Szerbiában maradnak.  Pašić azon kérdésére, hogy a határ a Marosig 
terjed-e,  Tardieu azt válaszolta, hogy erre nem emlékszik pontosan, de arra igen, 
hogy a Szeged alatti kis rész Magyarországé maradt.”  Pašić Wilsonnál már a határ 
kérdésében a délszláv állam kárára tett lépésekről beszél, amivel lényegében végle-
gesnek ismerte el a határt.30 Az első küldött kijelentései, amelyek alapján a végleges 
határ elismerésére vonatkozó megállapításunkat tettük, arra is felhívják fi gyelmünket, 
hogy ő és a hátteret biztosító politikai küldöttség is Bánát kérdését kezelte kiemelt 
jelentőségűként, míg Bácska és Baranya nem került érdeklődésük előterébe.

Ettől függetlenül 1919 májusában tovább folytatódik a nem délszláv lakosság 
egyre tömegesebb mozgósítása is, akik népszavazás vagy csatlakozási nyilatkozat 

 26 A   román és jugoszláv ügyek bizottságának a szövetségesek Legfelsőbb Tanácsa elé 
beterjesztett jelentése. 1919. április 6-án (Ádám–Ormos 2007, 1:232– 235).

 27 1919. április 6. 6.8. A   román és jugoszláv ügyek bizottságának a szövetségesek 
Legfelsőbb Tanácsa elé beterjesztett jelentése. Keltezési idő: 1919. április 6., 
benne: 3. Határa Magyarországgal (Ádám–Ormos 2007, 1:237).

 28 Mitrović 1975. 117. A   román határra vonatkozó döntés az 1. sz. jelentés, a ju-
goszláv határról szóló a 2. sz. jelentés jelölést viselte, és mindkettőnek függe-
léke is volt, amelyek statisztikai, etnikai viszonyokra vonatkozó adatokat és a 
határvonalra vonatkozó pontos rajzokat tartalmaztak.

 29 A   fehértemplomi rezolúció szövege és a Jugoszláviával való egyesülés szándéka (Párizs, 
1919. április 18.) AJ 336-f3-983. A   Szöveggyűjtemény 94. sz. dokumentuma.

 30 A   politikai küldöttség 1919. április 16-i (LXXII.) ülése (Krizman–Hrabak 
1960, 110–111).



■   Területi kronológia és összegzés ■ 293 ■  

formájában nyilvánítják ki akaratukat: a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Belügy-
minisztériuma május 2-án a békési és csanádi szlovákok memorandumát juttatja el 
a küldöttségnek,31 másnap, május 3-án a helyi sajtó a temesvári németek terveiről, 
elképzeléseiről számol be, ami – amennyiben a határokat annyira képlékenynek 
tekintik, mint a délszláv politikai elit –  döntően befolyásolhatja a bánáti kérdés 
kimenetelét: a bánáti németek látszólag számos lehetőség közül választhattak, ami-
ben elsősorban mint önálló politikai tényező szerettek volna szerepelni bácskai és 
erdélyi nemzettársaikkal, szabadon döntvén az autonómia és a három lehetséges 
állam közötti választás alkotta széles sávon,32 szemben a valós politikai vélekedés-
sel, ami az anyaországgal közvetlen földrajzi szomszédságban nem lévő közösség 
hátrányos helyzetét juttatta nekik.33

A   külügyminiszterek tanácsán május 8-án André  Tardieu az osztrák és magyar 
határról tesz javaslatot, a román és jugoszláv végleges határ javaslatának megvitatását 
későbbre halasztotta (az a benyomásunk támadhat, hogy egyes helyeken még min-
dig nyitott kérdésként kezelve azt). Ezen a napon dőlt el Magyarország határainak 
kérdése is véglegesen: a határvonal azonos volt az április 6-án javasolt vonallal. Ezt 
a Négyek Tanácsa vita nélkül fogadta el május 12-i ülésén (Mitrović 1975, 136).

Május 18-án a délszláv delegátusok újabb meghallgatást kérnek – vélhetően újabb 
engedmények, módosítások kicsikarása érdekében – a Legfelsőbb Tanácsnál, többek 
között Baranya és Bánát miatt.  Trumbić és  Žolger Karintiáról és a Murántúlról, 
 Cvijić Baranyáról,  Vesnić Bánátról és Bulgáriáról beszélt34 (Mitrović  1975, 142). 
Annak ellenére, hogy  Tardieu óva intette a délszláv küldöttséget a szerteágazó kö-
vetelések prezentálásától, azokra mégis ebben a formában került sor, ami  Clemen-

 31 A   Bánáti Szlovák Nemzeti Tanács rezolúciója a Jugoszláviával való egyesülésről 
(AJ 336-3-I-1349). A   Szöveggyűjtemény 98. sz. dokumentuma.

 32 A   temesvári németek nyilatkoznak (AJ 336-f3-1658). A   Szöveggyűjtemény 54. 
sz. dokumentuma.

 33 Május közepétől érett a változás más régiókban is – az adatok birtokában talán 
pontosabb lenne a „fokozódott a bizonytalanság” fogalmának használata  –, 
így Baranya és Baja környékének, de a bánáti határ esetében is, aminek mozga-
tórugója éppen a szláv, szlovák és német lakosság volt (Mitrović 1975,  129).

 34 Petar  Pešić tábornok titkos táviratában így számol be a küldöttek látogatásá-
ról  Clemenceau-nál (valójában  Tardieu-nél) a szerb hadügyminiszternek: 
„[...] a látogatás eredményeként mára meghívást kaptunk a békekonferenci-
ára, hogy minimális követeléseinket kifejtsük: [...] 2. Román határ: abszolút 
szükségünk van a Báziás–Versec–Nagykikinda–Szeged-vasútra. Ezért a 
következő határt kérjük: V. Moldava – K536, 327, 201, 133, Váradiától [?] 
nyugatra, K463, 134, Kis- és Nagycsád között [?], Gyertonos [?]–Grabac–
Makó. 3.) Baranya: lakosságunk és Eszék védelme okán a minimális határ: 
Cantova [Szántód?] a Dunán, Lapovo–Vikani–Szentmárton–Miholjac a 
Dráván. Okfejtésünk világos és határozott volt. A   bizottság meghallgatott 
minket, de saját véleményüket nem fejtették ki, és azt sem lehetett tapasztal-
ni, hogy helyeslik vagy nem követeléseinket”  (A-VII, pop III, kut. 470, fasc. 
IV br. 23. Pop III, kut. 28, br. 2 list 34).
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ceau-t kibillentette nyugalmából, és visszautalta a küldöttséget a Területi Bizottság 
elé. A   megbeszélésre két nappal később, május 20-án került sor.

Május 23-án a külügyminiszterek tanácsa elfogadja a  Tardieu-bizottság javasla-
tát, ennek alapján május 24-én jelentés készül a Legfelsőbb Tanácsnak, amit 1919. 
június 21-én fogadnak el.

Május 29-én  Cvijić bemutatja a Frontiére Septentrionale des Yougoslaves35 c. össze-
foglaló munkáját, amely a Vaskaputól a karintiai szlovénok lakta területig foglalja 
össze a követeléseket, és ezeket tudományos érvekkel támasztja alá.

Június elején a délszlávok tudomására jutnak a részletes határvonal pontjai. Mi-
után a politikai küldöttség előtt is ismertetve lett a végleges határ, úgy döntenek, 
hogy az igen népes délszláv küldöttségen belül munkájuk végéhez érkező bizottsági 
tagok közül azokat, akik munkájukat befejezték, hazabocsátja.36 

A   kisebb változtatások kieszközlésének – amire a Területi Bizottság május 20-i 
meghallgatása teremtett precedenst – hatására a politikai küldöttség június 6-án 
veszi kézhez Módos közép-bánáti település tiltakozó jegyzékét és csatlakozási ké-
relmét, amelyben az új délszláv államhoz való tartozásukat nyilvánítják ki.37 Nem 
tekintjük egyedülállónak a szándéknyilatkozatot, de a politikai küzdelem egyér-
telműen áthelyeződik a helyi, korántsem spontán véleménynyilvánítás síkjára: a 
nevezett módosi, párdányi, bánlaki községek memoranduma a korábbi politikai és 
tudományos érveket sorolja fel, mint „[...] hogy elszántan védje háromnevű népünk 
síksági Bánátra vonatkozó jogát, mely osztatlanul és sértetlenül kíván az SZHSZ 
Királysághoz csatlakozni. […] Temesvár tekintetében a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság kormánya küldöttsége útján kérje, hogy a város lakossága népszavazás 
útján döntsön csatlakozásáról a síksági Bánáthoz mint természetes hátországához.” 

Június 9-én  Pašić sokadszor tárgyal  Tardieu-vel, és újból szóvá teszi, hogy „[...] 
kínos benyomás, amit a románok bánáti határainak megvonása eredményezett azzal, 
hogy számunkra hátrányos döntés született, melyet etnikai, kommunikációs-gaz-
dasági, földrajzi-stratégiai szempontból sem lehet igazolni” (Mitrović 1969, 139). 
Bánát kérdése lényegében 1919 júniusára eldőlt, és ezt június 13-án a Legfelsőbb 
Tanács a Magyarország és szomszédai közötti ellenségeskedések beszüntetésére 
vonatkozó felszólításában közölte a budapesti, bukaresti és prágai kormányokkal. 

A   döntést követően a Bánátért folytatott küzdelem a jelképes cselekvés síkjára 
terelődik. 1919. június 16-án a Maros menti falvak elcsatolása miatt tiltakozó jegy-

 35 Északi határok elaborátum. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. dokumentuma.
 36 A   belgrádi kormány távirata a politikai küldöttségnek 1919. június 4-én 

(SANU 13484-587-6). A   délszláv politikai küldöttség a különböző céllal lét-
rehozott szakbizottságokkal együtt igen tekintélyes létszámot, 117 főt tudha-
tott magáénak, amivel a harmadik legnépesebb küldöttségnek számított.

 37 A   Módosi, Párdányi és Bánlaki járás küldöttségének memoranduma a Jugoszláviá-
hoz való csatlakozás tárgyában. AJ 336-f3-3157. A   Szöveggyűjtemény 103. sz. 
dokumentuma.
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zéket juttatnak el Belgrádból Párizsba, így a helyi kezdeményezések mögött nem 
elszigetelt és spontán formálódó dokumentumok sorjáznak, hanem azok sokkal 
inkább a kormány segítségével létrejövő követeléseknek tekinthetők.38

A   politikai küldöttség – amely június folyamán, vélhetően a közölt határok is-
meretében elégedetten dőlhetett volna hátra karosszékében – július 7-i gyűlésén39 
 Pašić nyilvánosságra hozza azt a jegyzéket, amelyben arra kéri  Clemenceau-t, hogy 
tűzze újból napirendre a bánáti határ kérdését.40

Július a szerb megszálló seregek sorsának eldöntésével, a Bánátból való visszavonu-
lással telik: 1-jén jegyzéket fogalmaznak meg, miszerint a románok elterelik a vizet a 
Bögéből, 7-én a vízszabályozásra és vasútvonalra vonatkozó memorandum okán vizs-
gálják felül a visszavonulásra vonatkozó döntést, 9-én memorandumban fogalmazzák 
meg, hogy a határ a két nép viszályát eredményezi. Július 14-én Franchet d’Espèrey 
parancsára vissza kell vonulniuk a szerb csapatoknak az új demarkációs vonal mögé. 
Ezzel a katonai intervenció kérdése is lezárult, miután július 28-án de facto elhagyták 
a [stratégiai szempontok alapján kívánatos – P. Á.] területet (Mitrović 1975, 140).

További, a bánáti határra vonatkozó érvek között a vízrendszer (csatornák, mű-
építmények) fenntartása és működtetése nem hozta meg a várt eredményt, ezért 
a helyzet összetettsége alapján megvonható határ kérdése kapcsán – elfogadva 
 Cvijić javaslatát – a politikai küldöttség 1919. július 17-i találkozóján41 Svetozar 
 Stankovićot küldik el a bánáti vízrendszerre vonatkozó adatok összegyűjtésére: a 
kinevezéssel összhangban július 19-e és július 21-e között a temesvári püspökség 
küldöttségének két memoranduma is Temesvár, illetve Arad fontosságára hívja fel 
a figyelmét amellett, hogy a bánáti hidrológiai viszonyok mentén érvel.42

1919. augusztus 2-i, a politikai küldöttséghez intézett kérelmükben a Maros menti 
szerbek egyenesen nemzethalált vizionálnak abban az esetben, ha az általuk lakott 
terület Romániához kerül: „Bánát északi részének Közép-, valamint Dél-Bánáttól 

 38 A   Törökkanizsai járás szerb lakosságának memoranduma az észak-bánáti határ-
vonalról. AJ 336-f3-2544. A   Szöveggyűjtemény 106. sz. dokumentuma.

 39 A   politikai küldöttség 1919. július 7-i, CXXIII. összejövetelén készült jegy-
zőkönyv II. pontja (Krizman–Hrabak 1960, 164).

 40 Június végétől  Cvijić három, Bánátból érkező csoporttal találkozik: „A   kül-
döttségek érkezése június végétől kezdve 1. Bánát azon részéről, amit Szeged 
biztosítása érdekében adtak oda (Deszk, Szőreg stb.); 2. A   dunai szoros 
környékéről érkező küldöttség ; 3. Temesvárról.”

 41 A   politikai küldöttség 1919. július 17-i CXXVII. összejövetelén készült jegy-
zőkönyv III. pontja (Krizman–Hrabak 1960, 167).

 42 A   temesvári küldöttség memoranduma (panasza). AJ 336-f3-2721. A   Szöveg-
gyűjtemény 112. sz. dokumentuma. Benne: Bánát vízrendszere. A   temesvári 
küldöttek memoranduma. A   Románia irányába esedékes határmegvonás 
és a temesvári küldöttek véleménye (memorandum). A   temesvári püspökség 
küldötteinek memoranduma a bánáti határokról. AJ 336-f4-2285. A   Szöveg-
gyűjtemény 113. sz. dokumentuma.
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való elszakítása gazdasági összeomlást és kulturális téren halált jelent az itteni la-
kosság számára”43 – írják. 1919. augusztus 14-én a politikai küldöttség a Módosi, 
Párdányi és Bánlaki járás szerb, horvát és más lakosai által június elején írt csatla-
kozási memorandumot tárgyalja, ami két hónapos késést jelent.44 

 Cvijić így foglalja össze a küldöttségekkel kapcsolatos benyomásait, a küldött-
ségek sorsát: 

„Amíg korábban a baranyai küldöttek esetében magam szorgalmaztam, hogy a 
külföldi missziók elé járuljanak, addig a bánáti küldöttek esetében a politikai 
bizottság érte el, hogy távollétemben (Brüsszelben tartózkodtam a szövetséges 
akadémiák konferenciáján) fogadja őket  Tardieu és  Aubert. Meghatároztam, 
hogy  Belić kísérje el őket  Aubert elé, miután a küldöttség egyetlen tagja sem 
beszél franciául. Két-három nap múltán  Aubert beszélgetésre hívott. […] 
Kijelentette, hogy az a véleménye, hogy a küldöttségek [bemutatása] nem 
változtathatja meg a határokat. Nem mintha most a legjobbak lennének. 
A   mostani határ csupán solution de compromis. Alig állapodtak meg benne, 
mint azt ön tudja, hónapokig tartó vita eredményeként. Egyetlen külföldi 
misszió sincs, amelyik ezt a kérdést újból napirendre tűzné. Az egész bánáti 
határ kérdése kerülne napirendre, ez pedig nem lenne szerencsés pillanat 
akkor, amikor a románok Pest irányába menetelnek.”45

Augusztus 16-án  Cvijić három levelet küld a politikai küldöttségnek, köztük a 
Szeged környéki szerb településekről,46 a Baja környékiekről, melyekben egy pár-
tatlan bizottság létrehozását kéri47 abból a célból, hogy: a) vagy a szövetségesek és 
a délszláv szakértők alkotta bizottság végezze el az ügyek valós állapotának megha-
tározását; vagy b) jöjjön létre egy olyan bizottság, amely levezetné a népszavazást.

Az augusztusi fejlemények délszláv szempontból mindenképpen kudarcnak 
minősülnek, amit belső ellentétek és a korábbi szövetséges, mostanra már ármány-
kodó román politikum testesít meg: az első szempontot a győztesek gőgjében, a 
másodikat a kitartó román agitációban vélik felfedezni.48 

 43 AJ 336-f3-2938.
 44 A   Módosi, Párdányi és Bánlaki járás küldöttségének memoranduma a Jugoszláviá-

hoz való csatlakozás tárgyában. AJ 336-f3-3157. A   Szöveggyűjtemény 103. sz. 
dokumentuma.

 45 MS M14.511. 1919. augusztus 15. 
 46 Jovan  Cvijić levele a békekonferencia főtitkárának a Tisza–Maros által határolt 

terület szerb lakossága kapcsán (Párizs, 1919. augusztus 16-án). AJ 336-f16-
3249. A   Szöveggyűjtemény 66. sz. dokumentuma.

 47 Jovan  Cvijić, a néprajzi szekció elnökének Baja környékének kapcsán meg fogal-
mazott levele a politikai küldöttséghez (1919. augusztus 16-án). AJ 336-f16-
3249-6. A   Szöveggyűjtemény 65. sz. dokumentuma.
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Úgy vélhetnénk, hogy  Cvijić Párizsból való elutazását követően a párizsi politikai 
küldöttség északi – így a bánáti – határok iránti érdeklődése is alábbhagyott, illetve 
más irányt vett: egészen október végéig uralkodik ez a látszólagos nyugalom, hogy 
1919. október 31-én Párizsba érkezzen a bánáti szerb anyák rezolúciója, amelyet 
elkeseredésükben írtak a Négyeknek, aminek gyakorlatilag semmilyen következ-
ményéről nincs tudomásunk.

 Pašić november 11-én bizalmas táviratot küld a minisztertanács elnökének, 
amelyben az új román kormányfővel történt tárgyalásának néhány pontjára, va-
lamint a tárgyalási légkör kedvezővé válására hívja fel figyelmét: ez a tárgyalás 
már a határok névleges elfogadásának időszakát nyitja meg. 1919. november 16-i, 
 Davidović kormányfőnek címzett petíciójukban a nagykikindaiak a demarkációs 
vonal kapcsán elégedetlenségüket fejezik ki, miután „[a] jelenlegi demarkációs vonal 
teljesen elszigeteli [Nagykikindát] északról, keletről, de még északnyugatról is, és 
olyan testre kezd hasonlítani, melynek ereit elmetszették”.49

A   kisebb engedmények politikájának egyik lelkes támogatója – a határok végleges 
megállapítása óta – maga  Cvijić, akinek álláspontja a román és a magyar határ, illetve 
Horgos hovatartozása kapcsán is a cserék kieszközlése lesz: a külügyminisztérium 
február 24-i jelentése szerint „ Cvijić professzor azt javasolja, hogy lépjenek kap-
csolatba a román küldöttség tagjaival a bánáti határ kapcsán azzal a megjegyzéssel, 
hogy legyenek Klisura, valamint Módos-Párdány megszerzésén, valamint legyenek 
arra tekintettel, hogy ezek helyett mit lehetne Romániának átadni”.50 

Szélesebb időtartományt véve figyelembe, a bánáti határok kapcsán folytatott 
küzdelem – attól kezdve, hogy a végleges határ megállapítása 1919 júniusában 
megtörtént – két vágányon haladt: míg a párizsi békekonferencia délszláv politikai 
küldöttsége a határok kapcsán megfogalmazott operatív feladatok realizálására 
összpontosítva tett kísérleteket a határ kisebb léptékű, de fontos módosításaira 
(mint a hidrológiai rendszer kapcsán megfogalmazott követelések), addig az 
„érintett lakosság” – továbbra is ragaszkodva a  Wilson által meghirdetett elvek-
hez – a népfelség megvalósulása mellett hitet téve a panaszlevelek, tiltakozások 
és a küldöttségek menesztése útján küzdött saját igazáért.  Avramović a politikai 
küldöttség 228. összejövetelén, 1920. március 16-án ugyancsak a vízszabályozási 
rendszer kapcsán jelenti be, hogy „[…] nemzetközi egyezménnyel kell megvédeni 
ezen területek vízszabályozási rendszerét, az öntözés és az árvízvédelem kapcsán”.51 

 ◀ 48 Lásd a Temesvár jelentősége Belgrád szemszögéből című memorandumot, illetve a 
román agitáció keze nyomát magán viselő „egy és oszthatatlan Bánát” eszmé-
je és ötlete. AJ F336-f3-3264. A   Szöveggyűjtemény 115. sz. dokumentuma.

 49 A   nagykikindaiak petíciója a demarkációs vonal kapcsán (Nagykikinda, 1919. 
nov. 16-án). AJ 336-f3-4425. A   Szöveggyűjtemény 118. sz. dokumentuma.

 50  Cvijić álláspontja a román és a magyar határ kapcsán (1920. február 24-én). AJ 
336-5621. A   Szöveggyűjtemény 76. sz. dokumentuma.

 51 „1920. március 16. (228.) III. Dr. Avramovićot hívták meg, hogy számoljon 
be a szakértők gyűléséről, amelyen a békeszerződés XII. pontjára adott ▶
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A   békeszerződés további pontjairól a küldöttség később tárgyal, így március 17-
én, a politikai küldöttek 235. összejövetelén felolvasásra kerül a békekonferencia 
elnökének levele, amelyben a Magyarországgal kötendő békeszerződésbe bele kell 
foglalni a kisebbségvédelmet (Krizman–Hrabak 1960, 283).

BÁCSKAI KRONOLÓGIA

Az ugyancsak többnemzetiségű Bácska területének délszláv államhoz csatolása – 
utalva Stanoje  Stanojević vonatkozó gondolataira  – korántsem igényelt akkora 
erőkifejtést, mint amit Bánát esetében a szövetséges államnak számító Romániával 
szemben kellett tanúsítani: Bácska és Baranya nem képezte semmilyen titkos szer-
ződés tárgyát, a fennhatóságot 1918 őszéig gyakorló állam képviselői pedig 1919 
első felében hivatalos minőségben nem tartózkodtak Párizsban, miután a győztes 
nagyhatalmaknak az előkészítő tárgyalásokat követően állt a szándékukban oda 
tudomásulvétel céljából meghívni őket.

A   délszláv politikai küldöttség céljai között kiemelt helyet foglalt el a háromnevű 
nemzet lakóterületének egy országba való egyesítése, amit nemcsak a szerb uralkodó 
nyilatkozata szentesített és a korábbi évtizedek eszmei áramlatai készítettek elő és 
 Wilson elnök 1918. január 8-i nyilatkozata foglalt nagyhatalmi keretbe, hanem a 
délszláv nemzetek nyelvi, kulturális egységének ideológiája töltött fel tartalommal.

A   békekonferencia hivatalos kezdetét megelőző pár napban (1919. január 14-én) 
 Pašić már a baranyai és bácskai sokácok és bunyevácok számáról kér adatokat, és 
miután szembesültek azzal, hogy ilyen adatokkal nem rendelkezik a küldöttség és 
a kormány sem, egy szabadkai katolikus paphoz, Baranya esetében pedig a belügy-
minisztériumhoz fordultak. A   küldöttség csak január végén kapja meg a hivatalos 
magyar statisztikai adatokat – aminek bírálata később az érvelés sarkalatos pontja 
lesz –, ezért Guganović és Mandić helyi pap és tanár összefoglalói váltak forrássá 
(Mitrović 1969, 43), fegyverré, egyúttal a hivatalos állami statisztikák ellenpontjává. 
Ezzel egy időben vált hivatalossá a Petar  Pešić tábornok nevével fémjelzett stratégiai 
határ tervezete és annak térképes változata. 

A   január 22-i politikai küldöttségi gyűlésen két, egymást alátámasztó elképzelés 
merül fel a stratégiai elképzelésekkel összhangban: a korábbi mohó, elsősorban 
stratégiai határokhoz képest óvatosabb, a kisebb engedmények, a falucserék opciója, 
majd másnap (január 23-án) annak ötlete, hogy a stratégiai határokon belül maradó 
nem szláv lakosságért „cserébe” ugyanennyi délszláv lakost hagynak a szomszédos 

 ◀  magyar választ tárgyalták meg. A   bizottság arra az álláspontra jutott, hogy 
minden magyar követelést elutasítanak, lévén hogy a követelések mindenütt 
politikai jellegűek. Ennek ellenére nemzetközi egyezménnyel kell megvéde-
ni ezen területek vízszabályozási rendszerét, az öntözés és az árvízvédelem 
kapcsán” (Krizman–Hrabak 1960, 278).
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államokban. Amennyiben egy védhető, tehát stratégiai szempontoknak megfelelő 
határvonal kialakítása valósul meg, akkor  nem rettennének meg a lakosságcsere 
ötletétől sem. 

Ezzel együtt a politikai küldöttség egy része kitartóan a stratégiai, míg a másik 
része  – majdnem ilyen szívóssággal – a néprajzi elvek maradéktalan „itt és most” 
elvéhez ragaszkodott, ami a bácskai határ néprajzi elvek alapján történő megvonását 
is jelentette volna. A   küldöttség arra az elvi álláspontra jut, hogy „[…] Bánát eseté-
ben a nyilvánvalóan stratégiai határt a szigorúan néprajzi határokkal pontosítanák, 
Bácska és Baranya esetében is a néprajzi határokhoz ragaszkodnak”.52  Január 25-én 
 Cvijić az időközben életre keltett néprajzi-történelmi szekció jóváhagyásával a 
bánáti és bácskai határ megállapítására kap  felhatalmazást,53 ezt követi a politikai 
küldöttség 19. megbeszélése (1919. február 6-án), amikor felolvasták és értékelték 
a Baranya és Bácska határvonala kapcsán stratégiai szempontok figyelembevételével 
írt memorandumrészt, és a végleges redakcióról állapodtak meg.54

A   politikai küldöttség 20. megbeszélésén (1919. február 20.) megbízható for-
rásokra hivatkozva dr.  Trumbić kijelenti, hogy Nagykikinda veszélyben van, ami 
annyit jelent, hogy Szabadka és Zombor is. Ennek okát nemcsak a román fél sike-
resebb érvelésében és jobb felkészültségében kell keresni, hanem a nagyhatalmak 
abbéli elképzelésében is, hogy az országhatárokat természetes határok és korábban 

 52 A   katonai misszió január 24-i találkozójának jegyzőkönyve, amelyen  Cvijić, 
 Belić, Đorđević, Radonić vett részt, amelyen arról született döntés, hogy 
másnap, január 25-én bemutatják a néprajzi kiterjedésre vonatkozó térképet 
(Krizman–Hrabak 1960, 33). 

 53 „A   néprajzi-történelmi bizottság második ülésének jegyzőkönyve a béke-
konferencián 1919. január 25-én. Jelen vannak:  Cvijić,  Stanojević,  Belić, 
 Vojnović, Radonić, Đorđević. Az előző ülés jegyzőkönyvét elolvasták és 
minden ellenvetés nélkül elfogadták.

 Cvijić kifejezi annak szükségességét, hogy a szekciónk szigorúan és kizá-
rólag tudományos elvek mentén végezze munkáját, és ne bonyolódjon bele 
a határok kérdésébe azon a szinten, ahogy az a politikai küldöttség felada-
ta. […]  Belić, Radonić,  Stanojević Bánátról értekezett, arról, hogy milyen 
elv alapján került megvonásra az itteni határ. Döntés született arról, hogy 
 Cvijić határozza meg a bánáti határt a meglévő vagy a még felmerülő adatok 
alapján. Tegye meg ugyanezt Bácska irányában is.

 Vojnović attól tart, hogy a Bánátban alkalmazott kritériumok Bácska 
esetében gyengítik érvrendszerünket és elveinket.

 Cvijić válaszol Vojnovićnak, hogy Bánát esetében mi szigorúan ra-
gaszkodunk a néprajzi határokhoz, amelyek a mellékelt térképen is a mi 
javunkra döntik el a kérdést, mert éppen ezen a részen vagyunk néprajzilag 
alátámasztva. […] Végül is arra az álláspontra jutottunk, hogy minden egyes 
esetben a néprajzi elvet fogjuk érvényre juttatni. Baranya esetében is hasonló 
módon jártunk el, mint Bácska és Bánát esetében” (MS. M 14.507).

 54 A   Memoar o revandikaciji külön tömbjei. A   Szöveggyűjtemény 79. sz. doku-
mentuma.
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megkötött titkos szerződések mentén kívánták meghúzni, és nem állt rendelkezésre 
kész néprajzi vagy történelmi szempontú memorandum, ami a követelések jellegét 
módosíthatta volna. Ugyanezen megbeszélés után juttatja el a politikai küldöttség 
a belgrádi kormány részére azt a memorandumot, amely a bácskai bunyevácok és 
sokácok csatlakozási szándékát nyomatékosító nagygyűlések határozatait tartalmaz-
za a követelt stratégiai vonalon kívül eső települések55 esetében: azt gyaníthatjuk, 
hogy a belgrádi kormány sugallatára történt a nagygyűlések megszervezése az egy-
oldalú alku tárgyát képező területek megnövelése céljából. Erre a délszláv területi 
követelések „következetlensége” sarkallhatta a kormányt: az ún. „bajai háromszög” 
kimaradt a követelésekből, ami – megelőlegezve a végkimenetelt – a délszláv vágyak 
be nem teljesülését eredményezte.

 Cvijić, a tudós, vélhetően a január 31-i személyes tapasztalatától fűtve, február 
22-én jelenti be a politikai küldöttség harmincadik ülésén, hogy a kért munkák – 
így a bácskai memorandum is – elkészültek.56 Birtokukban már nem érezhették 
teljesen fegyvertelennek magukat a Területi Bizottság február 25-i meghallgatásán, 
ahol még – a készültség viszonylag magas foka ellenére – az lehet a benyomásunk, 
hogy a délszláv küldöttség felkészületlen Bácska kérdésében, a következő feljegyzés 
alapján:  Cvijić először kitérő választ ad arra hivatkozva, hogy a meghívóban Bánát 
szerepelt a napirenden, de nagy vonalakban válaszolhat: a) Észak-Bácskában a la-
kosság nagyon vegyes, de a területi követeléseinkben megállapított határok között 
relatív többségben van lakosságunk; b) e vidéken kifejezetten sok bunyevác él; c) 
szükség van a magyar statisztikai adatok pontosítására (helyi adatokra támaszkodik 
a hivatalos adatokkal szemben); d) Szabadka esetében abszolút többségük van a 
bunyevácoknak köszönhetően; e) különösen érzékenyek vagyunk Bácskára, ami új 
civilizációnk bölcsője.57

Egy nappal később, február 26-án Cvijićet az amerikai szakértők külön meg-
beszélésre invitálják, és lényegében a tőle kapott adatok alapján változtatják meg 
további döntéseiket is:58 

 55 Katymáron, Bácsalmáson, Béregen, Hercegszántón (AJ 336-f17-155).
 56 A   politikai küldöttség 1919. február 22-i, XXX. megbeszélésének 1. napiren-

di pontja (Krizman–Hrabak 1960, 57).
 57 Lásd a meghallgatás jegyzőkönyvét. A   Szöveggyűjtemény 18. sz. dokumentu-

ma. A   román, illetve délszláv politikai küldöttség és a nagyhatalmak képviselői 
között folytatott beszélgetés Bánát kérdésében (1919. január 31.)

 58 Lásd  Cvijić visszaemlékezésében: „Kezdetben a területi hovatartozások 
kapcsán megfogalmazott vitás kérdések feletti döntések gyorsan sorjáztak. 
Bácska, kiváltképp Észak-Bácska kérdése a javunkra dőlt el azon informáci-
ók alapján, amiket én szolgáltattam a területi kérdések eldöntésére hivatott 
külföldi missziótagok részére úgy, hogy erről jóformán semmit sem tudott 
a politikai küldöttségünk addig, amíg személyesen nem tájékoztattam őket 
erről egy gyűlésünk alkalmával” (MS M14.507. I. sz. dosszié).
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„A    Tardieu úr bizottsága elé járulásunk utáni napon az amerikai misszió a 
következőket kérte tőlem: 1. a Szabadkára vonatkozó adatokat; 2. tájékozta-
tásra hívattak Fehértemplom és Versec kapcsán.

II. Bácska kérdésében minden oldalról tájékoztatást kértek tőlem. Bácska 
északi részét illetően a legnagyobb ellenállást az amerikaiak fejtették ki abbéli 
vágyaiknak hangot adva, hogy a magyarokkal szemben igazságosak legyenek. 
Ekkor – nem lévén már értelme tovább várni – kizárólag az ő részükre átadtam 
az eredeti, Bácskáról készített etnográfiai térképet, ami most nyomtatásban 
is megjelent, és amit mellékelek. Ellenállásuk megtört, és ezek alapján úgy 
tűnik, Bácskát úgy kapjuk meg, ahogy azt kértük.” 

Hogy érvei a következő beszélgetés során elsöprőek lehessenek, 1919. február 28-
án Jovan  Cvijić adatokat kér Bácskáról, azon belül is Szabadkáról,59 amit  – későbbi 
hivatkozások alapján – az amerikai néprajzi bizottság kért tőle,60 azok kézbesítésére 
utólag kerülhetett sor.

Az amerikai delegátusok meggyőzését követően 1919. március 2-án Bácska és 
Baranya kérdése újra napirendre került a Területi Bizottság gyűlésén, ahol a  román 
és jugoszláv ügyek bizottsága61 Bácska62 és Baranya63 határa kapcsán lényegében 

 59 Jovan  Cvijić részletes adatokat kér Szabadka lakosságáról (1919. febr. 28.). 
AJ   336-f16-408. A   Szöveggyűjtemény 30. sz. dokumentuma.

 60 A   február 26-i beszélgetésre hivatkozik.
 61 Lásd 1919. március 2. 5.2. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének 

jegyzőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 1:147–152).
 62 A   dunai határ: „A   dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) és  Leeper (Brit 

Birodalom) között folytatott eszmecsere eredményeképpen az amerikai 
és az angol küldöttség megállapodásra jut abban, hogy Jugoszlávia kapja a 
zombor–bezdáni-vasútvonalat, valamint a Ferenc-csatornát teljes hosszában. 

 Le Rond tábornok (Franciaország ) kijelenti, hogy Franciaország 
elvben magáévá teszi a másik három küldöttség által elfogadott határvo-
nal-tervezetet, mindamellett a baranyai határ megvitatásának lezártakor 
kisebb módosítást kíván a bizottságnak benyújtani. […]  Le Rond tábor-
nok (Franciaország ) javasolja, hogy a Bácskára nézve fogadják el a Kígyós 
vonalát Bácsmadaras környékétől egy Bezdántól északra fekvő pontig. 
Ezután a határ Kiskőszeg magasságában érné el a Dunát oly módon, hogy 
a Ferenc-csatorna egésze jugoszláv területen maradna. Baranyában a 
Duna- és a Dráva-határ elfogadásával »kacsacsőrt« hoznának létre. Ám 
e nehézség könnyűszerrel kiküszöbölhető, amennyiben Bácska határát a 
Duna egyik mellékfolyójának vonalában Kiskőszegtől meghosszabbítanák 
Pélmonostoron túl úgy, hogy a Drávát Valpovo magasságában érje el.” 

 63 „Dr.  Seymour (Amerikai Egyesült Államok) válaszában kifejti, hogy az 
amerikai küldöttséget Baranya esetében is ugyanazon tényezők befolyásol-
ták, mint a vizsgálat többi részében, nevezetesen: a nemzetiségi elv, a vasúti 
közlekedés, a gazdasági szempontok, azon kérdés, hogy a szóban forgó ▶
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földrajzi fogalmak mentén érvelve dönti el a délszláv–magyar határ bácskai szakaszát. 
A   földrajzi érvek mentén hozott döntés – Baja és környéke kivételével – a délszláv 
stratégiai érvekkel mutatott egybeesést.

A   gyors döntéshozatalra reagáló politikai küldöttség március 2-i 36. gyűlésén 
 Cvijić közli, hogy sikerült megszereznie a Szabadka lakosságára vonatkozó statisz-
tikai adatokat, amivel bizonyítást nyert többségünk ebben a városban.64  

A   néprajzi-történelmi szekció albizottságában március elejétől egyre nagyobb 
jelentőséget kap Bácska, illetve Baranya kérdése, és a vele kapcsolatos tevékenység is 
gyakoribb: március 3-án65 az összjugoszláv ügyekkel megbízott néprajzi albizottság 
ülésén  Cvijić javaslatára azonnal Bácska kérdésére térnek,  Zeremski felolvasta jelen-
tését Bácska statisztikájáról, külön felhíva a figyelmet a magyar állami statisztika 
hibáira. Döntés születik arról, hogy  Zeremski munkáját azonnal fordítsák le a többi, 
Bácskáról szóló memorandummal együtt, és ezt a néprajzi-történelmi bizottság me-
morandumaként kezeljék. 1919. március 12-én, az összjugoszláv kérdéssel foglalkozó 
megbeszélésen  Cvijić bemutatja Bácska elkészült néprajzi térképét.66 

A   Bácska iránti megnövekedett érdeklődés nemcsak a délszláv szakmai grémiumot, 
de a Területi Bizottság minden tagját jellemezte, hiszen a február 25-i kérdések, illetve 
az időközben történt megbeszélések előrevetítették a terület kérdésének eldöntését.

 ◀  terület lakossága inkább magyar vagy inkább jugoszláv kormányzatot látna 
szívesebben, valamint azok az intézkedések, amelyeket azért szükséges meg-
hozni, hogy elkerülhető legyen a lakosság normális gazdasági tevékenységé-
nek a megzavarása. Az amerikai küldöttség arra az eredményre jutott, hogy 
Baranya számára a legmegfelelőbb határt a Dráva jelenti, amely egyszerre 
földrajzi és közigazgatási határ; e vonaltól északra nem ad helyt a jugoszláv 
követeléseknek. Az etnikai helyzet nem ugyanaz, mint a Bánságban és a 
Bácskában, mivel a szláv túlsúly itt közel sem olyan jelentős. Ami a közleke-
dést illeti, megállapítható, hogy a jugoszlávoknak a legjobb körülményeket 
biztosítják, amelyekre egyáltalán igényt tarthatnak, amikor lehetővé teszik 
számukra a hajózást a Dráván, valamint az e folyótól délre található vasútvo-
nalak fölötti rendelkezést. […]

 Leeper (Brit Birodalom) elmondja, hogy az angol küldöttség egyetért az 
amerikai küldöttség által kifejtett véleménnyel. A   Drávától északra a jugo-
szláv követeléseknek nincs etnikai alapjuk: ezért a legjobb határt (Ádám–
Ormos 2007, 1:149) a Dráva jelenti, és az angol küldöttség javasolja, hogy 
a határvonal a Murával való összefolyásáig a Dráván húzódjon” (Ádám–Or-
mos 2007, 1:149). 

 64 A   február 26-i beszélgetésre hivatkozik. A   politikai küldöttség 1919. március 
2-i XXXVI. összejövetelén készült jegyzőkönyv IV. pontja (Krizman–
Hrabak 1960, 65).

 65 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának ötödik ülése 1919. március 3-án (MS M14.507).

 66 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának nyolcadik ülése 1919. március 12-én 11 és 12 óra között (MS 
M14.507).
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A   Területi Bizottság újabb határozat-előkészítő megbeszélésére 1919. március 
13-án kerül sor,67 ahol a délszláv állam bácskai, baranyai és somogyi határainak 
(végleges) javaslattételére szólítja fel az elnök a bizottsági tagokat, a március 2-i ülés 
elvi egyetértését megerősítendő: a bizottság bácskai határként a március 2-án  Le 
Rond tábornok által javasolt vonalat fogadja el, amely a nyugati részen Bácsmadaras 
határától egy Bezdántól északra fekvő pontig a Kígyós vonalát követi. A   bizottság 
hasonlóképpen arra nézve is döntést hoz, hogy a Duna és a Dráva találkozásától a 
határ ez utóbbi folyót követi a Mura torkolatáig.68 

A   Területi Bizottság 1919. március 18-i gyűlésén69 vitára bocsátják a Jugoszlávia 
határairól szóló végleges jelentést, amire február 18-án kaptak utasítást a Legfelsőbb 
Tanácstól. A   Területi Bizottság március 18-i határozataitól függetlenül a délszláv 
politikai küldöttség újratárgyalja és mérlegeli a bácskai területszerzési lehetőségeket: 
1919. március 19-én, a politikai küldöttség összejövetelén70 „[...]  Pašić bejelenti, hogy 
birtokába kerültek a bácskai lakosságra vonatkozó legújabb adatok, aminek tükrében 
kijelenthető, hogy népességünk lélekszáma sokkal nagyobb annál, mint amivel eddig 
számoltak, amivel a követelésünk is lényegesen megnövekedik. Ezeket [az új adatokat] 
nyomban felhasználja a békekonferencián, és értesíti róla  Tardieu-t”. Ezek az „új ada-
tok” nagy valószínűséggel a  Cvijić részéről már emlegetett szabadkai adatok voltak. 

A   bajai háromszög kérdése

Március 20-án érkezik meg Párizsba Blagoje  Rajić szabadkai plébános,71 illetve 
 Pašić megtudja  Tardieu-től, hogy Bácska esetében délszláv szempontból kedvezőbb 
helyzet alakult ki, mint Bánát esetében: nem zárható ki, hogy e hír hallatán javasolja 
Radonić március 25-én, hogy a Bácska tárgyában tett területi követeléseink köré-
be Baját és környékét is vonják be, mert az eddig nem képezte a kezdeti követelés 

 67 1919. március 13. 5.12. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve 1919. március 13. (Ádám–Ormos 2007, 1:180–185).

 68 Ez azt jelentette volna, hogy Baranyában nem fogadták el a délszlávok területi 
követeléseit.

 69 1919. március 18. 187.5.14. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének 
jegyzőkönyve 1919. március 18. 240 (Ádám–Ormos 2007, 1:187–191).

 70 „1919. március 19. (L.) II. 
  III.   Dr.  Smodlaka beszámol a szövetségesek illetékeseivel folytatott beszél-

getéseiről, akik bánsági, bácskai és baranyai határkérdéseinket hivatottak 
megoldani, és akikkel a következő napokban is találkozik. Az a benyo-
mása, hogy helyzetünk Baranya esetében rosszul áll, elveszítjük, miként 
Murántúlt is. Bízik benne, hogy a kérdés még nincs véglegesen lezárva, 
és hogy az illetékeseket személyesen kell felkeresni.”
 Pešić tábornok távirata március 20-án a hadügyminiszternek: „[…] a 

központi bizottság végleges döntése értelmében Versec és Fehértemplom a 
miénk” (Krizman–Hrabak 1960, 83).

 71 SANU 13484-587-3.
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tárgyát.72 Az összjugoszláv albizottság 1919. március 28-i összejövetelén73 Radonić 
beszámol az Almási és a Bajai járás kapcsán írt memorandum állapotáról, amit 
 Rajićtyal együtt dolgoztak ki. Ezt tudomásul veszik azzal a megjegyzéssel, hogy 
javaslatot kell továbbítani a politikai küldöttség irányába, hogy kidolgozhassák 
az Almási és a Bajai járás (Bács megye), a Halasi és a Kiskőrösi járás (Pest megye) 
területén lakó délszlávok statisztikai adatait. Amennyiben ez lehetséges lesz, akkor 
 Cvijić Rajić adatai és az új adatok segítségével etnikai térképet dolgoz ki. Ehhez 
április 1-jén74  Cvijić Rajićnak adja a (Bács)almási és környező járások térképét 
azokkal az adatokkal, amelyek még nincsenek feldolgozva. 

 72 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának tizenharmadik ülése 1919. március 25-én 10 és 12.30 óra 
között.  A   szekció a javaslatot azzal fogadja el, hogy a kérdést Radonić, vala-
mint Rajić együttesen dolgozzák ki (MS M14.507).

 73 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának tizennegyedik ülése 1919. március 28-án 3 és 6 óra között. 
[…]   Cvijić úr arról számol be, hogy a küldöttség [az SZHSZ] beszámolt 
ennek a szekciónak arról, hogy döntést hoztak arra vonatkozóan, hogy 
minden kéziratot nyomdába küldés előtt átadják ennek a szekciónak. El lett 
döntve, hogy magyarázatot kérnek a küldöttségtől arra vonatkozóan, hogy 
a döntés minden kéziratra és csak a mi szekciónkra vonatkozik-e. Emellett 
arról is döntés született, hogy a küldöttséggel kapcsolatban kapott kézirato-
kat miképpen fordítják le.

Radonić beszámol az Almási és a Bajai járás kapcsán írt memorandum 
állapotáról, amit Rajićtyal együtt dolgoznak ki.

Ezt tudomásul veszik azzal a megjegyzéssel, hogy javaslatot kell továb-
bítani a politikai küldöttség irányába, hogy kidolgozhassák az Almási és a 
Bajai járás (Bács megye), a Halasi és a Kiskőrösi járás (Pest megye) részleteit. 
Amennyiben ez lehetséges lesz, akkor  Cvijić Rajić adatai és az új adatok 
segítségével etnikai térképet dolgoz ki” (MS M14.507).

 74 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának tizenötödik ülése 1919. április 1-jén 10 és 12.30 óra között. 
Jelen vannak:  Cvijić,  Zeremski,  Vojnović,  Šišić,  Belić, Signar,  Stanojević, 
Božanić, Durbešić,  Mihaldžić,  Županić, Ribarić,  Erlich, Radojčić, Radonić, 
Rajić,  Slavić, Juras, Gazari,  Kovačić, Đorđević.  Cvijić bemutatja Jurast, aki 
Zárából érkezett, és felkéri arra, hogy számoljon be azokról az állapotokról, 
melyek az olaszok által megszállt területeken uralkodnak. Eldöntötték, hogy 
erről Juras úr a következő ülésen tartsa meg beszámolóját.

Választ fogalmaztak meg a Területi Bizottság titkárának az Isztriával 
kapcsolatban feltett kérdéseire.

 Cvijić Rajićnak adja a (Bács)almási és környező járások térképét azokkal 
az adatokkal, amelyek még nincsenek feldolgozva.  Županić felolvassa a Ka-
rintiára vonatkozó néprajzi beszámolóját.  Erlich is elolvassa a saját, Karintiá-
ra vonatkozó referátumát. A   következő ülés ideje péntek délután 3 óra” (MS 
M14.507).
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Hogy a Baja megszerzéséért tett délszláv erőfeszítések nem nélkülözték a baljós 
jeleket, arról április 16-án értesülnek, amikor „ Pašić közli, hogy délelőtt  Tardieu-nél 
tartózkodott, hogy tájékozódjon a határmegvonás helyzetéről. […] Bácska tekin-
tetében [ Tardieu közölte], hogy Szabadka a miénk, a határ Baja alatt és Zombor 
felett húzódik.”75 Ez a kijelentés nem rendítette meg a két megbízott hitét:  Rajić 
és Radonić Bácsalmással kapcsolatos aktivitását magasabb szintre emelve 1919. 
május 3-án Jovan  Cvijić jegyzéket juttat el a politikai küldöttségnek, amelyben a 
Bácsalmási járás kapcsán – az új adatok birtokában – arra kéri a küldöttséget, hogy 
az általa szláv többségűnek nevezett terület is kerüljön az új állam határai közé.76 
A   Területi Bizottság részéről már a délszláv államnak juttatott Szabadka, illetve a 
határon kívül maradt települések együttesen, ugyanazon dokumentumban fordulnak 
a döntés előkészítőihöz ezekben a napokban azzal a céllal, hogy csatolják őket a 
délszláv államhoz. Érveik egyszerre történelmiek és etnikaiak: a szlávok őslakosok, 
a magyarok telepesek vagy elmagyarosodott szlávok, a földbirtokok zöme a szlávok 
kezében van, a magyarok sanyargatják őket.77

Május 29-én  Cvijić bemutatja a Frontiére septentrionale des Yougoslaves78 össze-
foglaló munkáját, amiről már Bánát kapcsán korábban szót ejtettünk.

Június 13-án a Legfelsőbb Tanács a Magyarország és szomszédai közötti ellen-
ségeskedés beszüntetésére vonatkozó felszólításában közölte a budapesti, bukaresti 
és prágai kormányokkal, hogy melyek azok a határok, amelyeket a békekonferencia 
véglegeseknek tekint. Ezzel – a három földrajzi régió esetében mindenképpen – új 
szakaszához érkeztek a tárgyalások.

A   helyi kezdeményezések és követelések személyes, élőszóban történő alátámasztá-
sára újabb küldöttek érkeznek a követelt területekről. 1919. június 14-én  Stanojević 
bemutatja a bajai iskolafelügyelőt, Arackit, aki újabb adatokat hozott Baja környé-
kéről, és beszámol a Baja környéki helyzetről. 79

 75 A   politikai küldöttség LXXII/II jegyzőkönyve. 1919. április 16. (LXXII.) 
(Krizman–Hrabak 1960, 111).

 76 Jovan  Cvijić a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság politikai küldöttségéhez (Párizs, 
1919. május 3.).

Jovan  Cvijić két tanulmánya a Bácsalmási járásról (SANU-14460-III-
a-G-5). A   Szöveggyűjtemény 53. sz. dokumentuma.

 77 AJ 336-f17-1651.
 78 Északi határok elaborátum. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. dokumentuma.
 79 „A   néprajzi-történelmi bizottság tizenkettedik ülése, amelyet 1919. június 

14-én tartottak délután 3 és 5 óra között. 
 Vojnović beszámol a jugoszláv egységről írt elaborátumáról. Döntés 

született arról, hogy elolvassák, hogy megismerkedjenek tartalmával, és 
esetleg bírálhassák azt, majd a nyomdába küldhessék.  Stanojević bemutatja a 
bajai iskolafelügyelőt, Arackit, aki újabb adatokat hozott Baja környékéről. 
Aracki beszámol a Baja környéki helyzetről” (MS M14.507).



■   Területi kronológia és összegzés ■ 307 ■  

 80 Prof.  Jovan Radonić és prof. Stanoje  Stanojević levele Nikola Pašićnak (1919. 
június 23-án). AJ 336-f17-2419/1. A   Szöveggyűjtemény 61. sz. dokumentuma.

 81 MS14.511 (IX. dosszié) Más helyen: „[...] Ezeknek a kijelentéseknek korláto-
zott értékük van pillanatnyilag. A   külföldi küldöttségek, akik végül Baranya 
kérdését eldöntik, nem hisznek a lakosság által tett kijelentéseknek, amelyek 
a katonaságunk által megszállott területekről érkeznek” (AJ 336-f17-2419).

 82 MS14.511 (IX. dosszié).

 Jovan Radonić és Stanoje  Stanojević a bajai háromszög követelésére buzdította 
a küldöttség első emberét – Pašićot – 1919. június 23-i levelében. Mint azt levelük 
első részében megfogalmazták, „[…] a legújabb statisztikai adatok ismeretében kije-
lenthető, hogy Baján és környékén a mi népességünk van többségben. Ezen adatok 
birtokában jogunk van Baját és környékét államunknak követelni. A   nemzeti elv 
mellett még egy igen fontos gazdasági és közlekedési szempont is jelen van, amivel 
követeléseink Baja esetében alátámaszthatóak.”80 A   két szakértő vélhetően mérle-
gelte a lehetőségeket, és a baranyai területszerzési esélyekkel szemben lényegesen 
kedvezőbbnek ítélték meg a Duna bal partján fekvő területeket. 

 Cvijić június 29-én így foglalja össze a Baja kapcsán tett eddigi lépéseket:

„[...] Szekciónk mindjárt működésének első napjaiban januárban olyan 
néprajzi térképet juttatott el a politikai küldöttség részére, ami Baját is ma-
gában foglalta. A   politikai küldöttség Baja követelésének javaslatát elejtette. 
Miután egy ilyen határvonal-javaslatot továbbítottak a konferencia részére, 
én magam csak Szabadkáért küzdöttem. Ekkor érkezett meg Branko [sic!] 
 Rajić, és kértük, hogy a népesség-összeírások alapján, amelyeket ő hozott el a 
politikai küldöttség számára megfogalmazott egyetlen jegyzékkel, utólagosan 
követelje Baját is.”81 

 Cvijić augusztusban is folytatja fáradságot nem ismerő küzdelmét Bajáért és 
környékéért. A   Bácska kapcsán tett bizalmas beszélgetés részleteivel folytatja fel-
jegyzését: 

„A   továbbiakban felhívtam  Aubert úr figyelmét a bácskai határ Bajára való 
kiterjesztésének szükségességére. Azt válaszolta, hogy a bizottságok mindkét 
kérdést lezártnak tekintik. Megmutatta a térképen a meghatározott határt 
és azt, hogy Baja a számunkra elveszett, elsősorban azért, mert nem az első 
pillanattól kezdve követeltük.”82 

 Cvijić augusztus 16-án javaslatot tesz a Baja környéki települések sorsának meg-
nyugtató megoldása érdekében: a lehetőséget egy pártatlan bizottság létrehozásában 
látja, amely megállapítja a valós tényeket, majd levezeti a népszavazást, vélhetően 
annak érdekében, hogy a terület ezek után csatlakozzon a délszláv államhoz
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1919. szeptember 22-én a kormánynak ecseteli a Baja–Bácsalmás–Hercegszán-
tó háromszög néprajzi sajátosságait,83 nem akarván belenyugodni abba, hogy a 
terület végképp Magyarországon marad, ezért a Duna mindkét felén terepmunka 
keretében bejárja a vitatott bácskai és baranyai településeket és vidéket, majd azt 
írja: „Párizsban való tartózkodásom ideje alatt az a benyomásom támadt, hogy a 
Baja–Bácsalmás–Hercegszántó háromszög néprajzi sajátosságait illetően nincs 
birtokunkban a teljes igazság.” Terepmunkáját követően a Baja környéki területek 
kérdését hónapokig nem tartja napirenden vagy tárgyalja meg a küldöttség egyetlen 
Párizsban maradt tagja sem.

A   belgrádi minisztertanács elnöke december 11-én újabb, ezúttal hidrológiai 
érvet továbbít Párizsba a politikai küldöttségnek, mely a Baja városának jelentősé-
géhez fűződő reményeket nyomatékosította, ezúttal már a határ egy kilométerrel 
délebbre tolását is – a Ferenc-csatornán található szivattyúállomás megszerzése 
érdekében – megelégedéssel nyugtázná.84

A   leírtakat összefoglalva leírhatjuk, hogy Bácska esetében a korábbi stratégiai 
határok követelése után Baja megszerzését tekintették – elsősorban Jovan  Cvijić – sze-
mélyes feladatának és küldetésének. Szabadka esetében elégségesnek bizonyult annak 
bizonyítása, hogy a lakosság abszolút többsége délszláv, és hogy a Magyarországon 
maradó délszlávok száma – a románokkal való egyezkedéshez hasonlóan – kiegyenlíti 
a veszteséget.

BARANYAI KRONOLÓGIA

Baranya déli részének délszláv államhoz csatolása a már bemutatott Bánáttal és Bács-
kával szemben eltérő körülmények között és érvek mentén zajlott: ugyan a belgrádi 
megállapodás értelmében jelentős részét a szerb hadsereg megszállta, ezzel együtt a 
stratégiai határok előrelátták megszerzését, de 1919. január 23-án  Pašić, a politikai 
küldöttség első embere  Trumbić és  Smodlaka nyomatékos fellépésének – valamint 
Aleksandar régens határozott, az etnikai elvek mentén végrehajtott területszerzéshez 
ragaszkodó proklamációja szellemének – engedve kijelenti, hogy nemzetiségi elvek 
alapján Baranya területe nem szerezhető meg, ezért el kell állni követelésétől.85 
A   Baranya kapcsán kialakított korábbi követelések elsősorban az Eszék irányába 
gravitáló települések gazdasági igényeit vették figyelembe (Mitrović 1975, 71), 
jóllehet  Cvijić 1914-es térképén is – megelőlegezett derűlátással – a Dráván túli 
területek jelentős része a majdani délszláv állam határain belül volt elképzelve, 
aminek alapját az etnikai összetételre, illetve történelmi múltra vonatkozó adatokra 

 83 Jovan  Cvijić levele az SZHSZ Királyság politikai küldöttségének Zomborból 
(1919. szeptember 22-én). F336-f17-4159. A   Szöveggyűjtemény 71. sz. do-
kumentuma.

 84 AJ 336-f16-5074.
 85 A   politikai küldöttség 10. jegyzőkönyve 1919. január 23-án (Krizman–

Hrabak 1960, 29–30).
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alapozva állapította meg  Cvijić. A   békekonferencia eseményeire visszaemlékező 
Stanoje Stanojević86 elsősorban a tárgyalások „kegyelmi” állapotát – a magyar fél 
távollétét – tekintette előnynek, bár a nemzetiségi arányok kedvezőtlen voltát maga 
is elismerte. A   kezdeti körülmények folytán tehát Baranya egy részének délszláv 
államhoz csatolása kecsegtetett a legkisebb reményekkel.

A   néprajzi-történelmi szekció január 24-i összejövetelén  Cvijić a szekció feladata-
ként az általa vegyes vagy kevert népességű területeknek nevezett régiók – beleértve 
Baranyát is – adatainak rendezését és néprajzi térképeinek elkészítését tűzte célul. 
Tíz nappal később a néprajzi-történelmi szekció részéről megszületik az egységes 
memorandumokra vonatkozó elképzelés vezérfonala, ami minden kidolgozandó – 
értsd: követelt – terület esetében a továbbiakban sormintaként szolgál. 

A   politikai küldöttség február 6-i ülésén felolvasták és értékelték a Baranya és 
Bácska határvonalának stratégiai elvek figyelembevételével írt memorandumrészét, 
és a végleges redakcióról állapodtak meg:87 a követelés – a maga bevallása szerint 
– csupán Eszék és Zombor között fenntartható „nélkülözhetetlen kapcsolattartást 
biztosító” területről beszél, ami ellentmond  Pašić korábbi kijelentésének, amellyel 
lemondtak e területről, ezzel pedig a Területi Bizottság döntéshozatalát is nagy-
mértékben megnehezítették. Várják Radonić88 finomításait, amivel abból az okból 
bízták meg, mert Radonić volt az a tudós, aki  Cvijić 1915–1916-os önkéntes svájci 
száműzetése idején a szakemberek munkáját koordinálta. Február 8-án – minden 
ellenérvtől függetlenül – a politikai küldöttség jóváhagyja a Baranyára vonatkozó 
dokumentum nyomdába adását.  Cvijić visszaemlékezése kitér a dokumentum negatív 
szakmai fogadtatására, ami szerint „[...] ez különösen akkor robbant ki, amikor a 
területi követelésekkel megbízott szekció tagjai elolvasták azokat a felületes és jelen-
téktelen jelentéseket, amelyeket a politikai küldöttség fogalmazott meg Murántúl, 
Baranya és Bácska esetében. Igazi felháborodás volt ezek kapcsán.”89

1919. február 22-én Protić Belgrádban úgy ítéli meg, hogy a nagyhatalmi körök-
ben a magyar statisztikák megbízhatatlanságát hangsúlyozó bírálatokat kihasználva 
Baranya esetében fontos lenne elrendelni egy új népszámlálást, amit a területet 
okkupált szerb katonasággal és az újonnan telepített adminisztrációval lenne üdvös 
végrehajtani. Az ötlettől függetlenül  Cvijić ugyanezen a napon, február 22-én, a 
politikai küldöttség harmincadik ülésén meghívottként jelenti be, hogy a kért mun-

 86 „Baranyában és Bácskában a helyzet egyszerre volt nehezebb és könnyebb, 
mint Bánátban, amit kitartóan követelt magának az SZHSZ Királyság. 
Könnyebb abban az értelemben, mert itt a területi követeléseikkel egyedül 
álltak a jugoszlávok, nehezebb viszont azért, mert a jugoszláv népesség sűrű-
sége korántsem volt olyan, mint Bánátban” (Hrabak 1992, 52).

 87 A   Memoar o revandikaciji külön tömbjei. A   Szöveggyűjtemény 79. sz. doku-
mentuma.

 88 A   Bánát kapcsán írt memorandum felolvasása előtt Radonić jelzi, hogy febru-
ár 5-én behívták őket a küldöttségbe, és Bácska és Baranya memorandumá-
nak kidolgozására szólították fel (MS M14.507).

 89 MS M14.511. I. sz. dosszié.
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kák – így vélhetően a baranyai memorandum is – elkészült.90 Ettől kezdve tehát nem 
csupán a már átadott – és a néprajzi-történelmi szekció tagjai részéről igen élesen 
bírált – stratégiai határokról írt dokumentum, hanem a néprajzi-történelmi szekció 
anyaga is rendelkezésükre állott. A    Cvijić elnöklete alatt álló, jugoszláv kérdéssel 
foglalkozó albizottság harmadik megbeszélésén (1919. február 24-én)  Stanojević 
jelzi, hogy átadta a Baranyáról szóló memorandumot.

Február 25-én – amint arról  Pešić tábornok táviratában beszámol – a délutáni meg-
beszélésen  Tardieu bizottsága meghallgatta a küldöttek válaszait a Bánát, Bácska és 
Baranya kapcsán feltett kérdéseikre, ez utóbbi esetében nem kis riadalmat keltve a 
délszláv küldöttségen belül: a meghívó napirendi pontjai mellett a bizottság elnöke 
Baranyára vonatkozóan is kérdéseket tett fel, a meghallgatás során Jovan  Cvijić „még 
nem eléggé határozott”.91 

A   Területi Bizottság újabb, március 2-án megtartott gyűlésén Baranyát és az attól 
nyugatra fekvő Dráva melletti területeket formálisan kérte a délszláv küldöttség, nem 
számítva megszerzésükre, legfeljebb alkualapot szándékozott kialakítani. A   Területi 
Bizottság tagjainak zöme ezért egész Baranyát Magyarországnak ítélte.92 A   javaslat 
ebben a formában nem vette figyelembe a győztes állam érveit – felkészületlensége 
és egyértelmű területszerzési szándéka okán –, hanem a nagyhatalmi elképzelések 
szereztek érvényt maguknak: a Drávát tekintették a legmegfelelőbb határnak – a 
francia küldöttek kivételével –, aminek pillanatnyi eredménye a határ és a Dráva 
sodorvonalának egybeesése lett. Az, hogy a tárgyalások tovább folytak a majdnem 
egyhangú döntés és javaslattétel ellenére,93 az  Cvijić visszaemlékezései alapján a 
délszláv tudósok fáradozásainak eredményeként94  könyvelhető el.

 90 1919. február 22. körül. XXX/III. napirendi pont (Krizman–Hrabak 
1960,  57).

 91 Mitrović 1975. 142. „ Tardieu: Mi a helyzet Baranya etnográfiájával?  Cvijić: 
Jóllehet ez sem volt feltüntetve napirendi pontként a meghívóban, ezért a 
statisztikai adatokat nem hozhattuk magunkkal. A   területi követeléseink 
határain belül, amint azt a küldöttség által átadott térképen is jelöltük, a 
pravoszláv és a katolikus szerbek, ahogy azokat a magyar statisztikai adatok 
jelölni szokták: a sokácok, a maguk 10.000 lakosával relatív többséget alkot-
nak a magyarok és a németek számával szemben. Ha ragaszkodik hozzá, mi 
több részlettel is szolgálhatunk, és azokat – különösen a részletes néprajzi 
térképet – elküldhetjük önöknek.” Vö. 1919. február 25. 4.11. A   román és 
jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegyzőkönyve (Ádám–Ormos 2007, 
1:141).

 92  Cvijić március 17-i jelentésében az eseményeket – újabb információk birto-
kában – így jegyzi le: „Tizenöt nappal ezelőtt a bizottság bizonyos tagjaitól 
– akik egyébként a románok és a köztünk lévő határ kérdését hivatottak 
eldönteni – tudomásomra jutott, hogy veszélyben vannak mindazon terüle-
tek, amelyek a Drávától északra helyezkednek el. Erről már említést tettem 
egyik ülésünkön.”

 93 Lásd 63. lábj.
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Az új lendület szimbolikus kezdeteként a politikai küldöttség március 2-i 36. gyűlését 
jelölhetjük meg, ahol  Pašić közli, hogy a néprajzi-történelmi szekció elkészítette az 
összes régió anyagát,95 másnap, március 3-án96  Mihaldžić felolvassa saját tanulmányát 
Baranyáról, amit történelmi és gazdasági szempontok hangsúlyozásával állított össze. 

A    Tardieu-féle Területi Bizottság március 13-i határozat-előkészítő megbe-
szélésén – a délszláv küldöttség tevékenységétől függetlenül – arra vonatkozóan 
születik megállapodás,97 hogy a Dunába torkolló Dráva sodorvonala legyen a határ. 
A   délszláv küldöttség számára teljességgel elfogadhatatlan döntés oka –  Cvijić em-
lékiratainak tanúsága szerint – a politikai küldöttség memoranduma volt.

 ◀ 94 „Amint arról március 17-én a küldöttségünknek beszámoltam, a  Tardieu-féle 
bizottság gyorsan, csupán a mi politikai bizottságunk memorandumainak 
birtokában határozta meg országunk Bácskától nyugatra eső határait. Nem 
kapott részletes tájékoztatást Baranya és Murántúl esetében. Kísérletet 
tettem, hogy újból visszatérjenek ezekre a kérdésekre annak az új anyagnak 
alapján, amit én gyűjtöttem össze és készítettem el.

A    Tardieu-féle bizottság néhány tagja erre vonatkozó értesüléseket 
 Smodlaka és  Žolger uraktól kapott. Annyiban voltunk sikeresek, hogy a 
bizottság némely tagjai hajlandóságot mutattak a kérdés újratárgyalására 
abban az esetben, ha erre a belső bizottság vagy a Négyek Tanácsa utasítást 
ad. Ehhez politikai befolyás kell, amit én a politikai bizottságnak ez úton 
jelzek. Önök annak alapján, hogy újabb adatok kerültek elő, és hogy ezeket 
a lehető leggyorsabban meg kell tárgyalni (a Tízek Tanácsának utasítása 
alapján), joggal kérhetnék, hogy újratárgyalásra kerüljön sor a  Tardieu-féle 
bizottságban” (MS M14.511).

 95 1919. március 2. XXXVI. (Krizman–Hrabak 1960, 63–65).
 96 „A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának ötödik ülése 1919. március 3-án. Jelen vannak:  Cvijić, 
 Zeremski,  Šišić,  Vojnović,  Stanojević,  Šenoa,  Mihaldžić, Radonić,  Belić, 
Marković, Đorđević.

Egyéb kötelezettségek miatt a tagok nem olvashatták el az előző ülés 
jegyzőkönyvét.  Cvijić javasolja, hogy azonnal térjenek rá Bácska kérdésé-
re.  Zeremski felolvassa jelentését Bácska statisztikájáról, külön felhíva a 
figyelmet a magyar állami statisztika hibáira. Döntés születik arról, hogy ezt 
azonnal fordítsák le a többi Bácskáról szóló memorandummal együtt, és ezt 
a néprajzi-történelmi szekció memorandumaként tegyék. Döntés születik 
továbbá arról is, hogy a Rijekáról szóló memorandumot – miután  Šišić és 
 Belić is átnézték – azonnal küldjék nyomdába.

 Mihaldžić felolvassa saját, történelmi és gazdasági szempontok (alapján) 
készített tanulmányát Baranyáról. Döntés születik arról, hogy  Mihaldžić 
Belićtyel közösen gépelje át még egyszer az anyagot, valamint hogy dolgoz-
zanak ki ketten egy Baranyáról szóló néprajzi vázlatot és térképet, ahol az 
adatok alapján határozzák meg az országhatár vonalát.

A   következő ülés napja csütörtök” (MS M14.507).
 97 1919. március 13. 5.12. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-

zőkönyve. 1919. március 13.  (Ádám–Ormos 2007, 1:180–185).
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A   Területi Bizottság következő, 1919. március 18-i gyűlésén98 vitára bocsátják a 
Jugoszlávia határairól szóló végleges jelentést, amelynek előterjesztésére február 18-án 
kaptak utasítást a Legfelsőbb Tanácstól. E javaslat megerősíti a Dráva határfolyó jelle-
gét, miután „[...] a térség egészében élő lakosság 10 százalékát nem túllépő jugoszláv 
népességet hagy Jugoszlávián kívül, Baranya és Somogy vármegyék déli részében” 
(Ádám–Ormos 2007, 241). Ezzel március közepén lezárult a Baranya megszerzésé-
ért folytatott küzdelem első – délszláv szempontból sikertelen – szakasza, melynek 
során sem a stratégiai, sem a nemzetiségi elvekkel való érvelés nem hozta meg a várt 
eredményt. A   hivatalos statisztikai adatok kapcsán megfogalmazott ellenvélemény és 
a javaslattevőkkel folytatott informális beszélgetések viszont egy másik szakasz felve-
zetéseként is értelmezhetőek, jóllehet  Smodlaka még március 19-én joggal számol be 
a politikai küldöttség soron következő összejövetelén arról, hogy Baranya esetében 
„helyzetünk rosszul áll”.99 Vélhetően a megrendült pozíciók erősítésére rendelik el a 
statisztikai/népszámlálási adatok újraértékelését minden terület esetében. 

A   párizsi küldöttek közül Jovan  Cvijić kezdett harcolni Baranya és a Murán túli 
területek megszerzéséért: az új adatok birtokában – vélhetően magánbeszélgetések 
során – arra kérte a Területi Bizottság tagjait, hogy tegyék újra napirendre a Dunától 
nyugatra húzódó magyar határ kérdését, és változtassák meg álláspontjukat a március 
közepén megfogalmazotthoz képest (ugyanezt  Žolger és  Smodlaka is ismételten 
megteszik a bizottság tagjainál). Jovan  Cvijić április 11-én felveti Pašićnak, hogy 
módjában állna az új adatok birtokában és az idő rövidségére hivatkozva újból a 
 Tardieu-bizottság napirendjére tenni a Baranya és a Murántúl kérdését (Mitrović 
1969, 142), amivel az egy biztos szavazat – a francia szakértő – mellé további nagy-
hatalmak képviselőit nyerhetné meg a területi követeléseiknek. Áprilisban ennek 
ellenére Baranya és Murántúl kérdésében nem tettek lépéseket.  Pašić – vélhetően a 
két nappal korábbi,  Cvijić sugalmazására történt beszélgetés eredményeiről számol be: 
„ Pašić április 16-án közli, hogy délelőtt  Tardieu-nél tartózkodott, hogy tájékozódjon 
a határmegvonás helyzetéről. […]  Tardieu közli Pašićtyal, hogy a baranyai határt a 
Dráva jelenti, amire  Pašić a bácskai határról érdeklődött, és örömmel nyugtázta, hogy 
Szabadkát megkapták, a határ Baja alatt és Zombor fölött halad” (Mitrović 1969, 
143).  Pašić április 17-én már Wilsonnal találkozik, és ugyan nem állt szándékában 
tételesen védeni a baranyai határt, de megjegyezte, hogy több délszláv marad Ma-

 98 1919. március 18. 5.14. A   román és jugoszláv ügyek bizottsága ülésének jegy-
zőkönyve 1919. március 18. 240. (Ádám–Ormos 2007, 1:187–191).

 99 1919. március 19. (L.) II. Baranya sorsának alakulását a küldöttség megle-
hetősen rezignáltan vette tudomásul: 1919. március 20-án a  Tardieu-től 
kapott bizalmas, kedvezőtlen információt  Pašić így továbbítja a kormánynak 
Belgrádba: „Bácska jobban áll, főleg az újabb adatok közlése után, Baranya 
helyzete nagyon rossz.”  Pešić tábornok április 8-án: „Bácskában a követelé-
seinknek megfelelően mindent megkapunk Szabadkával együtt, Baranyát 
egészében elveszítjük” (Mitrović 1969, 142).
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gyarországon, mint magyar a délszláv államban. Ez részéről inkább formális tiltakozás 
volt, mintsem a határok újravizsgálatára vonatkozó követelés (Mitrović 1969, 143). 

1919 áprilisában a Területi Bizottság véleménye abban a mértékben változik meg, 
ahogyan egyes nem követelt területek – ez esetben Baranya – szláv jellege bizonyítást 
nyer: 1919. április 14-én arról számol be a politikai küldöttségnek a Belügyminisz-
térium Bácska–Baranya–Bánát Osztálya, hogy Pécs, Pécsvárad népszámlálási adatai 
elkészültek,100 majd Jovan  Cvijić statisztikai adatokra hivatkozva jelenti ki, hogy 
Baranyában és a Dráva mentén több terület szláv többségű, ezért mindenképpen 
követelniük kell. Ezzel nemcsak felbátorította a délszláv küldöttséget, hanem kül-
földi kollégái révén a bizottságok véleményét is a korábbi álláspontjuk megváltoz-
tatására késztette. Április végén érkezik meg a Barcs környéki községek csatlakozási 
kérelme a Szerb–Horvát–Szlovén   Királysághoz,101 és erre az időre tehető (április 
26-a) a baranyai falvak csatlakozási kérelmének beérkezése is.102 Ezek a csatlakozási 
kérelmek a katonai felügyelet alatt zajló népszámlálásokkal egy időben születtek, 
ami nagymértékben megkérdőjelezte azok hitelességét. 

A   szerb kormány május 1-jén – a csatlakozási kérelmek birtokában – táviratot 
intéz a Párizsban tartózkodó küldöttséghez, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy 
Baranyából a Mohács–Villány–Siklós által határolt részt megmentsék: a nevezett vá-
rosok által határolt terület a korábbi területi elképzelések mindegyikében szerepelt.

A   néprajzi-történelmi szekción belül korábban döntés született arról, hogy  Belić 
készít egy rövid elaborátumot Baranyáról, amit 1919. május 8-án továbbítanak a 
politikai küldöttséghez.103

A   Külügyminiszterek Tanácsának május 8-i összejövetelét követő napokban 
érkezik meg a Baranyára vonatkozó népszámlálási anyag a kormánytól, és a béke-

 100 A   Szöveggyűjtemény 51. sz. dokumentuma. F336-f16-2203. Más kérdés, hogy 
az adatok a véglegesített döntések tükrében milyen hasznot hajthattak az 
új állam javára. „A   pécsi ambíciók politikája” – a baranyai határmódosítás 
követelésének egyik kezdeményezője éppen Jovan  Cvijić volt: a terület 
etnográfiailag vegyes, de mivel a legnépesebb németek nem csatlakozhatnak 
anyaországukhoz, a magyarok pedig a területen fiatal népesség, zömében el-
magyarosodott szlávok, a bunyevácok (sokácok) pedig igazi dinári lakosság. 
Használta a gazdasági érveket is. Pécs esetében: nincs etnográfiai okunk, de 
a többi miatt követelnünk kell. Itt emelte először az etnográfiai elvek fölé a 
stratégiai elveket (Trgovčević 1986, 301).

 101 A   Barcs környéki községek csatlakozási kérelme az SZHSZ Királysághoz 
(Barcs, 1919. április 30.). AJ 336-f16-2072. A   Szöveggyűjtemény 97. sz. 
dokumentuma.

 102 A   baranyai falvak csatlakozási kérelme (1919. április 26.).   AJ F336-f16-1595. 
A   Szöveggyűjtemény 96. sz. dokumentuma.

 103 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának huszonötödik jegyzőkönyve 1919. május 8-án délután 3 és 6 
óra között (MS M14.507).
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konferenciának küldik a jegyzéket azért, hogy Mohács és Siklós az új államhoz 
kerüljön (Mitrović 1969, 123). 

Május közepétől – a csatlakozási nyilatkozatok hatására – több, kiterjedését te-
kint ve kisebb változás lehetősége merült fel, aminek fedezete éppen a szláv, szlovák 
és német lakosság volt (Mitrović 1975, 129): a népszámlálások és a csatlakozási 
kérelmek együttesen elképesztő eredményhez vezettek. A   jugoszláv kérdéssel fog-
lalkozó délszláv tudósok gyűlésén (1919. május 16-án)104 Radonić arról számol be, 
hogy a küldöttség néhány magyar lakosú település nyilatkozatait is eljuttatta hozzá, 
amelyekben azt kérik, hogy csatlakozhassanak Jugoszláviához. Ő ezeket a nyilatko-
zatokat Mihaldžićtyal átnézte, és a küldöttségnek beszámolt róluk. Ezek baranyai 
magyar aprófalvak voltak, melyekben hatalmi szóval történt a dokumentumok 
aláírása. Május 16–17-én baranyai német települések csatlakozási szándé kával105 
bővül az argumentáció. Ennek összegzéseként Stevan Mihaldžić106 állítja össze azt 
a listát, amely a csatlakozni kívánó baranyai települések lajstromát tartalmazza, amit 
 Clemenceau-hoz juttatnak.

1919. május 18-án délután négy órakor területi követelésekről tárgyalt a délszláv 
politikai küldöttség,107 amikor magáévá tette a kisebb engedmények alkalmazá-
sának taktikáját, és azt a Négyek első emberével szeretné elfogadtatni a délutánra 
egyeztetett meghallgatáson. A   megbeszélés  Clemenceau-val azzal fejeződött be, 
hogy visszaküldte a délszlávokat  Tardieu-höz, aki előtt  Cvijić május 20-án beszélt 
Baranyáról,108 ahogy azt később megfogalmazta: 

 104 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 
alszekciójának huszonhetedik jegyzőkönyve 1919. május 16-án délután 3 és 
6 óra között (MS M14.507).

 105 A   baranyai német települések csatlakozási szándéka az SZHSZ Királysághoz 
(1919. május). AJ 336-f16-2023. A   Szöveggyűjtemény 101. sz. dokumentu-
ma. A   három nemzet közül a németek megnyerésével igyekeztek a mérleg 
nyelvén billenteni, ezért májustól szorgalmazni kezdték a német többségű 
települések kinyilatkozásainak gyűjtését (Mitrović 1975, 139).

 106 Stevan  Mihaldžić amatőr földrajzos és néprajzos, illetve Ilarion  Zeremski 
püspök két olyan személy volt, akik tekintélyesnek számítottak.

 107 1919. május 18. (XCI.) I. „Miután négy teljes jogú küldött fog ma délután 
hat órakor tárgyalni  Clemenceau-val, a békekonferencia elnökével, négy 
órakor a területi követeléseinkről tárgyaltunk, amelyeket az elnök elé 
tárunk. A   küldött urak megállapodtak abban, hogy […] Baranyában a 
Mohácstól délre a Dráváig terjedő területeket; Bánátban Dinnyés, Ivanda, 
Rudna, Csakovo környékét, délkeletre Temesvártól. Bošković azon az 
állásponton van, hogy a memorandumban leírtakhoz kell ragaszkodnunk” 
(Krizman–Hrabak 1960, 129).

 108 „Baranya: lakosságunk és Eszék védelme okán a minimális határ: Cantova 
(Hercegszántó) a Dunán, Lapovo–Vikani–Szentmárton–Miholjac a Drá-
ván. Okfejtésünk világos és határozott volt. A   bizottság meghallgatott ▶
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„[...] csupán stratégiai érvek mentén nem védhető álláspontunk, mert azok 
gyengék, de meg kell mentenünk lakosságunkat Baranyában. Más okokat ke-
resve és a térképet hosszan vizsgálva eszembe jutott, hogy bizonyítanunk kell 
azt, hogy a Duna folyó az egyik legrosszabb [határ] a Pannon-medencében, 
és hogy minden szárazföldi határ jobb, mint a Duna.”109

Ezt egy nappal előzte meg  Zeremski és  Mihaldžić jegyzéke Wilsonnak,  Lloyd 
George-nak és  Clemenceau-nak – a Négyek mértékadó többségének –, hogy egész 
Baranya legyen a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része;  Zeremski Baranyavárat 
követeli (Mitrović 1969, 124). 

A   meghallgatás tevékeny tanúja  Cvijić is, akinek visszaemlékezései alapján fellé-
pése döntötte el kedvezően Baranya hovatartozásának kérdését:  Johnson, amerikai 
szakértő köszönetet mondott Cvijićnek a felvilágosításért, Emmanuel   de Martonne 
pedig arról számolt be, hogy a lényegében vesztes helyzetben  Cvijić érvelése olyan 
helyzetet teremtett, hogy a Mecseket kezdték természetes határként emlegetni.110

A   szakemberek közül természetesen nemcsak  Cvijić volt abban a kiváltságos 
helyzetben, hogy a nagyhatalmak megbízottaival tárgyalhatott. 1919. május 29-én, 
a jugoszláv kérdés egészével megbízott albizottság összejövetelén111  Mihaldžić be-
számol tárgyalásáról  Temperley-vel, aki az angol küldöttségben Baranya kérdésével 
van megbízva,  Cvijić pedig a különböző bizottságokban határaink kapcsán folyta-
tott beszélgetéseiről, és végül bemutatja a Frontiére septentrionale des Yougoslaves112 
összefoglaló munkáját.

Még ugyanezen a napon (1919. május 29-én) lett olvasható a Baranya statisztikája 
címet viselő elaborátum,113 a területi követelések alátámasztására készült dokumen-
tum. Érdekessége, hogy a tudományosnak vélt érvek fölé a stratégiai érvek kerültek, 
mintegy maguk alá temetve a népesség-összeírások spekulatív érvrendszerét is. Az 

 ◀  minket, de saját véleményüket nem fejtették ki, és azt sem lehetett tapasztalni, 
hogy helyeslik vagy sem a követeléseinket” (A-VII, pop III, kut. 470, fasc. IV 
br. 23. Pop III, kut. 28, br. 2, list 34).

 109 Uo.
 110 MS 14.511.  Cvijić-feljegyzések. VII. dosszié.
 111 A   néprajzi-történelmi szekció jugoszláv kérdések egészével foglalkozó 

alszekciójának huszonnyolcadik jegyzőkönyve 1919. május 29-én délután 
3 és 6 óra között. Jelen vannak:  Cvijić,  Vojnović, Ribarić,  Šišić,  Županić, 
 Mihaldžić, Radonić,  Slavić,  Belić,  Kovačić,  Šorli, Đorđević.  Mihaldžić 
beszámol tárgyalásáról  Temperley-vel, aki az angol küldöttségben Baranya 
kérdésével van megbízva. Tudomásul véve.  Cvijić beszámol a különböző 
bizottságokban határaink kapcsán folytatott beszélgetéseiről. Tudomásul 
véve. Bemutatja a Frontiére septentrionale des Yougoslaves című tanulmányát. 
Tudomásul véve. A   következő ülés kedden 4 órakor lesz (MS M14.507).

 112 Északi határok elaborátum. A   Szöveggyűjtemény 85. sz. szövege.
 113 Baranya statisztikája – elaborátum. AJ 336-f16-2203. A   Szöveggyűjtemény 57. 

sz. dokumentuma.
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elaborátum egyértelműen kihangsúlyozza stratégiai jellegét: „[...] hogy Bácskát 
biztosíthassuk az oldalirányból érkező támadásoktól, és főképpen azért, hogy le-
hetetlenné váljon a magyaroknak a Dráva torkolatánál történő támadása Bácskára 
és Szlavóniára, szükséges, hogy Baranya egy része hozzánk kerüljön.” 

Miután a politikai küldöttség előtt is ismertetve lett a (majdnem) végleges határ, 
úgy döntenek, hogy az igen népes délszláv küldöttségen belül munkájának végéhez 
érkező bizottsági tagok közül azokat, akik munkájukat befejezték, hazabocsátja.114 
Helyettük mások érkeznek – amint arról Baranya főispánjától értesül 1919. június 
10-én a Belügyminisztérium Bánát–Bácska–Baranya Osztálya: hogy önként alakuló 
küldöttség érkezik Párizsba,115 szerveződésük lehetséges okát a Tanácsköztársaság 
eseményei, a vöröskatonák tettei válthatták ki, ugyanakkor kapóra jöttek a délszláv 
küldöttségnek a megváltozott hangulatú, a tárgyalás lehetőségét újra megnyitó 
Területi Bizottsággal való tárgyalás során.

Június 13-án a Legfelsőbb Tanács a Magyarország és szomszédai közötti ellenséges-
kedések beszüntetésére vonatkozó felszólításában közölte a budapesti, a bukaresti és 
a prágai kormányokkal a békekonferencia részéről véglegeseknek tekintett határokat. 

Ezzel szemben a délszláv politikai küldöttség továbbra is a kisebb módosítások 
lehetőségét kereste, igaz, nem mozgattak meg minden követ a siker érdekében, de 
a hazai küldöttségek fogadása és fontos személyek elé citálása mögött az egyre ak-
tívabb  Cvijić diplomáciai „hadjárata” húzódik. Erre ösztönözhették azok a hírek is, 
amelyeket a sajtóosztály június 13-án tett közzé: információik szerint egy esetleges 
népszavazás esetén a szerbek számíthatnak a magyar szavazatokra.116  

Az amerikai szakértővel, Douglas Johnsonnal június 17-én folytatott beszél-
getését követően június 21-én újból sor kerül egy beszélgetésre, amelyben több 
megkérdőjelezett terület – Baja és Baranya – sorsáról is szó esett: visszaemlékezé-
seiben jelzi, hogy Baranya kapcsán sohasem hivatkozott a csatlakozási kérelmekre, 

 114 A   belgrádi kormány távirata a politikai küldöttségnek 1919. június 4-én 
(SANU 13484-587-6). A   délszláv politikai küldöttség a különböző céllal lét-
rehozott szakbizottságokkal együtt igen tekintélyes létszámot, 117 főt tudha-
tott magáénak, amivel a harmadik legnépesebb küldöttségnek számított.

 115 „Baranya megye politikailag legismertebb és legkiemelkedőbb személyiségei, 
akik között gróf  Draskovich, gróf Keglevich és gróf Festetics, továbbá a 
katolikus klérus képviselői, földbirtokosok, kereskedők és más tekintélyes, 
a népből vétetett személyek vannak, személyesen hozták tudomásomra, 
hogy hajlandók saját küldöttséget meneszteni a párizsi békekonferenciára, 
hogy ott Baranya megye Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csato-
lását kérjék, amennyiben szándékukban a helyi katonai és polgári hatalom 
támogatását élvezik.” A baranyai küldöttség előkészületei a békekonferenciára. 
AJ 336-f16-2285. A Szöveggyűjtemény 104. sz. dokumentuma. 

 116 AJ 336-f5-2154.
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mivel ezeknek – a békekonferencia testületeihez hasonlóan – nem tulajdonított 
akkora jelentőséget, mint azt a kormány vagy a délszláv politikai küldöttség nekik 
tulajdonított: 

„Ezeknek a jegyzékeknek közel sem lehet olyan értékük a külföldi küldöttek 
szemében, mint amit a kormány és  Pašić úr nekik tulajdonít, hiszen ezek a 
jegyzékek ez időben, a hadseregünk által megszállt területen, a mi közigaz-
gatásunk idején készültek. Mindemellett egy és azonos szempontrendszer 
alapján lettek készítve: egyértelmű, hogy előre elkészített nyomtatványt 
tettek a községi elöljárók elé aláírásra.”117

Ilyen körülmények között került sor a valódi délszláv áttörésre, ami Baranya 
esetében hozott legnagyobb előrelépést: 

„Elkészítettem és nyomtatásra jóváhagytam az északi határ etnográfiai térké-
pét Bánáttól Pontafenig, néhány kiragadott példát, amelyek készek voltak, 
magam küldtem el a  Tardieu-bizottság néhány tagjának.

Készítettem továbbá egy olyan egzemplárt is, amelyet később kinyomtat-
tak, a meanderekről, amelyek Bácskát és Baranyát választják szét (az eredeti 
példányt a  Tardieu-bizottság rendelkezésére bocsátottam néhány napra ta-
nulmányozás céljából).118 

Az ülés után a bizottság tagjai meggyőződtek arról, hogy a mi határaink 
tekintetében a Dunán és a Murán túlra kell hatolni. Hogy az egyik és másik 
esetben is a számunkra kedvező úton van a kérdés, arról akkor győződtem 
meg, amikor másnapi bizottsági meghallgatásunkat követően igen korán 
megjelent a házamban Ogilvie úr, aki az angol misszió tagja és a barátom, 
hogy Baranya és Murántúl kérdésében a legjobb határokról beszélgessünk. 
Elmondta, hogy aznap dől el a határok kérdése.

Másnap, csütörtökön (1919. június 19-én – Lj. C.) Johnsonnál vacsoráz-
tam, ahol kijelentette, hogy a  Tardieu-bizottságon nagy tettet hajtottam végre 
a hazámért, és neki személyesen is, mert ettől kezdve az igazság és a törvény 
útján oldhatják meg a dolgot.

 Žolger megtudta, hogy a bizottság némely tagjaira mély benyomást tett 
az a néprajzi térkép, amelynek hisznek, és amely szerint a Murán túli szlové-
nek kompakt tömböt képeznek. Ezt velem a  Tardieu-bizottság francia tagjai 
közölték.

 117 MS14.511 (IX. dosszié).
 118  Cvijić a Frontiére Septentrionale összefoglaló tanulmányra hivatkozik, amely 

egységes egészként értelmezte az északi határt, megjelenése nemcsak a dél-
szláv politikai küldöttség alkalomszerű érvelését öntötte egységes formába, 
de a Területi Bizottság és a döntéshozók számára is kapóra jött.
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  Johnson még akkor közölte továbbá, hogy Baranya esetében a határnak 
a báni teraszt jelölték meg, de a megjelölt határtól északra még jelentős 
szerb oázis található Mohács környékén, valamint azt is, hogy a határ észak 
felé még mozdítható, ha arra ok mutatkozik. Arra kértem, hogy Mohácsot 
foglalja magában új határunk.”119 A   további bővítés elé nem gördült akadály, 
miután „[...]  Temperley úr tagja lett az angol küldöttségnek, és miután ő érti 
meg leginkább a mi helyzetünket, vele tárgyaltam annak ügyében, hogy az a 
baranyai terület tovább bővüljön, amiről a  Tardieu bizottságával folytatott 
tárgyalás alkalmával beszéltünk, és ahol személyesen részt vettünk, úgy, hogy 
a hozzánk tartozó részhez kapcsolódjon legalább a Mohácstól délre található 
szerb oázis.  Temperley ehhez hozzájárult.”120

Június 25-én jelzik, hogy Baranya 165 községe akar csatlakozni, amiről  Clemen-
ceau-t is értesítik (Mitrović 1969, 130).

Július 3-án a politikai küldöttség a Murántúl határainak meghatározását kéri. 
 Cvijić július 10-én levelet küld  Tardieu-nek, amelyben az „igazságtalan” baranyai 
határok miatt emel szót, a határ északabbra tolását és a délszláv lakosságú települések 
csatlakozását követelve.

 Két nappal később – a levél tanúsága szerint Péter király születésnapján – kerül 
sor Pécsett arra a több nemzet részvételével megszervezett gyűlésre, amelyen a 
csatlakozási szándékot nyomatékosítják: „Baranya minden vidékéről összesereglett 
ünneplő szerbek és sokácok, magyarok és németek Őfelsége I. Péter születésnapját 
ünnepelvén a népgyűlésen nyilvánítják ki kívánságukat, és kérik a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság küldöttségének elnökét, Nikola  Pašić urat, hogy a békekonferen-
cián támogassa aggodalmas lelkünk kérését, és eme hatalmas népgyűlésen megfo-
galmazottakkal [összhangban] a határok véglegesítése során Baranyát feltétlenül a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak juttassák.”121 Vélhetően ennek ismeretében 
jelenti ki Jovan  Cvijić, hogy a magyarok és a németek is a királysághoz csatlakoz-
nának: ugyan  Stanojević és Radonić már korábban magánvéleményt fogalmaztak 
meg, és közölték fenntartásaikat a csatlakozási kérelmek kapcsán, miután úgy vélték, 
hogy a szándék csak a Tanácsköztársaság miatt lett ebben a formában kinyilvánítva.

Július 14-én a politikai küldöttség felveti annak lehetőségét, hogy az okkupált 
területek peremén legyen a határ, amihez a vasúti csomópontként kulcsfontosságú 
Nagykanizsát is hozzácsatolnák: a nagykanizsai vasúti csomópont minden kétséget 
kizáróan fontos gazdasági szerepet játszhatott volna az új délszláv állam életében, 
de jelentőségén túl semmilyen, korábban már nemzetközi szinten „működő” érvet 
sem tudtak felhozni megszerzése érdekében.

 119 MS14.511 (IX. dosszié).
 120 MS14.511 (IX. dosszié).
 121 AJ F336-f16-3174. Stevan  Mihaldžić néhány héttel korábban Párizsban 

tartózkodott a néprajzi-történelmi szekció tagjaként, és a Baranyáról írt 
memorandum társszerzője.
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Július 16-án  Pašić azt jelenti a kormánynak, hogy a baranyai határok még nem 
véglegesek (Mitrović 1969, 144), ezért öt nappal később, július 21-én újabb, a határ-
módosítást napirendre tűző tárgyalást kérnek  Tardieu-től, eredményesen: a Területi 
Bizottság még egyszer napirendre tűzte a baranyai határok kérdését, a Legfőbb 
Tanács pedig dönteni akart róluk. A   javaslatot július 22-én és 25-én készítik el, a 
végleges formát a Legfelsőbb Tanács augusztus 1-jén tárgyalja:122 ebben jóváhagyják 
a korábbi bácskai határt, a Murántúlt az SZHSZ-hez csatolják. 

Augusztus 2-án közlik, hogy a Murántúl megszállható a szerb katonaság részéről, 
és a katonaság a végleges döntésig ott tartózkodhat (Mitrović 1975, 144).

Baranyában némi engedményt tesznek Magyarország javára. A   bácskai és a 
baranyai határokra vonatkozó döntésükről augusztus 5-i és augusztus 19-i jegyzé-
kükben (Mitrović 1969, 143–144) értesítik a délszláv kormányt:  Pešić,  Pašić ezt 
továbbra sem tekinti végleges határnak, hanem népszavazást követel Mohácson. 
A   küldöttség augusztus 19-én jegyzéket intéz  Clemenceau-hoz, hogy nemzetközi 
bizottságot küldjenek Baranyába és Bácskába [Baja–Szántova–Szentalmás!], hogy 
a helyszínen bizonyosodjanak meg az etnikai arányokról. A   nemzetközi megfigyelő 
bizottság létrehozásának felvetésével párhuzamosan Jovan  Cvijić szeptemberben 
Baja környékén és Baranyában tartózkodik, leveleiben határrevíziót követel.

A   határmegvonás feletti elkeseredés lehetséges kifejezési eszközének tekinthetjük 
a helyi panaszleveleket: a Sándor trónörökösnek Baranya lakossága részéről címzett 
levél első mondatai123 érzelmektől, indulatoktól túlfűtöttek és számonkérőek is 
egyben, szemére vetik a régensnek a fegyveren szerzett föld jogának és az ottani 
emberek vér szerinti összetartozásának sutba dobását, a párizsi küldöttség renyhe-
ségét és együgyűségét, az ebből eredő szomorú állapotok bekövetkeztét. A   néprajzi 
elvek alkalmazását egyenesen sérelmesnek vélik: 

„Fájdalom, amit a szerb hadsereg karddal elfoglal, azt a szerb diplomácia nem 
képes megőrizni. Novemberi örömünk mára a legkeserűbb szomorúságba for-

 122 1919. március 21. és augusztus 2. között Tanácsköztársaság ; a közös katonai 
intervenció ötlete 1919 áprilisa és júniusa között.

 123 „[…] Diplomáciánk ennek ellenére makacs gyermekként ragaszkodik az 
[etnográfiai] elvhez, nem érezvén, hogy ezzel az angolokat és a franciákat 
sérti, akik millió más nemzetiségűt tartanak saját rabigájukban. Maga az elv 
számukra még érthető, kellemes és elfogadható lenne, éppen ezért alkalmaz-
zák, de dühvel, kárunkra.

Természetes, hogy az etnográfiai elvek mentén Pécs nem lehet a miénk, 
de a szövetségesek számára az is természetes, hogy stratégiai és merkantilis-
ta elvek mentén tisztán szerb-horvát területek, miként Dalmácia és Bánát 
olasz, illetve román uralom alá eshetnek.

Így, amit kizárólag a szerb diplomácia nem lát Párizsban, azt a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság karddal szerzett területekből veszít, ami egyéb-
ként a világ négy égtáján is szent juss.” Baranya lakosságának csatlakozási 
kérelme. F336-fasc 17-VII-4118. A Szöveggyűjtemény 116. sz. dokumentuma.
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dult.[…] A   nagyhatalmak, melyek tegnapig a szerbekkel szövetségben voltak, 
és amelyek ma döntőbírákként viselkednek ellenségeink és szövetségeseik 
között, lekicsinylően tekintenek a szerb–horvát–szlovén diplomáciára, mely 
kizárólag az etnográfiai elvekre helyezkedik.”

 Cvijić ettől függetlenül – vagy éppen a saját meggyőződésének alátámasztására 
– fáradságot nem ismerve folytatja küzdelmét Baranyáért, elkészítvén a magyar 
statisztikai adatokon nyugvó etnográfiai térképét, amelyen a lehetséges új határ-
vonalakat is megrajzolja124 azokra a tapasztalatokra alapozva, amelyekről  Vesnić a 
szerb Külügyminisztériumot tájékoztatja: 

„ Cvijić professzor úr jelzi, hogy személyesen ment Baranyába, az ottani 
viszonyokat tanulmányozta, és meggyőződött arról, hogy Baranya nemzeti 
karaktere szláv, a valódi magyarok száma elenyészően kevés. A   szlávok száma 
sokkal nagyobb, mint ahogy azt a magyar hivatalos statisztikák feltüntetik. 
A   szlávokat a németek követik, ez utóbbiakat a magyarok. Különösen Mo-
hács szerb-sokác jellegű, ami miatt a magyar statisztikák csak jelentéktelen 
számban láttatják így. Magyar ott gyakorlatilag nincs is. Pécs környékén tiszta 
szerb-sokác települések vannak, melyek  Mária Terézia uralkodása idején tértek 
katolikus hitre. Erre a megállapításra a saját tudományos megfigyelése alapján 
jutott. A   levelekhez térképet mellékelt Baranyáról.  Cvijić úr véleménye szerint 
a legtermészetesebb, és mondhatni egyedüli lehetséges határ a Pécs feletti 
Mecsek, amit szaggatott vonallal jelölt a térképen, ami Dunaszekcsőtől indul, 
Pécs felett halad, és Zaláta falut érintve ferde vonalban a Drávára jut ki. Ezt 
a vonalat  Cvijić minimum vonalnak tekinti. Mohács kérdését újból érintve, 
mely […] központja a vidéknek, azzal fejezi be beszámolóját, hogy baranyai 
személyes tudományos vizsgálódásai alapján kialakult szilárd meggyőződése 
azt mondatja vele, hogy nagy hibát vétenénk, ha a konferenciát nem bírnánk 
rá véleménye megváltoztatására e kérdésben.”125

 124 „Magamra vállaltam, hogy kivizsgálom Baranya kérdését, mely munkát 
befejeztem. A   vörös vonalig etnográfiai jogunk van, mert relatív többsé-
get alkotunk. A   Pécs környéki területre, amit szaggatott vörös vonallal 
jelöltem, nincs etnográfiai jogunk, de követelni kell más alapon, amit a 
 Tardieu-nek, Johnsonnak,  Laroche-nak és Sir  Crowe-nak címzett levélben is 
leírtam. Nagy igazságtalanság lenne, ha nem kapnánk meg legalább a vörös 
vonalig [terjedő területet – P. Á.]” ( Cvijić levele Vesnićnek. 1919. szept. 12. 
AJ   F336-f16-6688. A   Szöveggyűjtemény 69. sz. dokumentuma). Jovan  Cvijić 
októberben Belgrádban van, onnan levelezik a politikai küldöttséggel. 

 125 Szakértői vélemény Baranyáról. F336-f16-6688. A   Szöveggyűjtemény 67. sz. 
dokumentuma.
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 Cvijić szeptember 17-én Baranyára vonatkozó jegyzéket küld  Tardieu-nek, benne 
Mohácsra, Baranya délszlávok lakta területére és Pécs városára vonatkozó megjegy-
zéseivel.126 Ugyanezt a jegyzéket juttatja el  Pašić október 22-én a maga nevében 
 Clemenceau-nak, minimális formai változtatásokkal:127 ettől kezdve egész Baranyát 
követelik elsősorban gazdasági elvek alapján, az etnikai elv a háttérbe szorul. 1919. 
november 4-én  Pašić, a politikai küldöttség első embere újból azzal a kéréssel fordul 
a Legfelsőbb Tanács elnökéhez, hogy tűzze napirendre és az új adatok birtokában 
tárgyalja újra a baranyai határokat, hiszen az etnográfiai jogon követelt területek 
mellett Pécs városnál,128 pontosabban a Mecsek ormán kell a határt meghúzni, 
amivel nemcsak az etnográfiai, de a stratégiai elvek legalább olyan mértékben érvé-
nyesülnének, mint az ezúttal szóvá nem tett szénbányák kiaknázásának lehetősége 
is. A   délszláv küldöttség első embere itt a néprajztudós által tett megállapításokra 
hivatkozik a stratégiai érvek érvényesítése okán: „[...]  Cvijić úr a területi bizottság 
néhány szakértőjével való megállapodás szerint nemrégiben személyesen bejárta a 
vidéket népünk jobb megismerése céljából, és megállapította, hogy népünk a vi-
déken hatalmas többségben él, és valós etnográfiai jogaink vannak a területre, ami 
alól kivételt képez Pécs (Fünfkirchen) környéke.”129 November 24-i keltezéssel egy 
memorandumot készített a jugoszláv békedelegáció számára, amelyet benyújtottak 
Párizsban.  Cvijić ebben kifejtette: „Baranya lakosságának többsége délszláv. Pécs 
városa »problematikusan magyar«, a legutóbbi 20-30 év magyarosításának követ-
keztében.” Már egy októberi jegyzékben is arról tájékoztatták  Clemenceau-t, hogy 
a szerbek és a »szerb katolikusok« száma az utólagosan követelt baranyai terüle-
teken 113  000 azzal a 18-20 000 magyarral szemben; az ipart és a kereskedelmet 
kézben tartó városi népesség meghatározó többsége német és zsidó; a munkásság 
pedig – nagy többségében – szláv származású. A   munkásság vezetőiben persze fel 

 126  Cvijić érvei  Tardieu-nek küldve (1919. szeptember 16.)   AJ F336-f17-3703. 
A   Szöveggyűjtemény 70. sz. dokumentuma. Szeptember 29. után még Dráván 
túli településeket is követelnek.

 127 Mitrović 1969. 148. 
 128 Pécs csatlakozása: október 20-i és november 1-jei jegyzékben, előtte 1919 

szeptemberében a pécsi szénbányák ötéves kiaknázását kérik, de októberben 
már az egész várost és környékét, az élethez szükséges gazdasági érdekek érve 
mentén, merthogy az új államnak szüksége van a szénre.

 129 November 12-én  Davidović – vélhetően  Cvijić tekintélyére és korábbi sikeres 
tárgyalásaira alapozva derűlátását – kilátásba helyezi a tudós újabb Baranyá-
ba utazását, ha arra feltétlenül szükség mutatkozik: „Csak abban az eset-
ben, ha erre abszolút igény mutatkozik, és amennyiben a baranyai határok 
kérdését másképpen nem lehet megoldani,  Cvijić hajlandó odautazni. Olyan 
részletes írásbeli jelentéseket küldött, hogy szóban keveset lehetne hozzáad-
ni. Itt Cvijićre számos kulturális és felvilágosító feladat miatt lenne szükség” 
(AJ-F336-f17-4473).  Davidović kormányfő leplezetlen rokonszenve és tisz-
telete  Cvijić iránt érthető, hiszen politikai orientáltságuk – még ha politikai 
szerepvállalásuk nem azonos mértékű is – egymás felé sodorta őket.
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sem vetődött, hogy a valóságos helyzet bemutatásával megcáfolják ezeket a szerb 
»néprajztudomány« által kreált eredményeket... A   »dokumentumok« alátámasztá-
sára népgyűléseket szerveztek, november 26-án Villányban, november 27-én pedig 
Pécsett. Ezekre a megye szerb-horvát lakosú falvaiból mozgósítottak tömeget.”130

December 7-én, a politikai küldöttség 166. megbeszélésén131 „ Trumbić közli, 
hogy a Magyarországgal közös határ kiigazítására vonatkozó kérelmünk, mely a 
Dráva bal partja mentére (Répás stb.) vonatkozott, a területi kérdésekben illetékes 
bizottság elé lett terjesztve, és ott kudarcot vallott. [...]  Bowman amerikai küldött 
javaslata arra vonatkozott, hogy a Legfelsőbb Tanácshoz kell fordulni sérelmeikkel” 
(Krizman–Hrabak 1960, 200). A   kérdés valóban a Legfelsőbb Tanács elé került, 
amiről  Clemenceau 1919. december 11-én a következőt írja: 

 130 Botlik 1994. 45. 
„[...] A   Villányban és Pécsett újonnan megtartott Népi Nagygyűlés ba-

ranyai lakossága lelkesen és hűséges alattvalóként üdvözli Felségedet, és arra 
kéri, hogy a párizsi békekonferenciától a legerélyesebben követelje azt, hogy 
a baranyai határvonalat Mohácstól és Pécstől északra, Siklóstól pedig nyu-
gatra határozzák meg, és hogy ettől a követeléstől semmiképp ne álljanak el” 
(Mitrović 1969,149).

 131 1919. december 7. (166.) I. „ Trumbić közli, hogy a Magyarországgal közös 
határ kiigazítására vonatkozó kérelmünk, mely a Dráva bal partja mentére 
(Répás stb.) vonatkozott, a területi kérdésekben illetékes bizottság elé lett 
terjesztve, és ott kudarcot vallott. [...] A   bizottság két tagja (a francia és az 
angol) támogatta a kérelmet, a másik kettő (olasz és amerikai) ellene voltak. 
A   bizottság francia tagja,  Laroche azt mondta Trumbićnak, hogy valamilyen 
módon a bizottság amerikai tagját, Bowmant kellene megnyerni ügyünknek. 

 Trumbić és  Šišić elmentek hozzá, és a régi magyar–horvát határ ottani 
szakaszáról beszéltek neki.  Bowman kitartott álláspontja mellett, mert 5000 
horvát apróságot jelent, és értük nem érdemes egy olyan természetes határt 
feladni, mint amilyen a Dráva. Nekünk elvszerűen döntenünk kell: vagy a 
régi közigazgatási határ, vagy a Dráva, de mindenesetre vagy az egyik, vagy a 
másik.  Trumbić ekkor a Dráva medrének változásáról beszélt, és megjegyez-
te, hogy a folyó jobb partja felé változik, lévén hogy a bal part magasabb, így 
igen hamar megszűnne politikai határként létezni. Bowmanre ez az indoklás 
mély hatással volt, és javasolta, hogy forduljunk a Legfelsőbb Tanácshoz, 
de természetesen a Dráva egész folyása tekintetében, nem pedig csak ott, 
ahol Magyarország kárára szeretnénk érvelésünket felhasználni.  Trumbić 
úgy gondolja, hogy az érvelés egyes helyeken számunkra káros lenne. Ennek 
ellenére azzal is érvelni lehetne, hogy a Dráva egyes szakaszokon már megál-
lapodott medrében. 

Megállapodtunk, hogy  Trumbić írja meg ezt a feljegyzést az új tények 
figyelembevételével” (Krizman–Hrabak 1960, 200).
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„A   békekonferencia határvonalként a Dráva medrét jelölte ki. Szerbia azt 
kérte, hogy a Horvátországot Magyarországtól elválasztó közigazgatási határ-
vonalat – amely e két állam között a régi stratégiai határt képezi – tekintsék 
ismét érvényesnek. A   jugoszláv ügyek bizottsága által az ügyben folytatott 
első vizsgálat nem járt eredménnyel, mivel a szerbek kérését támogató francia 
és brit küldöttség az amerikai és az olasz küldöttség ellenállásába ütközött. 
Miután Trumbićnak – a Quai d’Orsay tanácsát követve – sikerült meggyőznie 
az amerikaiakat,  Laroche elnökletével újból összeült a bizottság, amelyben 
a kisebbségben maradt olasz küldöttség készséggel magáévá tette a többiek 
álláspontját,132 és részben a régi közigazgatási határ mentén futó határt ál-
lapított meg, valamint a vasúti szállítás fontosságát szem előtt tartva kisebb 
módosításokat eszközölt.”

 132 „Ezután a bizottság jelentését a Legfelsőbb Tanács elfogadta, és arra a megol-
dásra jutott,

 »1.  hogy a szerb–horvát–szlovén állam határa a gyékényesi vasútállomástól 
délnyugati irányban 1 kilométerre található vasúti hídtól számítva egy, 
az Alsómiholjác [Donji Miholjac/Niheljac-Dolni] községtől keletre 
mintegy 9 kilométerre eső pontig a Magyarország és Horvátország kö-
zötti régi közigazgatási határvonalat követi;

 2.  hogy a határvonal úgy módosul, hogy a Gyékényestől Barcsba [Barch] 
vezető vasútvonal – beleértve a golai [Cola] vasútállomást – teljes egé-
szében magyar területen maradjon;

 3.  hogy ezt az állomást vegyes személyzet irányítja majd, lehető téve így 
Gola község kiszolgálását is;

 4.  hogy a jugoszláv ügyek bizottsága 1919. április 6-án kelt 2. sz. jelentésé-
nek a Legfelsőbb Tanács által elfogadott szakaszát, amely a kotor–bar-
csi-vasútvonal nemzetközi fölügyelet alá helyezését írja elő, bele fogják 
venni a magyar békeföltételek közé;

 5.  hogy a szerkesztőbizottságot megbízzák, hozza összhangba a fönti hatá-
rozatokkal a békeföltételek szövegét, miután – ha szükségesnek látja – 
kikérte a kikötők, vízi utak és vasutak bizottságának véleményét.«
Amint láthatja, a jugoszlávok ez alkalommal is megtapasztalhatták, hogy 

nem hiába fordulnak a francia küldöttséghez – és egyébként ugyanúgy a 
brithez sem.

Egyébiránt e határozatot ugyanazon a napon fogadták el, mint amikor a 
szerb–horvát–szlovén küldöttség aláírta az osztrák békeszerződést.”

1919. december 11.  Clemenceau francia miniszterelnök és hadügymi-
niszter Grenard belgrádi francia ügyvivőnek. Iratszám: 66. Irat típusa: 402. 
sz. távirat. Keltezési hely: Párizs, Keltezési idő: 1919. december 11.  
Levéltári jelzet: AD. Actes de la Conférence de la Paix 123, ff. 124–125.  
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/francia-diplomaciai-2/
ch02s05.htm. Letöltés ideje: 2018. december 11.
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1919. december 23-án  Pašić azt a jegyzéktervezetet ismerteti, amelynek alapján 
a békeszerződésben a pécsi bányák széntermelésének legalább 60%-át a délszláv 
államnak kellene biztosítani.133 A   kínálkozó alkalomra  Žolger is felhívja a politikai 
küldöttség figyelmét a küldöttség december 24-i összejövetelén.134

1920 januárjában Baranya miatt még egyszer elhívják Jovan Cvijićet Párizsba, 
de kudarcba fullad a kísérlet (Mitrović 1969, 145).

1920. január 16-án hallgatják meg Apponyit.
A   baranyai kérdés még 1920 februárjában is élénken foglalkoztatta a közvetlen érin-

tetteket és a szakmai köröket egyaránt, egyben a leghatározottabb fellépést sürgetik.135 

Február 24-én tartja a délszláv politikai küldöttség 224. összejövetelét, amelyen a 
jegyzőkönyv tanúsága szerint136 egy baranyai küldöttség még Párizsban tartózkodik, 
akik legalább a Siklósi és a Mohácsi járásban szeretnének határmódosítást kieszkö-

 133 1919. december 23. (173.) I.  Pašić azt a jegyzéktervezetet ismerteti, amelynek 
alapján a békeszerződésben a pécsi bányák széntermelésének legalább 60%-
át nekünk kellene biztosítani (Krizman–Hrabak 1960, 212).

 134 „1919. december 24. (174.) II. [...]  Žolger jelzi, hogy a reparációs bizottság 
éppen a pécsi szénbányák kérdésével foglalkozik. Ezt a kérdést is képvise-
lőnk nélkül fogja eldönteni a bizottság, de nobis sine nobis” (Krizman–
Hrabak 1960, 213).

 135 A   pontokba szedett érvek után tekintélyes délszláv lakosság szörnyű jövőbeli sor-
sát vizionálják: „Befejezvén memorandumunkat a küldöttek bátorkodnak 100 
000 szerb és sokác nevében megkérni a nagyra becsült küldötteket, de főkép-
pen a küldöttség elnökét, Nikola  Pašić urat, hogy a magyarokkal folytatandó 
legutolsó tárgyaláson is a legerélyesebben képviseljék a baranyai nép érdekeit, 
melynek egy részét a ránk erőltetett és igazságtalan határ miatt a fennmaradás 
lehetetlensége, míg a másik, nagyobb részre a magyarok kénye-kedve szerinti 
sors vár” (F336-17-VIII – 5678. A   Szöveggyűjtemény 120. sz. dokumentuma).

 136 1920. február 24. A   politikai küldöttség 224. összejövetelének I. napirendi 
pontja.  Trumbić ismerteti a közös, csehekkel és románokkal megfogalma-
zott választ a szerződéstervezet magyar reakciójára.

II.  Pašić szóvá teszi, hogy itt tartózkodik még a baranyaiak egy kül-
döttsége, akik határmódosítás kieszközléséért jöttek, legalább a Siklósi és a 
Mohácsi járásokban. „A   kormány rövid idővel ezelőtt kérte, hogy a kérdést 
újból tegyük napirendre.  Cvijić ezzel kapcsolatban – indulását megelőzően 
– ugyancsak átadott egy jegyzéket e kérdés kapcsán. A   mostani helyzetben 
hihetetlennek tűnik számára bármilyen siker elkönyvelése, mi több, tart attól, 
hogy ezzel ártunk érdekeinknek. A   magyar küldöttség minden elszakított 
területen népszavazás kiírását követeli. Miután hanyag államapparátusunk 
elidegenítette tőlünk a német és az izraelita lakosságot, így azok népszavazás 
esetén minden kétséget kizáróan Magyarország és a magyarok mellett tennék 
le voksukat, ily módon sok-sok mást dolgot [területet?] is elveszíthetnénk. 
Azon a véleményen van, hogy legjobb lenne békén hagyni a kérdést. A   kül-
döttek egyetértenek  Pašić érvelésével és megegyeznek abban, hogy a kérdést 
nem tűzik újból napirendre (Krizman–Hrabak 1960, 273–274).
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zölni.  Šorli, a küldöttség még Párizsban tartózkodó tagja javasolta, hogy Mohácsot 
cseréljék el valami más területekkel, ahol magyar többség van.137

A   délszláv Külügyminisztérium február 24-i jelentése szerint  Cvijić is azt java-
solja, hogy „[...] a Magyarországgal kötendő szerződés aláírását követően lépjenek 
kapcsolatba a magyar küldöttekkel, hogy a tisztán magyarok lakta Horgost és kör-
nyékét engedjük át nekik a mi lakosságunkkal lakott bajai háromszögért cserébe”.138 

A   március 19-én139 iktatott levelében Milan Ćosić is ismerteti Pašićtyal az el-
keserítő helyzetet: 

„Baranyai mohácsi szerb népünk megtudván, hogy a párizsi békekonferencián 
Királyságunknak csak 34 község lett odaítélve Baranyában, mely településeken 
23 030 szerb-sokác, 11 260 magyar és 16 500 német él, a monostori, villányi, 
mohácsi és pécsi nagy népgyűléseiken a leghatározottabban tiltakozott az 
igazságtalan és természetellenes határmegvonás ellen Baranyában, és elhatá-
rozta, hogy megkérik Párizsban tartózkodó királyi küldöttségünket a legélén-
kebb állásfoglalásra, mely szerint Baranya fennmaradó etnográfiai része, a 12 
oda nem ítélt falu, a Mohácsi járás 21 falva és a pécsváradi 9 falu, valamint 
a Pécs környéki 33 falu Péccsel együtt még Királyságunknak juttassék.”140

A   békeszerződés további pontjairól a küldöttség később tárgyal, így március 17-
én, a politikai küldöttek 235. összejövetelén felolvasásra kerül a békekonferencia 
elnökének levele, amelyben a Magyarországgal kötendő békeszerződésbe bele kell 
foglalni a kisebbségvédelmet (Krizman–Hrabak 1960, 283).

A   Baranyáért folyó helyi küzdelem 1920 áprilisában is folytatódik: Pavle Pobulić, 
magát „a mohácsi nép küldöttének” nevezve április 6-án kelt levelében azt kéri az 
SZHSZ Királyság békeküldöttségétől, hogy miután „a helyzet annyira rosszra for-
dult és olyan súlyossá vált, hogy az igazságtalan határok helyretételére nincs mód, a 
baranyai nép utoljára kéri, hogy élete és vagyona megmentése érdekében bármilyen 
módon eszközöljék ki a békekonferenciánál, hogy az okkupált baranyai részek még 
legalább 5–10 évig maradjanak a szerb katonaság részéről megszállva és a szerb 
polgári közigazgatás fenntartásával, a magyar békeszerződés teljesítésének egyedüli 
módjaként, ami idő alatt a körülmények megváltoznának, a nép lehiggadna, akik 
pedig úgy döntenének, a mi részeinkre költöznének”.141

 137  Cvijić álláspontja a román és a magyar határ kapcsán (1920. február 24-én). 
AJ 336-5621. A   Szöveggyűjtemény 76. sz. dokumentuma.

 138 Uo.
 139 A   levél kétségtelenül korábban került megfogalmazásra, és szóban is elhang-

zott. Valószínű, hogy a 224. összejövetelen került napirendre.
 140 A   baranyai küldöttek memoranduma (Párizs, 1920. március 19-én). 

AJ   F336-f16-5993. A   Szöveggyűjtemény 122. sz. dokumentuma. 
 141 Kérvény, hogy az okkupált baranyai részek még legalább 5–10 évig maradjanak a 

szerb katonaság részéről megszállva (1920. április 8.). F336-f16-6052. A   Szö-
veggyűjtemény 124. sz. dokumentuma.
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A   baranyai határvonal kialakítása az 1919. januári, az etnikai arányok kedvezőtlen 
volta miatti nem hivatalos elutasítástól indulva a kitartó küzdelemig található széles 
sávban mozgott. A   korábbi stratégiai elvek alapján lefektetett követelésekhez – a 
már imént említett, a délszláv állam szempontjából kedvezőtlen helyzet orvoslása 
okán – vízrajzi, illetve új etnikai adatok csatlakoztak a követelés nyomatékosítására, 
majd a kérdés többszöri napirendre helyezése eredményezte, hogy ugyan nem az 
eredeti elképzeléseknek megfelelő, de mérsékelt sikert könyvelhetett el a délszláv 
diplomácia, elsősorban Jovan  Cvijić szívós kitartásának köszönhetően.

AMI A BÉKESZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA UTÁN TÖRTÉNT

A   békeszerződés 1920. június 4-én történt aláírása a három érintett fél – a vesztes, de 
hosszú idő után újból független magyar, az újonnan megalakult délszláv és a román 
állam – közül egyik számára sem hozta el az új helyzet teremtette problémák gyors 
és látványos megoldását: a győztesek elégedettek lehettek az elért eredménnyel, a 
vesztes számára pedig a saját nemzettársak – és az idealizált szimbolikus terek – 
elvesztése, majd az ebből fakadó szemléletváltás maradt, ami a határon kívül rekedt 
Kárpát-medencei magyarságra is hatással volt. A   húszas évek délszláv kisebbség-
politikájának célkeresztjébe három nem szláv közösség – a  magyar, a német és az 
albán – került, melyeknek ily módon nem csupán saját belső problémáikkal – a 
magyarok esetében egy csonka társadalom talpra állási kísérletével –, de a délszláv 
állam szemléletével is kénytelenek voltak szembenézni.

A   vizsgált három régió további mozgalmas események színhelye lett: Baranyában 
– Pécsett – 1920 második felében szerb hatalom által kinevezett főispán székelt, 
egyéb megyei tisztviselői rendelkeztek hatalommal. A   Tanácsköztársaság bukását 
követően az ide menekült emigránsok sajátos légkört teremtettek, amibe 1921. 
augusztus 20-áig a nagyszámú napi- és hetilap kiadása, saját pénz nyomtatása is hoz-
zátartozott, saját sajtóirodája volt, ugyanakkor a délszláv politika kiváló terepének 
is bizonyult azzal, hogy a baranyai szénbányák forrásait használták.

A   trianoni békeszerződést a magyar nemzetgyűlés 1921. július 26-án a XXXIII. 
törvénycikk becikkelyezésével ratifikálta, aminek egyik folyománya az antant fő-
tanácsának rendelete volt: ennek alapján Pécset és Baranyát augusztus 20. és 29. 
között át kell adni a bevonuló magyar csapatoknak. 

A   szerb hadsereg addig az 1918. november 13-án aláírt belgrádi egyezményben 
meghatározott demarkációs vonalon állomásozott: a Barcs–Szigetvár–Pécs–Baja  
vonaltól és az attól délebbre húzódó határvonal közti terület kiürítését a délszláv 
állam minden lehetséges eszközzel igyekezett elodázni.

Az utolsó – inkább szimbolikus jelentőségű – megmozdulás és kezdeményezés 
illeszkedik a kalandregénybe illő események sorába, amire a világháború utáni 
interregnum nyújtott kedvező légkört és táptalajt: az augusztus 14-én szervezett, 
a kivonulás ellen tiltakozó nagygyűlésen Petar Dobrović indítványozta, hogy a 
népgyűlés alakítsa meg a Baranyai Szerb–Magyar Köztársaságot, ami magát a 
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Szerb–Hor vát–Szlovén Királyság védelme alá helyez(né). A   köztársaság intéző 
bizottságának élére a javaslattevő Dobrovićot nevezik ki. A   magyar kormány au-
gusztus 16-án tájékoztatja a főbiztost, hogy nem ismeri el a baranyai köztársaságot. 
Augusztus 17-én a Nagykövetek Konferenciája tiltakozik Belgrádnál a kiürítés 
halogatása miatt. 

„Két nap múlva már plakátok jelentik […]  a szerb megszálló hatóságok kivo-
nulását, mert a Péter király halála utáni bizonytalan helyzetben Belgrád nem 
vállalta a halogatással járó bonyodalmakat. Néhány nap alatt a vidékről közel 
húszezren menekültek a közeli Eszékre, illetve Szlavóniába” (Botlik 1994, 48).

A   bánáti délszláv–román határ pontos helyének megállapítása a határmegállapító 
bizottságok munkájának függvénye volt. A   magyar–jugoszláv–román hármashatár 
megállapítása kapcsán például 1923. március 2-án Meunier tábornok érveléseit 
„[...] meglepetésszerűen felolvassa, és minden tárgyalás mellőzésével másnap estéig 
választ kér. Ezzel eléri azt, hogy a tárgyalásokat újból el lehet napolni vagy a magyar 
biztosra nyomást gyakorolni azért, hogy a függőben lévő határrészt úgy állapítsa 
meg – függetlenül a hármashatárpont mindenkori helyétől –, hogy mint végleges 
határ kerüljön szavazásra. Javaslatának lényege – amelyet mint a nem érdekelt ál-
lamok biztosainak egyértelmű véleményeként tüntetett fel – az, hogy a kérdéses 
határrész mindaddig függőben maradjon, míg a három érdekelt bizottság a hármas 
határpontot meg nem állapítja, és erről mind a magyar–szerb-horvát-szlovén ha-
tármegállapító bizottság elnöke, mind a Nagykövetek Tanácsa sürgősen értesüljön” 
(Suba 2015, 102). Tekintettel arra, hogy két szövetséges állam közti határról volt szó, 
ennek eldöntése korántsem kapott akkora publicitást, mint más békeszerződések.

ZÁRSZÓ HELYETT

A   trianoni békeszerződés aláírásának dátuma a Kárpát-medence 20. századi törté-
nelmének sarokpontja, ami egy korábbi politikai viszonyrendszer végét és egy újabb 
kezdetét jelentette. Egyik felett sem tisztem ítéletet mondani, inkább – eredeti 
szándékomnak megfelelően a könyvben közölt dokumentumok és adatok segítségé-
vel – hozzájárulni ahhoz, hogy ne eseményt, hanem inkább folyamatot és többféle 
szemléletet, indítékokat ismerjünk meg, melyek végső soron 1920. június 4-éhez 
vezettek. Ha ez utóbbi dátum mellett a vizsgált határszakasz kapcsán két további 
sorsdöntő napot, az 1919. május 12-it, amikor a Legfelsőbb Tanács jóváhagyja 
a szerb–magyar határt, illetve az augusztus eleji, több régió sorsát meghatározó 
területi bizottsági javaslat elkészültét (amiben a bácskai határ változatlan marad, 
Muravidéket a délszláv állam kapja meg, Baranyában a délszlávoké lehet Baranyavár, 
Dályok és a Kiskőszeg–Monostor-vasútvonal) emeljük köztudatunkba, nem volt 
haszontalan az adatok megismerése. Ennél is lényegesebb azonban a könyv elején 
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már beharangozott megállapítás adatokkal történt bizonyítása, ami szerint Jovan 
 Cvijić néprajz- és földrajztudós ismertsége, szakmai elfogadottsága a párizsi bé-
kekonferencia háttértárgyalásain döntőnek bizonyult, a nagyhatalmak megfelelő 
szakmai köreinek meggyőzésében pedig oroszlánrészt vállalt, sikerrel. Azzal, hogy 
összefoglaló munkája, a Frontiére Septentrionale 1919 májusában látott napvilágot, 
egy patthelyzetbe került délszláv területszerzési programot állított már-már siker-
pályára, kiköszörülvén a csorbát a délszláv politikai küldöttség korábbi tévedésein. 
Ezzel nemcsak a területszerzési program valósulhatott meg, de a nagyhatalmak 
elképzeléseinek megfelelő argumentációt tett le asztalukra, megnyugtatva nemcsak 
a maga, de a Négyek lelkiismeretét is.

A magyar küldöttség 1920. január 16-i meghallgatásához a magyar közvélemény 
túlzott reményeket fűzött, ami végső soron hozzájárult a napjainkig élő  Apponyi-
mítosz szívós fennmaradásához. Tekintettel arra, hogy a végső döntés előkészítéséhez 
majdnem kereken egy év állt rendelkezésre, a magyar béke-előkészítő bizottság – bár 
a békekonferenciára való felkészülés Magyarországon már a Monarchia fegyverszü-
neti kísérleteivel egy időben megindult142 – augusztus 21-i megalakulása és az addig 
tett erőfeszítések nem hozták meg a várt eredményt. 

1920 elejétől kezdve egy meglehetősen ellentmondásos állapot alakult ki: a 
nagyhatalmak szorgalmazták a békeszerződés aláírását143, majd a békeszerződés 
ratifikálását, ezzel szemben a két – gyakorlatilag még a békeszerződés kölcsönös 
ratifikálásáig hadban álló – fél ennek gyors lezárását (magyar oldal)144 vagy elhú-

 142 https://trianon100.hu/blog-cikk/a-parizsi-magyar-bekedelegacio-osszetetele. 
Letöltés dátuma: 2020. dec 3.

 143 A nagyhatalmak törekvése viszonylag egyszerű volt, egyrészt anyagi kárpótlást 
(jóvátételt) követeltek a háborús anyagi veszteségekért, másrészt céljuk volt, 
hogy a Monarchia helyébe lépő utódállamok gyengék legyenek (katonailag 
és gazdaságilag is!) (Suba 2015).

Az olasz aspirációk ellensúlyozása érdekében Franciaország támogatta  
Csehszlovákia, Románia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kapcsolatai-
nak szorosabbra fűzését, aminek első lépéseire már 1919 tavaszán sor került: 
egy szövetség nemcsak Közép-Európában, de a Balkán-félszigeten is növelte 
volna befolyását. A délszláv és csehszlovák védelmi egyezmény megköté-
sére 1920. augusztus 14-én (a trianoni szerződést követően), Románia és 
Csehszlovákia között 1921. április 21-én, Románia és a délszláv állam között 
1921. június 7-én került sor. Ezt követte a katonai konvenciók aláírása. Az 
egyezmények leplezetlen célja a magyar és osztrák restaurációs törekvések 
letörése, a Szovjetúnióból indult forradalmi eszmék elszigetelése és a német 
balkáni politika meggátlása volt.

 144 Magyar olvasat (Suba 2015): A Tanácsköztársaság után létrejött kormányzat 
egyik legsürgősebb teendője az I. világháborút követő tárgyalások minél 
gyorsabb és minél eredményesebb lezárása volt. Magyarország a vesztes olda-
lon állt, így nehezen lehetett volna elhárítani a győztes hatalmak ▶
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zódását (délszláv oldal) vélhette a maga számára kedvezőnek. A magyar fél az egyre 
kedvezőbbnek ítélt nemzetközi helyzet további javulásában reménykedve aggoda-
lommal szemlélte a természeti kincsek fokozott ütemben történő kiaknázását, a 
délszláv (szerb) politikum pedig abban bízott, hogy a demarkációs vonalat – minden 
hivatalos álláspont ellenére – előbb-utóbb államhatárként lehet kezelni, ez pedig 
egybevágott stratégiai elképzeléseikkel. Az elfoglalt területen a délszláv katonaság 
gyakorolta a közigazgatást, a hivatalnokokat ők nevezték ki, illetve korántsem el-
hanyagolandó a tény, hogy használták a terület gazdasági javait is – többek között 
pécsi bányák szenét145. 

A becikkelyezést megelőzően 1921. június 17-én vonatkozó ideiglenes törvényt 
hoznak146, majd az állampolgárságra való jog megszerzése, illetve elvesztése kap-
csán írt rendelkezés preambuluma fogalmazza meg a ratifikáció tényét (értelmező 
fordításában):  

„A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság állampolgárságának megszerzésére, 
illetve elvesztésére vonatkozó jog választás (optálás) és kérvényezés útján. 

 ◀  érdekérvényesítését. Különösen megnehezítette a helyzetünket, hogy mind-
egyik szomszédos ország – a régiek és az újonnan alakultak is – területi 
követelésekkel lépett fel Magyarország felé. Ilyen körülmények között még 
az ország megmaradása is kétséges volt.

 145 Fouchet budapesti francia főbiztos 1920. szeptember 15-i jelentése. In: Vízi 
László Tamás: A „kegyetlenül szomorú kötelesség”. A trianoni békediktátum 
becikkelyezése 1. 1920. június – 1920. október. Közép-Európa Közlemé-
nyek, IX. évf. 2016. 4. sz. 191–209.

 146 Ugovor o miru sa Ugarskom (Trijanonski ugovor). Zbirka zakona, sv. 64, 
izdaje G. Niketić, Beograd, 1927, 3—37. In: Međunarodno priznanje, 
ugovori, granice i spoljna politika. „Uzevši u obzir da su Glavne Sile 
savezničke i udružene, na traženje nekadašnje Carske i Kraljevske Austro-
Ugarske Vlade, dale Austrougarskoj primirje 3. novembra 1918, dopunjeno, 
što se tiče Ugarske, vojnom konvencijom od 13. novembra 1918, da bi se sa 
njom mogao da zaključi ugovor o miru.” 

A ratifikációnak a JSZSZK Végrehajtó Bizottsága és a Magyar Nép-
köztársaság közötti becikkelyezésének rendelkezése 1983-ban a triano-
ni, illetve a párizsi békeszerződésre hivatkozik: „Uredba o ratifikaciji 
konvencije između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke 
Federativne Republike Jugoslavije i vlade Narodne Republike Mađarske o 
obnavljanju, obeležavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na 
jugoslovensko-mađarskoj državnoj granici

Član 1 
1. Državna granica između Socijalističke Federativne Republike 

Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske, određena na osnovu člana 27. 
stav 2. Trijanonskog mirovnog ugovora od 4. juna 1920. godine, a potvrđena 
članom 1. stav 1. Pariskog mirovnog ugovora od 10. februara 1947. godine, 
obeležena je graničnim oznakama i definisana pravouglim koordinatama.” 
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2006_04/t04_0093.htm. 
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[...] Végrehajtván a Szövetséges és Társult Főhatalmak által aláírt szerződés 
harmadik részének VII. szakaszát, amely mint ideiglenes törvény jelent meg 
a Hivatalos Közlöny rendkívüli, 1921. évi július hónap 21. napján, és amit 
1920. június 4. napján a Szövetséges és Társult Főhatalmak és Magyarország 
(képviselői) írtak alá, amely szerződés ratifikációját a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság 1921. július 26-án adott át, elrendeltetik...”147 

Ez nem jelent mást, mint hogy a magyar becikkelyezéssel azonos napon történt 
meg a délszláv becikkelyezés is.

Az új állam alkotmányának kihirdetésére 1921. június 28-án (Szent Vid napján) 
került sor, ezért a délszláv köztudatba Vid-napi alkotmányként (Vidovdanski 
ustav) vonult be. Ezzel utaltak egyrészt az első rigómezei csatára (1389), a nagy 
nemzethalál és a középkori szerb állam tragikus csatavesztésére, valamint a szara-
jevói merényletre is, mint a szerb ellenállás és szabadságvágy tragikus és jelképes 
cselekedetére. A nemzeti mítoszok diakrón kontinuitása nemcsak a délszláv népek 
sajátja, viszont ebben az esetben félre nem érthető üzenet (feltámadás, újjászületés) 
közvetítésével ruházták fel az egyébként valóban fontos alkotmány meghozatalát. 
Az alkotmány meghozatala ezzel együtt is egy állam alapvető és megkerülhetetlen 
jogi dokumentuma volt és maradt.

A trianoni békeszerződés  délszláv becikkelyezésére a korábban már jelzett okok 
fennállása mellett  a magyar parlament azonos határozatával egy időben 1921. jú-
lius 26-án148 került sor. Ez a dátum ugyancsak szimbolikusnak tekinthető, hiszen 
az aláírás egyrészt az osztrák–magyar hadüzenet (1914. július 28.) napjához igen 
közeli dátumra esett, ugyanakkor pontot tett egy hétéves időszak – délszláv kato-
napolitikai szempontból mindenképpen – sikeres, de megpróbáltatásokkal teli, 
hét szűk esztendejére is, az újonnan – és akaratán kívül – kisebbségi sorsba került 
magyarság számára pedig a legalább ennyire zaklatott időszak kezdetét jelentette.

 147 Hivatalos Közlöny 1921. szeptember 10. 2. A dolognak némi pikantériát 
kölcsönöz az a körülmény, hogy az adott dátumon rendkívüli számot nem 
adtak ki, jóllehet a ratifikáció ténye ezen a tényen mindenképpen túlmu-
tat. Más lehetőség azt sugallja, hogy ennek a fontos dokumentumnak nem 
történt meg az adattárba vétele vagy digitalizálása, így nem tekinthettem át.

 148 A békeszerződés az 1921. július 26-i becikkelyezést követően, 1921. július 31-
én törvényerőre emelkedett. Amíg nemzeti érzelmű kormányok irányították 
Magyarországot, a fenti, 1921. évi XXXIII. törvénycikk gyászkerettel jelent 
meg a törvénytárakban. 
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LEKTORI VÉLEMÉNYEK

A   TRIANONI BÉKE DÉLSZLÁV FORRÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE 
MAGYAR NÉPRAJZKUTATÓI SZEMMEL

Papp Árpád azokat a délszláv forrásokat gyűjtötte össze és adja most közre jegy-
zetekkel, valamint egy monográfia terjedelmű, a dokumentumokat kontextusba 
helyező, értelmező bevezetővel, amelyek a trianoni békeszerződést megelőzően, 
valamint a béketárgyalások során azok háttéranyagaiként készültek Magyarország 
déli határainak kérdésében. Mind a mai országhatárokon innen, mind az azon túl 
élő magyarság számára az I. világháborút lezáró békediktátum nem szűnő jelentő-
séggel bír, hiszen máig hatóan meghatározza Magyarország, illetve a magyar nemzet 
európai státuszát, kapcsolatrendszerét. A   békeszerződés százéves évfordulója még 
inkább reflektorfénybe helyezte a kérdést. A   kötet nézőpontja különleges, hiszen 
nem a magyar, hanem a Trianon nyomán kialakuló délszláv állam törekvéseinek, 
területszerző aspirációinak szemszögéből gyűjti össze és fűzi egymás után a doku-
mentumokat, azokat, amelyek alapvetően hatottak a délvidéki (jugoszláviai) ma-
gyarság új viszonyaira , ami mint új entitás a délszláv−magyar határ kijelölésével, a 
különböző földrajzi adottságú, történeti kötődésű elszakított vidékek lakosságából 
alakult ki ekkor. 

A   forrásgyűjtemény egyik fontos eredménye épp az, hogy a magyarországi te-
rületek elcsatolásának előzményeit és folyamatát, a magyarság számára oly fontos 
kérdéseket más nézőpontból láttatja. Papp Árpád igen jelentős mennyiségű, számos 
esetben unikális iratanyagot tekintett át, dolgozott fel, fordított le, értelmezett és 
adott közre gazdag jegyzetapparátussal. Munkája nyomán kibontakozik a délszláv 
területi követelések fejlődéstörténete, az államhatárok kialakulásának mikéntje, a 
határon belüli területek szimbolikus értéke, annak idealizálása, illetve a politika és 
a tudomány együttműködésének története a határok kialakításának kérdésében. 
Elsősorban szerb, illetve horvát nyelvű forrásokat tett a magyar ajkú nagyközönség 
számára is elérhetővé, amelyek nem, vagy kevéssé voltak ismertek a magyar, olykor 
még a délszláv kutatás számára is, vagy azok meglétére ismét felhívta a figyelmet, 
sőt azokat igyekezett új kontextusba helyezni. A   kiadvány középpontjában a pá-
rizsi békekonferencián részt vevő küldöttség archívumi anyaga áll, de ugyancsak 
fontos tételei a forrásgyűjteménynek a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia 
Levél- és Kézirattárában található Jovan  Cvijić-hagyaték egyes részei (levelezése, 
visszaemlékezések), valamint a Matica srpska Kézirattárának olyan forrásai, mint 
például a néprajzi-történelmi szekció dokumentumai, valamint a  Ljubica  Cvijić, 
Jovan  Cvijić özvegyének gondozásában összegzett visszaemlékezések.
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Néprajzkutatóként a forráskiadvány jelentőségének két rendkívül fontos ele-
mét szeretném kiemelni az etnográfiai kutatás szempontjából. A   kötet egyrészt 
kiválóan rámutat arra, hogy a tudomány eredményei miként hasznosíthatóak, 
sőt sajátíthatóak ki a politika által. A   szerb kormány tudósokat és politikusokat 
küldött Szent pétervárra, Genfbe, Párizsba, Londonba, ahogy Románia is tette, 
hogy államiságukat, területi igényeiket az európai nagyhatalmakkal elfogadtassák 
és népszerűsítsék. Az első világháborút lezáró béke háttértárgyalásain a győztes 
államok, így az új délszláv állam kutatói is fontos szerepet játszottak, köztük a 
kulcspozíciót betöltő Jovan  Cvijić is, a nagy tekintélyű néprajz- és földrajztudós, 
történész, aki a Szerb Tudományos Akadémia elnöke, a Belgrádi Egyetem rektora és 
a párizsi Sorbonne tanára volt. Az ő személye különös figyelmet érdemel a politikai 
küldöttség és a tudósokból álló szakmai grémium munkájának bemutatása kapcsán. 
 Cvijić tevékenységének magyar nyelvű megismertetésében Papp Árpád komoly 
eredményeket ért már el eddig is. Néhány évvel ezelőtt (2009) az ő fordításában 
jelent meg magyarul  Cvijić legfontosabb munkája, A   Balkán-félsziget és a délszláv 
országok  − Az emberföldrajz alapjai című könyve, amely hosszú időn keresztül 
nagy hatással volt a szerb politikai és közgondolkodásra. Ugyancsak Papp Árpád a 
szerzője a magyar  Cvijić-monográfiának (2017). Ezek a kötetek mind fontos elő-
munkálatai voltak ennek a nagy ívű vállalkozásnak, megalapozták a dokumentumok 
közreadójának roppant anyagismeretét a  Cvijić-életműben. Ahogy arra Papp Árpád 
rámutatott, a szerb tudós a határok kérdésében elsősorban a néprajzi-demográfiai 
elveket tekintette követendőnek, de ha a körülmények szükségessé tették, úgy a 
természetes határok elvét (tengerek, folyók, hegyek) is elfogadta, ha azok egybeestek 
a néprajzi határokkal. Bár  Cvijić vallotta, hogy a tudomány és a politika szándékai 
nem egyeztethetők össze, ugyanakkor – és ennek ellenére – a tudomány magasztos, 
idealisztikus elveit a politika gyakorta felülírta a nemzeti ügy érdekében. A   források 
nyomán jól követhető az a folyamat, ahogy a délszláv tudományosság, szűkebben 
a néprajztudomány művelői előkészítették, a statisztikai adatokkal szükség esetén 
bravúrosan bánva segítették a politikusok területszerző törekvéseit. Nemcsak a 
szakmabeliek, hanem az érdeklődők számára is roppant tanulságos végigkövetni a 
dokumentumok alapján a délszláv területi aspirációk kialakulásának és formálódá-
sának történetét, illetve szembesülni a szerb (délszláv) politika és tudományosság 
háborús és háború előtti viszonyaival, egymásra hatásával és egymásrautaltságával, 
a magyarságkép alakításával és alakulásával.

A   másik, néprajzilag ugyancsak hangsúlyozandó eredménye a műnek, hogy a 
kötet a Vox populi vox Dei fejezetében olyan helyi szinten születő hivatalos iratokat, 
feljegyzéseket, panaszleveleket, kérelmeket, határozatokat ad közre, amelyek a bé-
kekonferencia kimenetelét aggódva fi gyelő – elsősorban délszláv – lakosság otthoni 
hangulatáról tájékoztatnak. Ahogy a tárgyalófelek anyagaiból a nagy politika törté-
nései, a diplomáciai erőviszonyok, úgy ezekből a lokális anyagokból a határterületek 
mindennapjai, az új körülmények konfl iktushelyzetei bontakoznak ki. 
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Papp Árpád Délszlávok Párizsban – egy határszakasz megrajzolásának krónikája 
és dokumentumai című könyve segít abban, hogy Trianon magyar történelmi sé-
relmeire, veszteségeire, annak ok-okozati rendszerére más szemüvegen keresztül 
pillantsunk rá, hogy lássuk a délszláv népek nemzetté válási ambícióit, motivációit, 
a folyamatok hajtóerejét, hiszen mindennek alapvető hatása volt a magyarság 20., 
sőt 21. századi történetére is. A   válogatott dokumentumok lehetőséget nyújtanak 
egy régió sorsának jobb megértéséhez.

Landgraf   Ildikó 
Néprajzkutató, tudományos főmunkatárs, 
tudományos titkár, témacsoport-vezető 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Néprajztudományi Intézet

LEKTORI VÉLEMÉNY PAPP ÁRPÁD 
DÉLSZLÁVOK PÁRIZSBAN – EGY HATÁRSZAKASZ 

MEGRAJZOLÁSÁNAK KRÓNIKÁJA ÉS DOKUMENTUMAI CÍMŰ 
MUNKÁJÁRÓL

2020-ban kiemelt figyelmet kap az elmúlt száz év közgondolkodását kétségkívül 
meghatározó trianoni békediktátumhoz vezető út részleteinek alapos feltárása. Az 
elmúlt száz év korántsem volt elegendő ahhoz, hogy az érzelmek övezte egykori 
politikai döntés legfontosabb forrásait a határon inneni és túli történészszakma 
legalább legnagyobb részben feltárja. 

1990 után Magyarországon, de a határon túl is alapvető kutatások indultak meg, 
amelyeket az elmúlt pár évben felerősített a közelegő centenárium. Papp Árpád 
munkája e vonulatba illeszkedik, kimondott és deklarált célja, hogy elsősorban a 
szerb/délszláv/jugoszláv álláspontot, diplomáciai tevékenységet, célokat és eszmé-
ket stb. feltárja, elsődlegesen és deklaráltan a Bánátot, Bácskát és Baranyát érintő 
új határszakasz létrejötte kapcsán, és mindezt bemutassa egy válogatott, gondos 
előszóval kiegészített, jegyzetekkel tűzdelt kritikai forráskiadás révén. Ahogy ő 
fogalmazott: „A   könyv célja az 1920. június 4-ét megelőző másfél év párizsi esemé-
nyeinek délszláv források alapján történő összefoglalása abban a régióban, amelynek 
területén a korabeli közigazgatási beosztás alapján a tiszántúli Krassó-Szörény, Te-
mes, Torontál, a Duna és a Tisza között Bács-Bodrog, illetve a Dunán túl Baranya 
megyék osztoztak, a köznyelv pedig Bánátnak, Bácskának és Baranyának, illetve 
Délvidéknek, más esetben Vajdaságnak nevezett.”

A   több mint 120 történeti forrást közreadó kötetet nyilvánvalóan gondos vá lo-
gatás, illetve több évre visszamenő, alapos, kiérlelt kutatómunka előzte meg.   A   ki-
választott források négy nagyobb tematika mentén kerültek elrendezésre. Az első 16 
dokumentum a közvetlen előzmények forrásaiból válogat, az olvasó itt megismerheti 
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a délszláv/jugoszláv eszme születését, formálódását az első világháborút közvetlenül 
megelőző időszakból. A második fejezet a politikai küldöttség és a néprajzi-törté-
nelmi szekció dokumentumait tárja elénk időrendben, a legfontosabb politikai és 
stratégiai célokat megjelölve, kifejezetten azokra fókuszálva (részben e forráscsoport 
képezi a kötet velejét hatvan forrással). A harmadik fejezet a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság küldöttsége első, illetve a néprajzi-történelmi szekció végleges memoran-
dumait tartalmazza (négy-négy irat). A negyedik, harminc forrást magában foglaló 
rész az érintett területeken keletkezett, az ottaniak szándékát, céljait, aggodalmait, 
kérdéseit megfogalmazó iratokat tartalmazza. Jovan  Cvijić személyét e helyt is 
kiemelném, betöltött pozíciói, illetve munkái révén talán legfontosabb szereplője 
a kötetbe foglaltaknak a délszláv oldalról.

Mindez másképp úgy írható le, hogy Papp Árpád – akinek néprajzos képzettsége 
módszertanában tetten érhető akkor is, amikor történészként forgatja a tollat – szű-
kebben vett témáját nem az azt övező kontextusból kiragadva, hanem folyamatában 
szeretné láttatni. Többléptékű megközelítést alkalmaz, nem statikus képet szeretne 
nyújtani a történelmi eseményekről, hanem az akciók, reakciók és interakciók, al-
kalmi és tartós szövetséges és érdekegyezések, illetve -ellentétek szövedéke mentén 
az események dinamikáját és logikáját szeretné megragadni és megértetni. 

Ezt a szándékot szolgálja a már említett, gondos válogatás, illetve a forrásokat 
kiegészítő magyarázó, az eligazodást nagymértékben segítő jegyzetapparátus, amely, 
összhangban a szerző/szerkesztő nyelvi kompetenciájával, éppolyan mértékben 
épül a magyar, mint a délszláv szakirodalomra (s természetesen egyéb nyelvű kiad-
ványokra is).

Nagyon fontos leszögezni, hogy Papp Árpád sikerrel igyekszik higgadtan lavíroz-
ni ama kettősség Szküllája és Kharübdisze között, amelyről ő maga így írt: „Amíg 
az 1919. január 18-án kezdődő békekonferencia a magyar állam és nemzet számára 
a trianoni békediktátummal, az ebből fakadó döbbenettel (tragédiával, veszteséggel, 
gyásszal) zárult, addig – többek között – az új délszláv állam lakóinak, politikusainak 
dédelgetett álmai megvalósulása vette kezdetét a hosszúra nyúlt egyezkedéssel. E 
kettősségből fakad, hogy az eszményinek vélt »ezeréves« – tehát öröktől való – 
állam jelentős területének elvesztése felett érzett, múlni képtelen fájdalom, illetve 
az euforikus életérzés leginkább a saját látószögéből kívánt a kérdésről beszélni és 
tudomást szerezni.”

Mivel Trianon kérdése – érthető módon – máig erős érzelmi töltetet hordoz, 
nem könnyű a történész feladata, ha kellő érzelmi távolságot akar tartani témájától, 
olyan distanciát tehát, amely segíti a tisztánlátását. Papp tehát ezt nem mulasztja el, 
és ennek jegyében nem feledkezik el arról, ami pedig a magyar közgondolkodásban 
gyakorta megesik, ti., hogy miközben magyar oldalon rengeteg embernek okozott 
fájdalmat, később szenvedést Trianon, a nemzetiségiek közül sokan a szabadság, az 
igazság, a nemzeti egység eljövetelét látták az új határok megrajzolásában. 
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Papp Árpád nem érzelmi keretek között kíséreli meg bemutatni témáját, hanem 
a történések okait, illetve részleteit igyekszik minél pontosabban feltárni. Vaskos, 
kisebb könyvnyi terjedelmű bevezető tanulmánya ennek szellemében készült el, 
az szinte önálló történészi munkaként is olvasható. E vaskos textus ugyanis olyan 
alapvető eligazodást nyújt a forráskötet majdani olvasóinak, ami sokkal magabiz-
tosabbá teszi a nem történész végzettségű érdeklődők számára is a tájékozódást és 
az önálló véleményalkotást az egykori eseményekről, azok okairól, a főszereplőkről, 
de tágabb kontextusba helyezve a békék előkészítésének mechanizmusáról, a nem-
zetközi diplomáciai kapcsolatok korabeli működéséről.

A   szándékosan hosszú bevezető, nagyon helyesen, a kitűzött célok pontos meg-
határozásával indul, majd rövid áttekintést ad az alapvető, elsősorban jugoszláv/
szerb szakirodalomról, kitekintéssel a magyarra is, illetve természetesen a levéltári 
forrásokról. Ezt követően a szöveg több, egymással szorosan összefüggő, ám mégis 
elkülönülő részre tagolódik. Az első részt alapvetésnek tekinthetjük: a szerző itt 
bemutatja a Párizs mellett ülésező békekonferencia struktúráját, ezt a vertikálisan 
és horizontálisan is roppant bonyolult és összetett képlékeny nemzetközi rendszert. 
1919. január 18-án Versailles-ban vette kezdetét a békekonferencia munkája, élén 
elvileg a Legfelsőbb Tanáccsal, a gyakorlatban azonban a „négy nagy” (Woodrow 
 Wilson amerikai elnök, David  Lloyd George brit miniszterelnök, Georges Ben-
jamin  Clemenceau francia miniszterelnök és Vittorio Emanuele  Orlando olasz 
miniszterelnök) alkotta Négyek Tanácsával. De a győztes nagyhatalmak politikai 
érdekeit szolgálta az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország 
és Japán miniszterelnökeiből (előbbi esetében az elnökből) és külügyminisztereiből 
álló Tízek Tanácsa, illetve a Külügyminiszterek Tanácsa is. 

Miközben Magyarországon épphogy létrejött a köztársaság, a Protić-kormány 
1918. december 22-én már ki is jelölte a békekonferencián részt vevő bizottságot, 
amelynek élén Nikola P.  Pašić állt, tagjai pedig Ante  Trumbić, Milenko  Vesnić, Ivan 
 Žolger, Otokar  Rybarž,  Mateja Bošković és Josip  Smodlaka voltak. 

A   bizottság létrejöttét követően a szerző e küldöttség két területi koncepcióját 
mutatja be. Részben Petar  Pešić tábornok stratégiai alapú, amely minden megszerzett 
területet meg akart tartani, még elméletben is figyelmen kívül hagyva a nemzetiségi 
szempontokat, helyette az erő és a status quo elvét (vagy inkább gyakorlatát…) ér-
vényesítve, illetve Cvijićnek a délszláv etnikum egy államba foglalását célzó tervét, 
amelynek alapja viszont épp az etnikai elv volt. Ez utóbbi volt az, amelyet aztán 
érvényesíteni igyekeztek a gyakorlatban.

A   továbbiakban a tanulmány a kulcsfigura  Cvijić által vezetett néprajzi-történel-
mi szekció megalakulására és munkájára fókuszál. A   szekció (később bizottság ) 
megalakítására dokumentáltan 1919. január 24-én kerül sor: elsődleges célja nem 
más volt, mint hogy a formálódó új határok legitimitását kidolgozott tudományos 
érvekkel támassza alá és tegye megkérdőjelezhetetlenné. A   munkájukat végül azon 
memorandumokban foglalták össze, amelyeket közöl jelen kötet.
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A   szekcióba ennek megfelelőn a történelem, a néprajz és a földrajz kiemelkedő, 
ugyanakkor az állami célokhoz lojális képviselőit hívták meg. A   különféle kérdések 
okán is a szekció létszáma újabb és újabb tagok meghívásával folyamatosan nőtt. 
A   szekció 1919 márciusa és májusa között különösen aktív tevékenységet fejtett ki.

Papp Árpád bevezetőjében bemutatja a tagok (a fent említett kiemelkedő tudó-
sok) kiválasztását, illetve azt a folyamatot, amikor a szerb kormány, felismerve, hogy 
elsősorban a Bánát kérdésében egy másik, győztesek által támogatott állammal, Ro-
mániával kerülhet szembe, számos tudóst és politikust küldött ki lobbitevékenységet 
folytatni Szentpétervárra, Párizsba, Londonba stb. Éppúgy, ahogy azt a „rivális” 
Románia  (és a más területi kérdésekben más álláspontot képviselő Bulgária) is tette. 

A   tanulmány végül Jovan  Cvijić munkásságát mutatja be még az első világhá-
borút követően. 

A   következő nagyobb egység, amely Az Illír Birodalomtól a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyságig vezető út címet viseli, némiképp szintén megtöri a szerzői 
narratíva ívét, ám ez bőven megengedhető, sőt inkább kifejezetten indokolt a prob-
lé ma centrikus megközelítés okán. E ponton kifejezetten dicséretes, hogy a szerzőt 
nem szorítja merev satuba a formai kötöttség. Ez a rész valójában történeti-eszmei 
áttekintés, amely azt hivatott ismertetni, hogyan alakult ki a délszláv nemzeti, majd 
területi egység gondolata, illetve miképp jelent meg ez a már kiforrott és határozott, 
elvekkel alátámasztott, de szigorúan politikai, mondhatni célracionális elképzelés 
a Párizs melletti béketárgyalásokon.

Az utolsó nagyobb egység a párizsi békekonferencia délszláv krónikájával zárul: 
apró részletekbe menően mutatja be a délszláv politikai küldöttség és a néprajzi-
történelmi szekció tevékenységét 1919 januárjától 1920 júniusáig, majd végül külön 
bánáti, bácskai és baranyai kronológia zárja a bevezetőt részletes, leíró, jellegéből 
adódóan természetesen időrendi jelleggel. 

A   bevezető tanulmány, illetve az ahhoz kapcsolódó forrásválogatás meglátásom 
szerint egy, mind a szakma, mind a nagyközönség óta régóta várt hiánypótló mun-
kával gyarapítja a magyar történetírást. A   Trianont övező kérdéskör egy újabb fehér 
foltját sikerül eltüntetni e könyv kiadása révén, ebben pedig Papp Árpád elfogulatlan, 
komoly kutatásokra alapozott, sokrétű történészi munkája kulcsszerepet játszik.

Budapest, 2020. 08. 01.
Katona Csaba történész, 
tudományos munkatárs
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézet
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1. SÁNDOR RÉGENS KIÁLTVÁNYA1

(Niš, 1914. július 16./július 29.)

Szeretett hős szerbjeimhez!
Hatalmas veszedelem zúdult Szerbiára. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadüzenetet 
küldött nekünk. Most mindannyiunknak összetartónak kell lennünk, és hősiesen 
cselekednünk.

Királyságunk népének gondjai Ausztriával nem új keletűek. Bármikor, amikor 
Bécsnek arra szüksége mutatkozott, a legünnepélyesebben megígérték, hogy a szer-
beket és a horvátokat igazságosan kezelik, ám mindezekből az ígéretekből semmi 
sem teljesült. A   szerb és a horvát határőrvidéki katonák és sok más hősünk hiába 
ontották vérüket Európa-szerte a bécsi udvar dicsőségéért és hírnevéért, hiába volt 
már nagyapám2 uralkodása idején is Szerbia minden áldozata, amikor a császári 
trónt segítettek megmenteni az elégedetlen és lázadó népek3 ellen, hiába tett meg 
mindent Szerbia annak érdekében, hogy barátságban éljen a szomszédos császár-
sággal – mindez nem segített semmit.

Szerbiát mint államot és népünket is – bárhol is élt – mindig és mindenütt 
meggyanúsították, ezért is mellőzték a más nemzetekhez képest. Harminchat évvel 
ezelőtt Ausztria megszállta a felszabadulni vágyó szerb Bosznia-Hercegovinát, majd 
végül hat évvel ezelőtt jogellenesen – alkotmányos szabadságokat ígérve, amelyek 
olyanként, amilyenek azok napjainkban, nem elégítik ki a népet – magához is 
csatolta. Mindez mély elégedetlenséget váltott ki a nép, különösen a féktelen és 
meggondolatlan ifjúság soraiban, ami végül ellenálláshoz vezetett, majd magát a 
szarajevói merényletet is kiváltotta.

Szerbia ezt a végzetes eseményt őszintén sajnálta, elítélte, és késznek mutatkozott 
minden bűnös bíróság elé állítására; de hamarosan meglepődve tapasztalta, hogy az 
osztrákok saját rossz igazgatásuk hibáinak felvállalása vagy a tett egyéni elkövetőinek 
felelősségre vonása helyett a Szerb Királyságra hárítják át a felelősséget. Függetlenül 
attól, hogy a merényletet saját országukban, a saját hatalmi szerveik szeme láttára, 
a néhány társával szövetkező egyetlen alattvalójuk hajtotta végre, Ausztria tisztség-
viselőinket, tisztjeinket, a szerb kormányt, és végül a Szerb Királyságot és minden 
szerbet – bárhol is éljenek – hibáztatta. Egy önálló állam ilyen jellegű, más által 
elkövetett bűnök miatti megvádolása egyedülálló az európai történelemben, ahol 
az effajta bűncselekmények sajnos nem ritkák. Az ilyen jellegű vádak szellemében 

 1 Az eredeti horvát nyelvű forrás ( Šišić, Ferdo ur.: Dokumenti o postanku 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1914–1919. Zagreb, 1920 [a továbbiak-
ban:  Šišić 1920], 2–3) alapján fordította Mačković Papp Márta.

 2 Karađorđević Sándor (Aleksandar) herceg (1842–1858) ( Šišić 1920, 2–3). 
 3 Knićanin tábornok vezetése alatt a szerb hadsereg 1848-ban segített a vajdasá-

gi szerbeknek a magyarok ellen ( Šišić 1920, 2–3).



■ 348 ■ Délszlávok Párizsban ■

az osztrák–magyar kormány e hónap 10-én4 egy szokatlan, súlyos vádakat és kö-
veteléseket tartalmazó jegyzéket nyújtott be kormányomnak, elégtételt követelve 
Szerbiától, és 48 órás határidőt adva a válaszadásra. Kormányom a nép kívánsága-
ival összhangban és a béke fenntartása érdekében nemcsak Szerbia, hanem egész 
Európa igyekezetét szem előtt tartva, mindenképpen el szerette volna kerülni az 
összetűzést, ezért – az engedékenység legmagasabb határait feszegetve, amelyeket 
nem léphet túl egyetlen független állam sem – eleget tett az osztrák–magyar kor-
mány követeléseinek.

Amikor erről az osztrák–magyar követet értesítették, ő azonnal kijelentette, hogy 
kormánya nem elégedett a válaszokkal, és megszakította a diplomáciai kapcsolato-
kat kormányommal. Ezután minden velünk baráti ország – amelyek élén a testvéri 
Oroszország állt – megpróbálta rábírni az osztrák–magyar kormányt a vita békés 
rendezésére. Sajnos a bécsi államférfiak személyében a bölcs tanácsok és az emberiség 
érdekei süket fülekre találtak. Ők tegnap hadat üzentek nekünk, nem törődve azzal, 
hogy ez a tettük beláthatatlan, európai szintű következményeket von maga után.

Nehéz szívvel bár és az összes nehézségnek és veszélynek tudatában, abban a 
percben, amikor a szerb harcosok arra készültek, hogy begyűjtsék eddigi erőfe-
szítéseik érett gyümölcseit, arra kényszerülök, hogy kedves és bátor szerbjeimet 
ismét a szerb háromszínű lobogó alá hívjam azzal a meggyőződéssel, hogy akárcsak 
tavaly és tavalyelőtt, ez alkalommal is bebizonyítják, hogy méltók híres őseikhez. 
A   Mindenható Istenbe vetett hittel, a felvilágosult világ szimpátiájába és igazságunk 
végső győzelmébe vetett reménnyel nagyszerű rokonaink és megbízható barátaink 
segítségében bízva, montenegrói hősies szerb testvéreinkkel együtt vegyük fel az 
arcátlanul ránk kényszerített harcot. Dicsőséges múltunkban – a régebbiben és az 
újabban is – számtalan bizonyságtételét adtuk annak, hogy a szerbek, ha összefognak, 
a sokkal hatalmasabb ellenfeleket is legyőzik. Mutassuk meg még egyszer, hogy a 
szerb képes áldozatot hozni a hazájáért és obilići önfeláldozással megvédeni azt a 
túlerőben lévő dölyfös ellenségtől.

Szerbek, minden erőtökkel védjétek meg a családi tűzhelyeteket és a szerb nem-
zettörzset!

Niš, 1914. július 16-án (július 29-én)

Sándor
Nikola P.  Pašić külügyminiszter, a minisztertanács elnöke

Dr. L.  Paču pénzügyminiszter 
Stojan M. Protić belügyminiszter 

Jovan P.  Jovanović építési miniszter 
Lj.  Jovanović, az oktatási és egyházi ügyek minisztere 

M.  Đuričić igazságügy-miniszter 
Dr. V.  Janković nemzetgazdasági miniszter 

Dušan P.  Stefanović ezredes, hadügyminiszter

 4 Az új naptár szerint 23-án ( Šišić 1920, 2–3).
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2. SÁNDOR RÉGENS A SZERB HADSEREGHEZ5

(Kragujevac, 1914. július 22./augusztus 4.)

Hősök!
Államunk és népünk legnagyobb és esküdt ellensége hirtelen és minden ok nélkül, 
féktelen gyűlölettel becsületünkre és életünkre tört. Ausztria, ez a felelőtlen északi 
szomszéd már fegyverbe szólította a hadseregét, és több alkalommal is kísérletet 
tett arra, hogy behatoljon északi határainkon, és gyönyörű hazánkat leigázza. Úgy 
tűnik, számára nem volt elegendő, hogy hosszú éveken át csendben hallgattuk 
bosznia-hercegovinai, bánáti és bácskai, horvátországi, szlavóniai, szerémségi, és a 
tengermelléki gyönyörű Dalmáciában élő testvéreink millióinak jajszavát. Most még 
többet követel: a fejünket, a függetlenségünket; életünkre és Szerbia becsületére tör.

Hősök!
Fegyvereink 1912. és 1913. évi nagy sikereit és államunk elért vívmányait követő-
en, amelyeket a bukaresti békével Európa-szerte elismertek, a legőszintébben azt 
szerettem volna, hogy Szerbia és kedves harcosaim – győzelmük eredményeit 
élvezve – békében megpihenjenek és erőre kapjanak a nagy háborús erőfeszítések 
után. Ezért állt Szerbia készen arra, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiával minden 
vitatott kérdést megbeszéljen, és megegyezzen vele. De sajnos gyorsan kiderült, hogy 
Ausztriának nem állt érdekében tárgyalni velünk. Még ha teljesítettük is volna az 
összes kérését, már eldöntötte, hogy megtámad, megaláz és elpusztít minket. Éppen 
ezért, ezekre a szégyenletes osztrák követelésekre méltó választ kellett adnunk. 
Megvetéssel visszautasítottam azokat, meggyőződve arról, hogy ti mindannyian 
annak, aki fegyvereitek fényén és dicsőségén foltot akar ejteni, az arcába vágjátok 
azt a szégyent, amelyet ránk zúdítottak. Ezért hívlak benneteket fegyverbe ebben 
a háborús időben, hogy bár még fáradtan a közelmúlt győzelmei után, a győztes 
lobogó alatt álljatok ki ismét a haza védelmére.

Mostani nyilatkozatom valójában hadüzenet Ausztriának. Fegyverbe, dicső sas-
ma daraim!

Hősök!
Olyan ellenséggel kell megküzdenetek, akinek soha nem volt háborús szerencséje 
vagy katonai győzelme! Ebben a szent háborúban Én leszek a legfőbb parancsno-
kotok. Az elmúlt két évben többnyire harci tűzben találkoztunk. Kumanovón, 
Bitolánál és Bregalnicánál büszke voltam tudatos bátorságotokra és példátlan 
önfeláldozásotokra. Ezért is vagyok meggyőződve arról, hogy a haza védelmében 
és a szerb elnyomottak felszabadítása során ezúttal is csak fokozni fogjátok a szerb 
fegyverek és saját hősiességetek dicsőségét és hírnevét. 

 5  Az eredeti horvát nyelvű forrás ( Šišić 1920, 5–6) alapján fordította Mačković  
Papp Márta.
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Hősök!
A   testvéri Montenegrón és az összes többi szerben kívül, akik – bárhol is legyenek 
éppen és bármilyen eszközzel is – Ausztria ellen harcolnak ebben a nagy csatában, 
harcostársként magatok mellett tudhatjátok északról hatalmas és erőteljes orosz 
testvéreinket, akiknek magasztos cárja, II. Miklós az osztrákok Szerbia elleni táma-
dásának első hírére egész felfegyverkezett népével határozottan és hősiesen kiállt a 
szerbek és a szlávság védelmében. Másrészt az oroszok mellé vállvetve besorakoztak 
azok bátor szövetségesei és jól ismert barátaink, a franciák, akik már elkeseredett 
csatát vívnak az osztrákok szövetségesével, Németországgal.

Hősök!
A   világon nincs szentebb kötelesség a haza, a nemzet és a vallás védelménél, a családi 
tűzhely, az öregek és a gyengék védelménél. Ezért az Istenbe, az ő igazságosságába 
és kegyelmébe vetett hitben, a győzelemben bízva induljunk előre, ékesítsük lobo-
góinkat új babérokkal, mert ezekre a lobogókra a Gondviselés ma egyértelműbben, 
mint valaha, ezt a harci jelszót írta fel: 

Harcra a szerb nép szabadságáért és függetlenségéért!
Éljen Szerbia!
Éljen dicső hadseregem!
Kragujevac, 1914. július 22.

Sándor, a hadsereg legfőbb parancsnoka, 
trónörökös 

3. NIKOLA  PAŠIĆ LEVELE M.  SPALAJKOVIĆ 
TITKOS TANÁCSOSHOZ6

(1914. szeptember 8./szeptember 21.)

Még ha nem is jött el az ideje annak, hogy döntés szülessen abban a kérdésben, hogy 
az ellenség felett aratott végső győzelem után melyik államhoz tartozzon egyik vagy 
másik terület, szükségesnek tartom azonban, hogy időben felhívjam az Ön fi gyel-
mét követeléseinkre, hogy azokhoz személyesen is igazodni tudjon a diplomáciai 
körökben a más államok követelései kapcsán folytatott megbeszélések folyamán. 
Most csak röviden ismertetem azokat, később azonban az általunk igényelt szerb és 
horvát területekre vonatkozó, történelmi adatokkal kibővített részletes utasításokat 
is küldök. Ha a háború számunkra kedvező módon ér véget, és az Osztrák–Magyar 
Monarchiát végérvényesen legyőzik, akkor a következő területekre és határokra ter-

 6  Az eredeti horvát nyelvű forrás (Mandić, Ante ur.: Fragmenti za historiju 
ujedinjenja. [Töredékek az egyesüléstörténethez.] Zagreb, 1956 [a további-
akban: Mandić 1956], 107) alapján fordította Mačković Papp Márta.
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jednek ki [követeléseink]: Bánát azokon a határokon belül, ahol a szerb elem alkotja 
a lakosság többségét, a stratégiailag jelentős határig keleten Románia irányában. Fel-
tételezem, hogy ennek a határnak keleten Orsova felett a Dunától, a hegyek mentén 
a Marosig kell húzódnia, Lugost, Lippát és Aradot Romániának hagyva, Temesvárt 
pedig Szerbiának, majd tovább ezen folyó mentén addig a helyig, ahol ez a folyó a 
Tiszába torkollik, majd addig, ahol ez utóbbi folyó a Dunába torkollik, ez után pedig 
a Duna mentén az Orsovától északra fekvő azon pontig, ahol már a határ kezdődik. Ez 
a terület valójában a régi Szerb Vajdaság dunai határőrvidékének legnagyobb részével 
azonos. Attól a helytől, ahol a Maros a Tiszába torkollik, a határnak úgy kell nyugatra 
húzódnia a Dunáig, hogy Szabadka és Baja hozzánk tartozzon, majd egyenes vonalban 
nyugatra Baján át addig a helyig, ahol a Rinya folyó a Drávába torkollik, és tovább, ahol 
a Dráva a Murába torkollik. A   Mura folyó mentén Leibnitzig, és tovább a víz mentén, 
magába ölelve Kranjskát, és leereszkedve Isztriába. Ez utóbbi részt megoszthatnánk 
Olaszországgal, ha az azonnal fellépne az Osztrák–Magyar Monarchia ellenében. 
Végül felhívom még a fi gyelmét arra, hogy Bánát a fent felvázolt stratégiai határaival 
Románia felé így fontos Szerbia számára, mivel Szerbia ezen határok hiányában nem 
tudja sikeresen megvédeni sem Bánátot, sem a fővárost, Belgrádot.

4. A   NIŠI DEKLARÁCIÓ. A   SZERB KIRÁLYSÁG 
KORMÁNYÁNAK NYILATKOZATA7

(Niš, 1914. november 24./december 7.)

A   kormány számára hatalmas megtiszteltetés a Nagy Nemzetgyűlés előtt kijelen-
teni: a Nagy Nemzetgyűlés megalakulásának az volt a célja, hogy a nagy válság 
teljes időtartama alatt országunk egységét, akaratát, erejét és céljait összetételével 
is képviselje. A   Nemzetgyűlés bizalmáról meggyőződve, mindaddig, míg az minden 
erejével a szerb állam és a szerb-horvát és a szlovén nép érdekeiért munkálkodik, a 
szerb kormány igaz kötelességének tartja, hogy határtalan tisztelettel fejet hajtson 
azon fényes áldozatok előtt, akik bátran és önként áldozták fel magukat a Haza 
oltárán. Az egész szerb hadsereget és annak minden tagját – kezdve azoktól, akik 
az élén állnak és parancsokat adnak, egészen az előőrsi szolgálatot teljesítő köz-
katonáig – feltétlen bizalmáról biztosítja, kifejezi csodálatát és háláját azokért az 
erőfeszítésekért és áldozatokért, amelyeket a hazáért tesz.

Fiatal és kis hadseregünk, megtartva tavaly és tavalyelőtt megszerzett jó hírét, 
most méltón állt a nagy nemzetek, az igazságért és szabadságért velünk együtt 
harcoló szövetségeseink nagy hírű, többmilliós és régen összekovácsolódott had-
seregei mellé. Ez történelmi örökségünk, amelynek hatalmas jelentőségét csak a 
nehéz háborús idők elmúltával lehet majd összefoglalni és megfelelően értékelni.

 7 Szerb nyelvű forrás: Srpske novine, 282. sz., Niš, 1914. november 25./decem-
ber 8. Fordította Mačković Papp Márta.
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Meggyőződve az egész szerb nép azon elszántságáról, hogy a végsőkig kitart családi 
tűzhelyének és szabadságának megvédéséért vívott szent harcban, a szerb kormány a 
legfontosabb, és ezekben a sorsdöntő percekben egyetlen feladatának azt tekinti, hogy 
ennek a nagy hadviselésnek sikeres befejezését biztosítsa, amely már az első pillanattól 
egyúttal minden szerb, horvát és szlovén testvérünk felszabadításáért és egyesüléséért 
vívott harcává vált. A   hadviselést megkoronázó fényes győzelem bőségesen kárpótolja 
majd azokat az áldozatokat, amelyeket a mostani szerb nemzedék elszenved.

Ebben a harcban a szerb népnek nincs választása, mert a halál és az élet között 
nincs választás. A   szerb nép rákényszerült erre a harcra, és ugyanolyan töretlen 
energiával fog küzdeni, mint száz éve, amikor azért harcolt, hogy koszovói sírjából 
feltámadjon. A   kormány arra törekszik, hogy hű képviselője legyen a nép ezen 
eltökéltségének, és hatalmas és hősies szövetségeseihez hűen, a békébe vetett hittel 
várja a győzelem óráját.

A   kormány tisztában van a katonaság és a nép nagy részének szenvedéseivel és 
terheivel, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ezen könnyítsen. Semmi-
lyen áldozatot sem sajnálva, gyorsan és határozottan tesz meg minden intézkedést 
a hadsereg ellátásának és a sebesültek ápolásának javítása érdekében. Önökkel 
egyetértésben, képviselő uraim, meghozzuk majd azokat az intézkedéseket, amelyek 
megkönnyítik a nép számára, hogy a háború után visszanyerjék erejüket és rendezzék 
vagyoni helyzetüket, de amíg az ellenség még mindig itt van, tiszta szívvel és teljes 
erővel küldjük csatakiáltásunkat:

Előre, Isten segedelmével az ellenségre, harcba a szabadságért!

5.  TRUBECKOJ BELGRÁDI OROSZ KÖVET TÁVIRATA 
 SZAZONOV OROSZ KÜLÜGYMINISZTERHEZ8

 (Belgrád, 1915. január 26.)

[…] Annak kérdése, hogy milyen kapcsolata lesz Szerbiának az általa újonnan meg-
szerzett országokkal, még mindig nem egyértelmű, még maguknak a szerbeknek sem. 
Ennek oka abban rejlik, hogy a háború meglepte Szerbiát, és a katonai műveletek 
elválasztották a királyságban élő szerbeket az Osztrák–Magyar Monarchiában élő 
szerbektől. Ezek között nem lehetséges semmilyen kapcsolatot létesíteni. Többek 
között ezzel is magyarázható az itteni legfelsőbb parancsnokság teljes tájékozatlan-
sága az ellenség szándékait illetően.

Ezért az itteni politikai körök feltételezései az Osztrák–Magyar Monarchia 
szerbek lakta területein uralkodó hangulatról csak igen bizonytalan adatokra 
támaszkodhatnak. Nem kétséges, hogy a háború kitöréséig az Osztrák–Magyar 
Monarchia egyes részeinek Szerbia irányába történő közeledése főleg a bécsi kor-
mány iránt érzett gyűlöletnek tulajdonítható. Amint ez utóbbi eltűnik a színről, a 

 8 Az eredeti horvát nyelvű forrás (Mandić 1956, 120–122) alapján fordította 
Mačković Papp Márta. 
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Szerbia irányába történő közeledést felválthatja a kis néptörzsekkel és vidékekkel 
veleszületett azon törekvés, hogy saját függetlenségüket megerősítsék.

Kétségtelenül ilyen fordulattól tart nálunk néhány érettebb politikus, ám ez a 
gondolat azzal a természetes óhajjal küzd bennük, hogy megerősítsék a jelenlegi 
Szerbia vezető pozícióját a jövendőbeli államban.

Hogy hogyan keverednek ki a szerbek ezekből a nehézségekből, ha ilyen kér-
désekkel is foglalkozniuk kell – azt nehéz most megmondani.  Pašić gondot visel 
róluk, és készen áll arra, hogy a lehető legszélesebb körű elégtételt nyújtsa a horvátok 
számára, csak azért, hogy Szerbia felé édesgesse őket. Ebben a tekintetben Szerbi-
ának szerencséje van, mivel közvetlenül a háború kitörése előtt nagyon kedvező 
feltételekkel sikerült konkordátumot kötnie a Vatikánnal.

Ez a körülmény politikai szempontból segíthet a vallás összetett kérdésének 
sikeres megoldásánál Horvátországban, ha az a terület majd Szerbiához tartozik. 
A   szerb kormány a napokban nevezett ki először a Vatikánba nagykövetet a cetinjei 
 Gavrilović úr személyében, akire az a feladat vár, hogy előkészítse a terepet a ka-
tolikus egyház helyzetével kapcsolatos kérdések megvitatásához az új területeken.

Amikor alkalmam volt beszélni ezekről a kérdésekről az itteni politikusokkal, ők 
jogosan a szerb törvényekre jellemző széles körű vallási toleranciát hangsúlyozták.

[…] Ami azon kérdés politikai oldalát illeti, hogy Szerbia hogyan viszonyul az 
új területek iránt, az a vélemény vált uralkodóvá, hogy tekintettel a külön kultú-
rára és vallásra, Horvátország kérdését kicsit más szemszögből kell kezelni, mint 
Bosznia és Hercegovina, Dalmácia és a szerb Bánát kérdését, amelyek közelebb 
állnak Szerbiához, és amelyek könnyebben alávetnék magukat az annexiónak és 
az általános szerb rendnek. A   pravoszláv Szerbia és a katolikus Horvátország egy-
más közti kapcsolata sok hasonlóságot mutat a közöttünk és a lengyelek közötti 
kapcsolat kérdésével, ezért a szerbek nagyon érdeklődnek aziránt, hogyan van ez 
megoldva Oroszországban. Itt az a törekvés, hogy a közös állami érdekeken kívül, 
lehetőség szerint, minél szélesebb autonómiát adjanak a kulturális szabadság és a 
lokális gazdaság kérdéseit illetően, vagy ahogy itt mondják: a horvát nemzet önálló 
törvényhozása alá tartozzanak.

[…] Ezeket az összetett kérdéseket egyelőre csak sejteni lehet. Nem lehet előre 
megmondani, milyenné válik a jelenlegi Szerbia, ha lakosságának összetétele több 
mint kétszeresére növekszik. Az újonnan érkezők új szokásokat és új nézeteket hoz-
nak magukkal. Ez részben arra is rákényszeríti a szerbeket, hogy gondoskodjanak 
a macedóniai pravoszláv lakosságról annak érdekében, hogy az ugyanazon vallású 
lakosság magja megmaradjon.
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6. A   JUGOSZLÁV BIZOTTSÁGNAK A FRANCIA KORMÁNY 
RÉSZÉRE ÁTADOTT MEMORANDUMA9

(Párizs, 1915. május 6.)

I.

Az Osztrák–Magyar Monarchiában élő délszlávok mai helyzete. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia délszláv területein a jelenlegi háború a legnagyobb 
visszaélések fedezetéül szolgált. A   délszláv népeket a legbrutálisabb módon kény-
szerítették hallgatásra. Szinte az egész, hadilobogók alá behívott férfinépességet 
az első tűzvonalakba állították: a csatákban ők azok, akiknek a legtöbbet kell 
elszenvedniük. Mindazokat, akiket nem soroztak be, tömlöcbe zárták vagy szám-
űzték. A   legkülönbözőbb kifogásokkal akasztották fel, lőtték le, mészárolták le az 
embereket. Több mint 100.000 embert száműztek az országból, néhány százezret 
pedig családi tűzhelyük mellől. A   zágrábi szábort nem hívták össze, a szarajevóit 
feloszlatták, a dalmáciai, isztriai, kranjskai, goricai, karintiai és stájer tartományi 
száboroknak megtiltották a gyűlésezést. A   képviselőket megfosztották mentelmi 
joguktól. Sokukat bezárták vagy száműzték. A   nép politikai vezetőinek és a közvé-
leménynek nem áll rendelkezésére semmilyen eszköz, hogy a háborús rezsim elleni 
tiltakozását kifejezze és érzéseit kinyilvánítsa.

A   délszlávok külföldi működése. Azok a fiatal férfiak, akiknek sikerült 
megmenekülniük, a szerb és a montenegrói hadsereg soraiban harcoltak, sokan itt 
dicső halált leltek. Az Osztrák–Magyar Monarchia délszláv területei közszereplő-
inek kis hányada a háború bejelentésének pillanatában szerencsére a határokon túl 
tartózkodott. Ők megválasztották a délszláv országokból kivándoroltak bizottságát, 
amelynek feladata, hogy a szövetséges nemzetek kormányait és nagy nyilvánossá-
gát az Osztrák–Magyar Monarchia délszláv területein uralkodó állapotokról és a 
nemzeti törekvésekről tájékoztassák.

Az Osztrák–Magyar Monarchia délszlávjai jajveszékelnek a németek és a magya-
rok brutális uralma alatt. A   A Monarchia két tagállamán belül önkényesen tizenegy 
tartományi közigazgatásba osztották őket, és tizenkét különböző törvényhozás 
illetékes felettük. Mindezek ellenére ebben a percben egységesek követeléseikben, 
és bizottságunk kötelezettséget érez, hogy ezeket a követeléseket ismertesse. 

A   délszlávok és a hármas antant (Triple Entente). Az egész délszláv 
nép: szerbek, horvátok és szlovének, mindannyian azt várjuk ettől a háborútól, hogy 
egy független államban egyesítse népünk minden tagját és minden területünket. Ez 
a bizodalom azokon az ünnepélyes nyilatkozatokon alapul, amelyek a hármas antant 

 9 Az eredeti fogalmazvány alapján. Az ezzel szó szerint megegyező (angol 
nyelven írt) memorandumot az angol kormánynak 1915. május 15-én adták 
át Londonban, a másik példányt (francia nyelvűt) pedig még május 6-án a 
párizsi orosz követnek, Izvolszkijnak. A   horvát nyelvű forrás ( Šišić 1920, 
20–35) alapján fordította Mačković Papp Márta.



■ 356 ■ Délszlávok Párizsban ■

képviselői részéről több alkalommal is elhangzottak, és a nemzeti elv védelmére és 
megvalósítására vonatkoznak. Ez a bizodalom tartja távol a végső kétségbeeséstől a 
még mindig elnyomott népünket. Ez az erkölcsi erő legfőbb forrása, melyből Szerbia és 
Montenegró rendkívüli hősiessége táplálkozik, amely az Osztrák–Magyar Monarchia 
katonai behatolásának ellenállva már eddig is nagy szolgálatokat tett a szövetségeseknek.

Szerbia és Montenegró harca nem hódító és a határok bővítését célzó háború: 
ez a két szerb állam az összes délszláv felszabadulásnak hőse, feladatuk megegyezik 
mindannyiunkéval: nemzeti létünk biztosítása az egyesült területeinken.

A   délszláv történelem vezérlő elve. A   nemzeti és politikai egység – ez a 
török megszállás előtti idők nemzetállamai nagy uralkodóinak eszméje, népünk min-
den mártírjának eszméje a török uralom idején, egész népköltészetünk vezérfonala, 
és minden írónk, Dubrovnik nagy szellemeinek alapgondolata, akik I.  Napóleon 
Illíriájának valódi megteremtői voltak. Karađorđe felkelése, amely megteremtette 
a mai Szerbia alapjait, akárcsak a montenegróiak hősi harca – ebből az eszméből 
merített erőt. Ez az eszme irányította a nagy  Njegoš cselekedeteit, Mihajlo herceg 
politikáját, ennek a megvalósítása volt a két Karađorđević és Petrović feladata is 
mindeddig. Létrehozta a horvát és szlovén megújulást, mely az 1848-as csatákban  
csúcsosodott ki. Ez ragyogja be a nagy  Strossmayer püspök és társai munkásságát. 
Ez volt a horvátok függetlenségért és egyesülésért vívott hosszan tartó és gyakran 
véres harcainak mély oka. Ez volt a nép minden küzdelmének oka Dalmáciában, 
Isztriában és Fiuméban, Dél-Magyarországon, a szlovén vidékeken és Bosznia-
Hercegovinában. A   politikai felszabadulás, minden nemzeti terület egyesítése és 
egy egységes állam létrehozása volt az egyetlen végső célja minden összhorvát és 
össz-szerb törekvésnek, minden alkotmányos küzdelemnek, minden felkelésnek és 
lázadásnak nemzeti területeink minden részén, legyen az akár az Osztrák–Magyar 
Monarchiában, akár a Balkánon. A   demokratikus elvekkel kibővítve, az utolsó Bal-
kán-háborúban elért szerb sikerekkel megkoronázva az eszme precíz és végső formát 
öltött. Ennek a háborúnak köszönhetően elnyeri a felvilágosult világ jóváhagyását 
és támogatását. Eszménk megérett a megvalósításra.

Az Osztrák–Magyar Monarchia a délszláv eszme ellenében. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia hiába munkálkodott minden erejével a délszláv eszme 
ellen. Minden eszközzel igyekezett csúfot űzni belőle, megrágalmazni és eltiporni. 
Ebből a célból jött létre a Monarchiában a dualizmus, következett be a délszlávok 
felszabdalása tartományokra, a horvát állam megnyomorítása, a szlovének némete-
sítésének, valamint a horvátok és szerbek magyarosításának propagálása. Ezt a célt 
szolgálta Bosznia és Hercegovina megszállása és elcsatolásának kihirdetése. Ezt a 
célt szolgálta a délszlávok ellen indított megszámlálhatatlanul sok koholt politikai 
per és véget nem érő üldöztetés. Ezt a célt szolgálta a balkáni szláv államok közötti 
versengés és összetűzés kiprovokálása. Legvégül pedig, Szerbia önállóságát fenye-
getve, kirobbantották a mostani háborút.

A   német imperializmusnak kiszolgáltatott Ausztria úgy vélte, hogy ebben a 
háborúban sikerül megsemmisítenie a délszlávságot, amely önmaga és a németek 
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kelet felé hatolásának legnagyobb akadálya volt. Konfliktust váltott ki, mert azt 
gondolta, hogy a délszláv kérdés nem tűr tovább részleges vagy ideiglenes megoldást. 
Szerbiára vetette magát, hogy így az egész délszláv államot bekebelezze. A   feudális 
állam és Németország úttörője, az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbia nemzeti 
ellenállásába ütközött, megsegítésére a hármas antant hatalmai is azonnal készen 
álltak. Ily módon a délszláv kérdés európai kérdéssé vált. Ezért összeurópai érdek, 
hogy a kérdés teljes egészében megoldódjon; egyedül a teljes körű megoldás garan-
tálhatja azokat az eredményeket, amelyek érdekében a hármas antant is hadba szállt.

A   délszláv népek eszméje. Az oly sokszor kegyetlen kihívások elé állított 
és becsapott népünk elhatározta, hogy ennek, akár a legvéresebb áldozatok árán is, 
de véget kell vetnie; ki kell lépnie ebből a természetellenes állapotból és az állandó 
szenvedésből; békés életre és nyugodt fejlődésre vágyik; úgy véli, hogy vannak jo-
gai, és hogy nem hajlandó tovább cselszövések tárgya vagy pártérdekek játékszere 
lenni; nem egyezik bele abba, hogy területei áruként a nagyhatalmak adásvételének 
tárgyává váljanak, és nem hajlandó többé idegen érdekek miatt egymást legyilkolni 
és tönkretenni.

A   délszláv nép, akit a történelem szerbek, horvátok és szlovének néven ismer, 
egy és ugyanaz a nemzet, amely egyesíti az összes feltételt, hogy nemzeti szinten 
elismert önálló állammá váljon; minden történelmi és etnográfiai tény feljogosítja 
arra az egész földterületre, ahol egybefüggő tömegekben él.

A   délszlávok nemzeti területe. A   szerbek, horvátok és szlovének nemzeti 
területéhez a következők tartoznak:

 a)  Szerbia és Montenegró;
 b)  Bosznia és Hercegovina;
 c)  Dalmácia a szigetekkel;
 d)  Horvátország és Szlavónia Fiuméval és Muraközzel;
 e)  A   dél-magyarországi Dráva mente és a volt Szerb Vajdaság (Bácska és Bánát);
 f )  Isztria a szigetekkel és Trieszttel;
 g)  Kranjska és Gorica;
 h)  Dél-Karintia és Dél-Stájerország a délnyugat-magyarországi határvidékkel.

Ezen az egész földterületen népünk kompakt tömegben él, ahol más népek 
szinte csak elenyésző számban élnek. A   végső perifériákon élő népek kis száma a 
szomszédos népekkel való érintkezésből eredő jelenség vagy az ellenséges politika 
mesterséges terméke, ami nem befolyásolja különösebben a terület nemzeti jellegét.

A   terület összefüggése. Ez a terület egységes etnikai egészet alkot. Földrajzi 
helyzete ezen országok gazdasági kapcsolatainak alapja. Bosznia és Hercegovina a 
modern Szerbiával és Montenegróval nem fejlődhet normálisan Dalmácia birtok-
lása nélkül, a dalmát partvidék kereskedelme és hajózása hasznavehetetlenné válik 
a hátországával történő közvetlen egyesülése nélkül; Dalmácia biztonsága veszélybe 
kerülne a szigetek birtoklása nélkül. Az Osztrák–Magyar Monarchia pontosan azért 
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szállta meg és annektálta Bosznia-Hercegovinát, mert Dalmácia annak tulajdoná-
ban volt; Dalmácia és szigetei felett nem uralkodhatnak mások, csakis Bosznia és 
Hercegovina urai. Ha a szigeteket és a dalmát tengerpartot idegenek birtokolnák, 
az újabb terjeszkedésüket tenné lehetővé a Balkánon. Az ilyen veszély népünk 
megalkuvás nélküli ellenállását váltaná ki, és veszélybe sodorná az általános békét 
az Adrián. Egyébként Dalmácia emberemlékezet óta a horvát állam szerves részét 
képezi. A   középkorban az állam központja volt, majd később olyan gyújtóponttá 
vált, ahonnan a délszláv géniusz legmagasabb szellemeinek szikrái kipattantak. Az 
érvényben lévő osztrák–magyar törvények értelmében Dalmácia a Horvát–Szla-
vón–Dalmát Hármas Királyság elválaszthatatlan részét képezi. A   nép, de a zágrábi 
és a zadari szábor sem szűnt meg soha Dalmácia, Horvátország és Szlavónia újra-
egyesítését garantáló, alapvető törvények megvalósítását követelni.

Horvátország és Szlavónia évszázadokon át küzdött önállóságáért, akárcsak az 
elnémetesítés és az osztrák centralizmus, de az elmagyarosítás ellen is. Horvátor-
szágnak nincs máshol természetesebb helye, mint Jugoszláviában. Először is nemzeti 
összetétele miatt, majd a széles körű délszlávság zászlaja alatt folytatott nemzeti 
és politikai újjászületése, továbbá a horvát szábor ismételten elhangzó, a területi 
integritás, a politikai függetlenség és a délszláv egyesülés érdekében emelt panaszai 
miatt. Végül, minden vízi útja: a Száva, a Dráva és a Duna, valamint a Belgrádot és 
Fiumét összekötő keresztirányú vasúti közlekedése Horvátországot és Szlavóniát 
a nyugati és a keleti nemzeti részek közötti összekötő kapocsként határozza meg.

Fiume az egyetlen olyan valódi kikötő, amely Horvátországnak és Szlavóniának 
– és a dolgok jelenlegi állása szerint Szerbiának is – hasznot hajt. Fiume mindig a 
horvát terület vitathatatlan részét képezte. Fiume esete az 1868-as horvát–magyar 
kiegyezés 66. paragrafusának meghamisítása után vált csak vita tárgyává. Ezen  
bűncselekmény után a magyar közigazgatás átvette a város és a kikötő feletti hatal-
mat Horvátországtól, mint ahogy ezt korábban, 1861-ben is tette a tisztán horvát 
területtel, a Dráva és annak mellékfolyója, a Mura mente területével. Fiumének 
nincs különösebb értéke a hátországa nélkül, és fordítva, ez utóbbi sem tud megélni 
természetes kikötője nélkül. A   délszláv Fiume létfontosságú az egész Horvátország 
és Szlavónia, Szerbia, valamint Isztria és Kranjska jelentős része számára.

Fiuméhoz úgy kötődnek elválaszthatatlanul a kvarnerói szigetek és Isztria keleti 
területei, mint ahogy Isztria nyugati része kötődik Trieszthez, a szlovén hátország 
egyetlen kikötőjéhez.

A   Trieszttől és a tengeri kommunikációjuktól megfosztott délszláv országoknak 
nem lenne elég erejük ahhoz, hogy útját állják a németek délre hatolásának, amely  
Karintiában és Stájerországban a szlovén területek kárára most is zajlik. Egyedül 
Trieszt, Karintia és Stájerország déli részének birtoklása tenné lehetővé a szlovének 
számára, hogy az Adria és a délszlávság alpesi őreiként teljesítsék küldetésüket, hogy 
megakadályozzák a németek behatolását a Földközi-tenger térségébe, megőrizve 
ilyen módon a mediterrán hatalmak biztonságát, valamint az összes délszláv ország 
nemzeti megmaradását.
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Magyarországon a Mura folyótól északra, egészen a Rába folyóig 100.000 szlovén, 
a Drávától és a Dunától északra mintegy 800.000 szerb és horvát él. Mindezek a  
többnyire tehetős és jól termő földekkel rendelkező lakosok másképp nem tudják 
megvédeni magukat az erőszakos elmagyarosítástól, csak ha egyesülnek többi test-
vérükkel. Önmagukat megvédve, a Bácska és Bánát délszláv területeinek síkságain 
élő lakossággal egyetemben a számukra nélkülözhetetlen éléstárakat is védik.

Ennek a nemzeti területnek minden feldarabolása és mindenekfelett bármely, szá-
mára kedves részének egy idegen hatalom részére történő átadása nemcsak a délszláv 
egység fejlődésének akadálya és a nemzeti elv megsértése, hanem az osztrák rendszer 
újbóli felbukkanása és a szüntelen összetűzések és konfliktusok forrása lenne.

Politikai egyesülés. Csak egy dolog hozhat tartós békét Európa egész dél-
keleti részén, különösen az Adrián és a Balkánon. Ez pedig az összes tag és minden 
délszláv ország egy önálló államba való egyesülése. Az amerikai és a kanadai dél-
szlávok, pontosabban az Osztrák–Magyar Monarchiából kivándoroltak, akiknek a 
száma eléri a másfél milliót, és akiket 563 küldött a tavaly március 10-én, Chicagóban 

megtartott nagy kongresszuson képviselt, lelkesen hagyta jóvá ezt a nemzeti prog-
ramot. A   közelmúltban, május 6-án Nišben több ezer egybegyűlt osztrák–magyar 
monarchiabeli délszláv hasonló rendezvényen, nagygyűlésen szavazott azon állás-
foglalás mellett, amely az összes délszláv egyesülését követeli, ezenkívül nemzeti 
földterületeik bármely apró darabkájának átengedése ellen is tiltakoztak.

A   leendő délszláv politika értelmezése. Minden olyan kérdést, amely 
nemzetünk jövőbeni államba történő egyesülésének módjával és formájával kap-
csolatos, belső kérdésnek/belügynek kell tekinteni, amit az egész délszláv nép 
szabad akarata alapján oldunk meg. A   túlélésért folytatott évszázados küzdelem 
után népünk szükségét érzi annak, hogy a szomszédaikkal békében, azaz teljes 
egyetértésben éljen. Egy államba egyesülve, népünk számára minden feltétel adott 
lenne ahhoz, hogy Délkelet-Európában a rend és a haladás eleme legyen. Nem válhat 
veszélyessé szomszédai számára sem számosságát, sem hódítási szándékait  tekintve, 
különösen pedig azon rá váró nagy problémák miatt, amelyek megoldása saját belső 
berendezésének megszervezése folyamán várnak rá. A   nemzeti és vallási kérdésekkel 
kapcsolatos toleráns természetéből és demokratikus érzelmeiből kifolyólag szabad 
és egyesült népünknek nem lenne semmi oka arra, hogy más nemzeteket és vallá-
sokat üldözzön, annál is inkább, mert maga is több vallásra oszlik, és nem zavarja 
vagy tiltja ezek egységes érzelmeit és érdekeit. Összetételét tekintve tehát magában 
hordozza a vallási szabadság minden biztosítékát.

Nemzetünk lakja az Adriai-tenger egész partszakaszát. Ezeken a területeken teljes 
gazdasági együttműködésben kíván élni minden szárazföldi és tengeri szomszédjával, 
békében termelni – nem pedig háborúban –, örökölt képességeit kihasználva, és 
azokat a kereskedelem és a civilizáció általános jólétének szolgálatába állítva. A   sa-
ját érdekében áll, hogy mindennemű kereskedelem előtt jó szándékkal megnyissa 
minden kikötőjét, valamint hogy garantálja a közlekedési útvonalak szabadságát 
ezen kikötők és az egész hátország teljes kereskedelme között. Népeink érdekei tehát 
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teljességgel megegyeznek az általános béke és civilizáció érdekeivel, és különösen 
azokkal, amelyeket a hármas antant nagyhatalmai ihlettek, amikor felkeltek a béke 
örökös tönkretevője, a brutális imperializmus ellen.

II.

Az időszerű nagy politikai kérdések, amelyek ebben a percben Európa politikai 
szellemeit foglalkoztatják: Az olasz beavatkozás. Mi a legőszintébben üdvö-
zölnénk ezt a beavatkozást, amennyiben az felgyorsítaná e szörnyű háború végének 
eljöttét és az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását. Ezt az eseményt népünk 
tiszta szívből kívánja. Elnyomott népünk egész nemzettörzsünk felszabadításáért és 
egyesítéséért folytatott küzdelmünk során Olaszországot új szövetségesként üdvö-
zölné, de beavatkozása nem vezethet a jelenlegi háború céljának aránytalanságához, 
örömünk pedig nem változhat szomorúsággá és csalódássá. Olaszországnak bizonyos 
gazdasági és stratégiai aspirációi vannak olyan osztrák–magyar területekre, melyek 
nemzeti tulajdonunk szerves részét képezik, sőt nemzeti életünk alapfeltételei. 
Ők úgy vélik, ezen aspirációk megvalósulása már garantált. Ugyanakkor hasonló 
garanciákat nem kapott egyetlen, a háborúban már annak kezdetétől részt vevő fél 
sem, pedig azok a legnagyobb áldozatokat hozták. A   leendő olasz áldozatoknak 
meg kell fizetni az árát, de korántsem azoknak a rovására, akik a mai napig a leg-
kegyetlenebb próbatételt szenvedik el. Mi hozhatna nagyobb hasznot Olaszország 
számára, mint az Osztrák–Magyar Monarchia eltűnése az Adriáról és az Alpok déli 
oldaláról? Az Osztrák–Magyar Monarchia, Németország előőrseként Olaszország 
szabad gazdasági fejlődését akadályozza és veszélyezteti. A   kis délszláv állam nem lesz 
képes veszélyeztetni Olaszországot, éppen ellenkezőleg, az északról érkező nyomás 
elleni támasza és segítsége, valamint kereskedelmi és gazdasági növekedésének fő 
mozgatórugója lesz.

De a délszláv lélek háborog attól a gondolattól, hogy területe idegen nemzet 
kolóniájává válhat. A   közelmúltban a szerb kormány a közgyűlésen tett olyan nyilat-
kozatokat, amelyek arra utalnak, hogy Szerbiát is ugyanazok a kérdések aggasztják, 
mint bennünket.

Mint a népének felelősséggel tartozó patriótáknak, és a bennünket elkötelező 
baráti nagyhatalmak iránti lojalitásunkból kifolyólag kötelességünk, hogy álláspon-
tunkat teljes őszinteséggel és bizalommal kifejtsük.

Amennyiben Olaszország az Adriai-tenger északi és keleti partját is magának 
követeli, ami a jelenlegi olasz határtól Fiuméig terjedő területeket jelenti, valamint 
Észak- és Közép-Dalmáciát, és végül a kvarnerói-dalmát szigetvilág szigeteit, tudnia 
kell, hogy népünk soha nem egyezik bele abba, hogy testének részeit levágják. Véget 
akar vetni az integritásáért vívott, századokon át tartó küzdelemnek.

Ezek az engedmények elszomorították, felzaklatták és elkeserítették egész né-
pünket. Ilyen tragikus kilátások tükrében felteszik a kérdést, valóban képes volna-e 
Olaszország megtagadni saját létrejöttét, kitenni jövőjét a megsemmisülésnek, 
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annál sokkal nagyobb kalandokra vállalkozva, mint amilyen  Bosznia és Herce-
govina elcsatolása volt, amely azonban a jelenlegi katasztrófához vezetett. Vajon 
Európa valóban képes lenne-e kereskedni népünkkel, és azért igyekszik felgyorsí-
tani a békekötést, hogy ugyanakkor egy új konfliktust alakítson ki? Jóváhagyná-e 
Franciaország – akiért a szabadság, az egyenlőség és a testvériség hirdetőjeként 
rajongunk, és amelynek zsenialitása száz évvel ezelőtt létrehozta az Adrián az első 
délszláv államot, Illíriát – ezt a kereskedelmet? Elfogadná-e Anglia, amelyet szintén 
tengerész népünk a tengerek szabadságának és biztonságának legéberebb őrzőjeként 
dicsőít, és amely a jelenlegi háborúban az igazság hírnökeként a kicsik jogainak 
védelmezője a nagyok kalózkodásai ellenében? Vajon Oroszország, a szerbek vé-
delmezője és a szláv eszmék védője beleegyezik-e ebbe? Ezek a sajnálatos kérdések 
olyan biztonságot nyújtanak számunkra, amilyennel népünk a nagyhatalmakhoz 
fordulhat. Ezt a biztonságot azonban olyan nyugtalanító szóbeszédek zavarják meg, 
amilyenekre már utaltunk. Attól tartunk, hogy az osztrák rosszindulat, kihasználva 
népünk aggodalmát, megpróbálja azt letéríteni az igaz útról. Tartunk tőle, hogy 
ezek a mendemondák kishitűséget ébresztenek a szerb csapatok soraiban, és felve-
tődik annak kérdése: érdemes-e gondolkodás nélkül az életüket áldozniuk az ilyen 
meddő eredményekért? Érdemes a lakosságának mentális állapotával is számolni az 
országban, ahol a kormány arra kényszerül, hogy gondjait feltárja a nép képviselői 
előtt; az országban, amely, különösen most, mérlegre teszi hadseregének minden 
erejét a közös ügy érdekében; abban az országban, amelynek erkölcsi ereje azzal 
a  meggyőződéssel fokozható, hogy az egész délszlávság teljes felszabadításáért, 
de különösen a tengermelléki délszláv partok felszabadításáért áldozza fel magát!

Az amerikai kolóniákhoz érkezve, ezek a nyugtalanító mendemondák annyira 
felzaklatták őket, hogy a Chicagóban, március 10-én megtartott nagy nemzetgyű-
lésen megválasztott végrehajtó bizottság tagjai kötelességüknek érezték, hogy 1915. 
március 23-án a washingtoni orosz nagykövetségen honfitársaik nevében tiltakoz-
zanak minden olyan kísérlet ellen, amely nemzeti területeink feldarabolásához 
vezetne, és az orosz kormány és annak szövetségesei segítségét kérték abban, hogy 
népünk veszélyeztetett területei megmaradjanak. Ez a homályos bizonytalanság, 
amely minden délszláv országot aggaszt, az általános álláspont sajnálatos megrom-
lásához vezethet. A   mélyen megrendült szellemek megnyugtatása érdekében hasz-
nos lenne – amennyiben az érintett szerződés titkossága ezt megengedi – bizonyos 
megnyugtató bizonyosságot nyújtani számunkra.

Az Adriai-tenger kérdése. Az Adriai-tenger kérdése Közép-Európára és a 
Földközi-tengerre vonatkozó probléma. Nem oldható meg az Adriai-tenger bárki 
általi bezárásával vagy monopolizálásával. A   megoldás akkor lesz igazságos, ha a 
Földközi-tengerhez vezető út megkaparintásának veszélye elhárul. Ezért minden, a 
földrajzi helyzetének köszönhetően az Adriai-tenger északi vagy keleti partjai felé 
gravitáló országnak fontos, hogy az adriai kikötőkbe hajózva, több ország vagy csak 
egy ország felségvizein kelljen áthaladniuk. Emiatt kell az Adriai-tenger mellékének 
és északi és keleti hátországának egy ugyanazon állam részét  képeznie. Ha Olaszor-
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szág az Adriai-tenger valamelyik értékesebb részét megkapná, akkor igazságtalanul 
monopolizálná ezt az egész tengert, ami ellentéteket váltana ki a délszlávokkal, végül 
pedig egy új német, délre történő  behatolást tenne lehetővé. Egy olasz–délszláv 
megállapodás azonban elejét venné az ilyen végzetes kimenetelnek.

Trieszt, Fiume, Šibenik, Split – az Adriai-tenger problémájának négy fő pontja. 
Ez a négy kikötő csak a hátországi területeik kereskedelmi kikötőiként fontos.

Trieszt és Olaszország. Trieszt elengedhetetlen tengeri kijárat a szlovén, 
alpesi német és cseh területek számára. Fiume Kelet-Isztria, Kranjska, Karintia, 
Stájerország , Horvátország , Mag yarország kijárata a tengerre, és ug yanakkor 
természetes kijárat Észak-Szerbia számára. Olaszország nem biztosította és soha 
nem is biztosíthatná ezen városok gazdasági életét. Ez olyan tény, amelyet ezen 
városok kereskedelmi körei is megerősítenek. Olasz kézben ez a két kikötő csak 
az olasz érdekeltségekben kerülne hasznosításra, hátországaik nagy veszteségére. 
Gradiška10 és Tržič,11 az olasz nemzeti terület határvidéki körzetei kivételével Iszt-
riában, Triesztben és Goriziában nincs több mint 284.325 olasz, szemben a 431.023 
délszlávval; a goriziai hercegségben – a felsorolt körzetek kivételével – legfeljebb 
17.949 olasz él a 148.388 délszlávval szemben; magában Triesztben 59.319 délszláv 
van a 113.959 olasszal szemben, Isztriában pedig 147.417 olasz és 224.201 délszláv 
él. Ezért nyilvánvaló, hogy ezen területek Olaszországhoz történő csatolása nem 
indokolt, amennyiben a nemzeti elvet vesszük az osztályozás alapjául. Gazdasági 
szempontból ezek a területek Olaszország számára nem bírnak különösebb jelen-
tőséggel. Nemcsak hogy nem remélhetnek tőle semmilyen gazdasági fellendülést, 
hanem éppen ellenkezőleg, jobban kellene tartaniuk attól, hogy jelenlegi helyzetük 
is veszélybe kerül. Kizárólag délszláv kézben tudnának előrelépni, mivel létfontos-
ságúak a délszláv állam számára.

Fiume. Ami Fiumét illeti, meg kell jegyezni, hogy valójában Sušakkal alkot egy 
várost, amelytől csupán a Rječina patak választja el. Sušakban nincs kikötő vagy 
vasútállomás; Fiume-Sušakon 25 ezer olasz él, akik közül a legtöbben tegnap óta 
vallják olaszoknak magukat, miközben családnevük tisztán horvát. Mellettük 45.000 
délszláv van. Az egyetlen vasútvonal, amely összeköti Horvátországot és Szerbiát a 
tengerrel, most és még sokáig, Fiuméban ér véget.

A   déli dalmát kikötők hozzáférhetetlensége. A   Dél-Dalmáciában 
lévő vasutaknak nincs semmilyen jelentőségük. Kotor (Boka Kotorska), Gruž és 
Metković kikötők használhatatlanok. Ezek Bosznia és Hercegovinával csak egy, 
részben drótkötélpályás, részben Ausztria által kifejezetten stratégiai célokból épí-
tett, keskeny nyomtávú vasúti vágánnyal vannak összekötve. Ezekbe a kikötőkbe a 
kizárólag helyi árun kívül lehetetlen volt más termékeket szállítani. Még ha ezt az 
utat össze is kötnék Szerbiával, ez a hosszú és vesződséges vasútvonal nem felelne 
meg a kivitel szempontjainak. A   Szaloniki és Nyugat-Európa közötti nagy távolság 
ellenére Szerbia ezen az úton kívül másra nem tudna támaszkodni. Az egyetlen, Szer-

 10 Ma: Gradisca d’Isonzo, Gorizia megye.
 11 Ma: Monfalcone, Gorizia megye.
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bia számára fontos kijárat a Horvátországon áthaladó, Fiuméig vezető vasútvonal. 
Magyarország – Fiume és a horvát vasútvonal tulajdonosaként – megakadályozta 
a kivitelt ezen az úton; innen ered Szerbia gazdasági hanyatlása, Horvátország 
gazdasági megrekedése és a számtalan konfliktus. Fiume Isztria legnagyobb ré-
szének, Szlovéniának (Kranjska), Stájerország déli része kereskedelmének kijárata 
a Fiume–Sv. Petar–Ljubljana–Maribor-vasútvonalon keresztül. Ha Olaszország 
megtelepedne Fiuméban, a kétségtelenül délszláv hátország teljes gazdasági élete 
egy idegen állam szeszélyeinek lenne kitéve.

Horvát tengermellék. A   Fiumétól a Zrmanjáig terjedő horvát tengermel-
léken, mely Fiume irányában a határt képezi, a szokatlan nehézségek, valamint a 
könnyű bóra miatt nincs egyetlen kikötő, sőt egy vasúton megközelíthető kikötő 
sem. Ez az egész partszakasz, Fiumét nem számítva, nem nyújt jelentőséggel bíró 
kereskedelmi kijáratot Szerbia vagy Horvátország számára.

Split. A   jövendőbeli igazi nagy út, amely Közép-Szerbiát, Boszniát és a többi 
balkáni országot a tengerrel összekötné, a Szarajevó–Rama természetes útvonal 
lenne, egészen Dalmácia központjáig, azaz Šibenik és Split kikötőjéig. Ezt a vas-
utat kizárólag az az állam tudná kiépíteni, amelyik egyidejűleg magában foglalná 
Szerbiát, Boszniát, Dalmáciát és Horvátországot, Fiuméval egyetemben. Ez lenne 
a jövő igazi útja, és az eljövendő jólét valódi biztosítéka.

A   kiépítés nehézségeit és egy effajta beruházás költségeit csak az egy egységes 
államba egyesülő három ország(rész) legszűkebb gazdasági közössége tudná fedezni. 
Csak ebben az esetben lenne képes ez a vasúti pálya új kereskedelmi életet teremteni 
Boszniában és Szerbiában. Egyensúlyt teremtene egyik oldalról Fiume, a másik ol-
dalról Šibenik és Split kikötők között, biztosítva Fiume jelenlegi kereskedelmének 
észszerűbb kihasználását, Šibenik és Split számára pedig új kapcsolatot teremtve 
Bosznia és Szerbia irányába, melyek gazdasága jelenleg korlátozott, végül pedig más 
balkáni országok kereskedelmét is bekapcsolnák. Šibenik és Split már nagy kiterje-
désű kiépített kikötőkkel rendelkezik, amelyek nagyobb nehézség nélkül növelhetők.

Šibenik és Split, Kelet- és Észak-Dalmácia központjaiként, valamint az egész 
Bosznia és Közép-Szerbia természetes tengeri kijárataiként gazdaságilag csak abban 
az esetben fejlődhetnek tovább – ahogy az említett területek is –, ha egy egységes 
államba egyesülő egyetlen állam alkotóelemeit képezik.

Šibenik. Šibenik, a kizárólag horvát [nemzetiségű] város, a horvát nemzeti 
dinasztia idején IV. Krešimir Péter, Horvátország és Dalmácia királyának régi fő-
városa, ma Észak-Dalmácia, Bosznia északi és nyugati részeinek és Horvátország 
szomszédos részének rendkívül fontos kereskedelmi központja, ezek kivitele miatt. 
Šibenik kikötője a Knin–Drvar boszniai vasúttal van összekötve, amely azután a 
Novi Grad – Banja Luka-vasútvonalhoz kapcsolódik. Ha Olaszország megkapná 
Šibeniket, az összes fent említett területet megfosztaná kikötőjétől és ezektől a 
vasútvonalaktól, amelyek természetes kijáratukat képezik.

Mindez azt bizonyítja, hogy e kikötők egyikének birtoklása sem fontos Olaszország 
számára, míg az összes ilyen kikötő olasz birtoklása a délszláv hátország elsősorban 
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gazdasági és politikai kizsákmányolását, majd az egészének elnyomását jelenti. Hor-
vátország, Szerbia, Bosznia és az alpesi délszláv területek helyzete még rosszabbá 
válna, mint jelenleg. Ez a délszláv tengerpart egészének elszegényedéséhez vezetne.

A   tenger és a szigetek. Dalmácia természeti kincsei abban rejlenek, hogy 
kihasználja földrajzi helyzetét, Bosznia, Szerbia és a Balkán tengermellékét.

Ezen kapcsolat nélkül ez a tengermellék nem élhet meg, és nem is képvisel sem-
milyen értéket.

A   kvarnerói dalmát szigetek a délszláv élet szerves részeit képezik az Adriai-
tengeren. Az egész Dalmáciában a szigetekkel együtt csak 18.029 olasz él a 610.669 
délszlávval szemben. A   szigeteken él a legtisztább és legrégebbi délszláv lakosság. Itt 
120.000 délszláv él és 1.469 olasz, akik egész kis csoportokban vannak szétszóródva. 
A   szigetek, amelyek jelenlegi jóléte a borászaton és az olajkészítésen, a halászaton 
és hajózáson alapul, a dalmát szárazföld és a hátország nélkül elszegényednének. 
A   teljes osztrák–magyar haditengerészet legénységét a szigetlakók besorozásával 
oldják meg. A   lakosság nagyon szorgalmas, takarékos és erkölcsös. Ha népünket 
megfosztanák ezektől a szigetektől, olyan lenne, mintha a fatörzs legzöldellőbb 
ágát vágnák le. Ez halálos csapást jelentene számára, mert megakadályozná, hogy 
saját tengerén kereskedjen. Semmilyen stratégiai okkal nem magyarázható, hogy 
a délszlávokat megfosszák ezektől a szigetektől vagy csak egy részüktől. Nemze-
tünk – mindenféle terjeszkedési törekvés hiányában – nem jelenthet semmilyen 
veszélyt Olaszországra az Adrián. Sőt, nincs is szüksége arra, hogy az Adrián hadi-
tengerészetet hozzon létre. Nincs, és nem is lesz szüksége arra, hogy veszélyeztesse 
Olaszországot, hiszen minden érdeke, hogy jó barátságban éljen vele.

Velencei uralom. A   velencei történelem az Adriai-tenger keleti partján is 
bizonyítja, hogy az olasz uralom semmiképpen nem hozhatna magával jólétet és 
haladást, hanem csak egy elavult és veszélyes kizsákmányolási rendszert. Trieszt 
folyamatosan harcban állt a velencei nemességgel, míg Fiume soha nem tartozott 
fennhatósága alá. Dalmácia pontosan a velencei birodalom alatt volt a legelhanya-
goltabb, míg Dubrovnik szabad köztársaságának példája bizonyítja, hogy milyen 
előrehaladást és civilizációt jelentene az egész keleti part számára, ha délszláv és 
szabad lenne.

A   délszláv tengerpart jelentősége. Népünk mindenáron meg akarja 
menteni tengerpartját, és azzal együtt tengerészei tevékenységének gyümölcsét. 
Népünk az egész Adriai-tenger északi és keleti partján zajló kereskedelmi élet és 
tengerészet valódi képviselője. Csak Triesztben és Fiuméban több mint 20.000 ten-
gerészünk és számos hajózási és kereskedelmi társaságunk van. Népünk meg akarja 
tartani a karsztok gazdag kőfejtőit és kőbányáit Nabrežinától a Neretváig, akárcsak 
folyóinak: a Krkának, Cetinának, Neretvának gazdag forrásait és azok hajtóerejét. 
Meg akarja őrizni a Triesztből Kotorig terjedő gyönyörű tengerpartjából származó 
jövedelemforrását. A   tengerpartja és tengerének teljes szabadsága nélkül, természetes 
források nélkül népünk a fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök nélkül 
maradna, ami miatt méltatlan lenne fejlettebb nővéreinek társaságára.
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Nem tudjuk elhinni, hogy Európa, amely az erőszak ellen és a kis nemzetek joga-
inak megvédéséért lépett be a háborúba azzal a jelszóval, hogy: „Minden nemzetnek 
megvannak a maga jogai”, ezt a jelszót kizárólag csak a mi népünk esetében felejtené 
el, amely a múltban a törökök elleni harc, jelenleg és a jövőben pedig a pángermán 
törekvések elleni küzdelem védőbástyája. Nem tudjuk elhinni, hogy Európa úgy 
akarja előmozdítani a békét, hogy új gyűlöletet vet, amely szükségszerűen újabb 
szövődményekhez vezetne.

Ezért bizalommal várjuk el, hogy a végső béke igazságosan szabályozza a délszláv 
kérdést, annak teljes kiterjedésében, a nép – akit megtiszteltetésünkre képviselhe-
tünk – jogainak és akaratának figyelembevételével.

Párizs, 1915. május 6.
A   Jugoszláv Bizottság nevében

Dr. Ante  Trumbić ügyvéd, a Dalmát Szábor tagja, 
a Horvát Néppárt elnöke a Dalmát Száborban, Split egykori 

polgármestere, a zadari kerület korábbi képviselője 
az Osztrák Parlamentben Bécsben.

7. AZ ÉSZAK-AMERIKAI DÉLSZLÁV ÚJSÁGÍRÓK 
ÁLLÁSFOGLALÁSA12

(1915 augusztusa)

A   szerbek, horvátok és szlovének, ez a vérében, nyelvében és közös törekvéseiben 
egységes nemzet nem tekinti a háborút befejezettnek mindaddig, míg fel nem 
szabadulnak és nem egyesülnek egy közös államban. Remélik, hogy ez a világhá-
ború véget vet az idegenek ellen vívott évszázados harcuknak, ám ha nem, akkor a 
küzdelmet felszabadulásukig vagy halálukig folytatják.

A   délszláv nép az Adria egész keleti és északkeleti partját magáénak tekintve 
bízik abban, hogy Olaszország csak ideiglenesen és katonai okokból foglalta el Tri-
esztet, Isztriát és Dalmácia egy részét. Ám ha [Olaszország] másképp egyezett meg 
a szövetséges/baráti erőkkel, akkor ennek a területnek tartós megszállása minden 
délszláv ellenállását ki fogja váltani. A   szerbek, horvátok és szlovének meg vannak 
győződve arról, hogy a bolgárok a legközelebbi testvéreik, a lelkük legmélyéről 
kívánják, hogy ők se maradjanak ki az eljövendő közösségből, de amíg a bolgárok 
nem hajlandók lépéseket tenni az egyesítési eszmék elérése irányában, egyes más 
délszlávok a bolgárok Macedónia iránti igényeit – éppúgy, mint az olaszok Dalmácia 
iránti igényeit – törvénytelennek fogják tekinteni.

 12 Fordítás angol nyelvről. Ezt az állásfoglalást  Pašić miniszterelnök úrnak és 
a Jugoszláv Bizottságnak is elküldtük Londonba. (A   horvát nyelvű forrás 
alapján [ Šišić 1920, 42] fordította Mačković Papp Márta.) 
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8. A SZERB KIRÁLYSÁG NEMZETGYŰLÉSE 
TITKOS ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA13 

(Niš, 1915. augusztus 10./augusztus 23.)

A   kormánynak a titkos ülésen elhangzottakról szóló beszámolóját és nyilatkoza-
tainak meghallgatását követően a Nemzetgyűlés, az elesett hősök előtt tisztelegve 
megismételte eltökéltségét, hogy a szövetségesekkel karöltve népünk létérdekeinek 
biztosítása érdekében elszenvedett elkerülhetetlen áldozatok ellenére is folytatja 
harcát a szerb-horvát-szlovén népek felszabadításáért és egyesüléséért, jóváhagyja 
a kormány politikáját, majd áttért az 5. napirendi pontra. 

9. A   JUGOSZLÁV BIZOTTSÁG14 KIÁLTVÁNYA
(London–Párizs, 1915. október 1.)

Az a kegyetlenség, amellyel az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország Európát 
a háborúba sodorta, ellehetetlenítette az osztrák–magyar uralom alatt élő délszláv 
népek ellenállásának megszervezését. A   részletesen átgondolt terv egyik alapelve az 
volt, hogy a teljes délszláv lakosságot behívták a hadseregbe, az értelmiségi körök 
tagjait, a nemzeti pártok vezetőit pedig tömlöcbe vetették. 

Csak néhány népképviselőnek adatott meg az a szerencse – igen alacsony a szá-
muk –, hogy a háború kezdete külföldön, a szabad Európában érte őket, vagy pedig 
sikerült átszökniük a határon. A   politikusok ezen kis csoportja Rómában kezdte 
meg működését; több tiltakozást is megjelentettek az Osztrák–Magyar Monarchia 
délszlávok lakta területein folyó hallatlan erőszak miatt, ugyanakkor cáfolták a 
hivatalos osztrák–magyar szervek azon hamis állításait, miszerint a délszlávok egy 
részének területi igényei lennének az osztrákok irányában.

Rómában az Osztrák–Magyar Monarchiából kitelepült délszlávoknak szóló 
felhívásokat nyomtattak, amelyekben felszólítják őket, hogy önkéntesként csatla-
kozzanak a szerb–montenegrói és szövetséges csapatok soraiba.

A   délszláv kivándorlók bizottságot alakítottak, amelynek tagságát különböző, 
még fel nem szabadult délszláv csoportosulások képviselői alkotják.

Elnök: dr. Ante  Trumbić.
Tagok: dr.  Ante Biankini (Starigrad–Chicago), dr. Ivo de Giuli (Dubrovnik), dr. 

Julije  Gazzari (Šibenik), Don Niko  Gršković (Cleveland–Vrbnik–Krk), dr. Hinko 

 13 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 42) fordította Mačković 
Papp Márta.

 14 1915. október 1-jén jelent meg először Londonban (angol nyelven) és Párizs-
ban (francia nyelven) a Jugoszláv Bizottság sajtószerve: a Th e Southern Slav 
Bulletin és a Bulletin Yougoslave. A   lap első oldalán megjelent a bizottság 
ezen kiáltványa. A   horvát nyelvű forrás ( Šišić 1920, 44–45) alapján fordí-
totta Mačković Papp Márta.
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 Hinković (Zágráb), dr. Josip  Jedlovski (Trieszt), Milan  Marjanović (Kastav–Zág-
ráb), Ivan  Meštrović (Otavice, Dalmácia), dr. Miće  Mičić (Dubrovnik), dr. Franko 
 Potočnjak (Novi), Mihajlo  Pupin (Pancsova–New York), dr. Niko  Stojanović 
(Bosznia), Frano  Supilo (Fiume), Dušan Vasiljević (Mostar), dr. Niko  Županić 
(Metlika, Kranjska).

10.  A   JUGOSZLÁV BIZOTTSÁGNAK A FRANCIA KORMÁNY 
RÉSZÉRE UTÓLAG ÁTADOTT MEMORANDUMA15 

(Párizs, 1916. március 13.)

A   Jugoszláv Bizottság, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia minden országában 
élő horvátok, szerbek és szlovénok képviselői alkotnak, 1915 májusában kidolgozta a 
háború befejezése utáni délszláv államok jövőjét tartalmazó programot. A   program 
egyrészt az Osztrák–Magyar Monarchia területén található minden, délszlávok lakta 
terület, másrészt Szerbia és Montenegró egyesülését követeli egy etnikai csoportot 
alkotva egy egységes délszláv államba. Ez a homogén nemzetállam megközelítőleg 
13 millió lelket számlálna, és végérvényesen meghatározná a Balkán-félsziget észak-
nyugati részének sorsát. Területének legnagyobb része az Adriai-tenger északkeleti 
partja felé húzódna.

A   Jugoszláv Bizottság ezen programja elvben megegyezik a Szerb Királyság állás-
pontjával. A   Nišben, 1914. december 7-én megtartott Nemzetgyűlés határozatban 
jelentette ki, hogy Szerbia egy, az Osztrák–Magyar Monarchia által rákényszerített 
háborút folytat, annak érdekében, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia horvátok, 
szerbek és szlovénok által lakott minden területét felszabadítsa és egyesítse.

A   Jugoszláv Bizottság programját határozottan támogatták a több alkalommal  
megrendezett nyilvános gyűléseken, amelyeket a mindkét Amerikába kivándorolt 
horvátszerb–szlovén településeken tartottak, amelyeken legkevesebb másfél millió 
hazánkfia él, valamint az 1915 májusában Nišben megtartott Nagy Népgyűlésen, 
amelyen több ezer, a Osztrák–Magyar Monarchiából kitelepült szerb-horvát-szlovén 
emigráns és Szerbia egykori fővárosának lakossága vett részt.

Szerbiában az osztrák–magyar monarchiabeli nemzettársaink ezrei ontották ki 
hősiesen vérüket ezért a programért.

Végeredményben, a programot az Osztrák–Magyar Monarchiában élő minden 
délszláv nép lelkesen fogadta, politikai vagy vallási hovatartozásától függetlenül. 
A   máshol elképzelhetetlen terrortól elnyomva, a délszláv nép nem nyilváníthatta 
ki érzelmeit. Ám azok a hírek, amelyek közvetlenül Bizottságunkhoz érkeznek, 
teljes bizonyságot nyújtanak számunkra, hogy egész népünket fűti az a forró 
vágy, hogy az osztrák–magyar igát minél előbb ledobja magáról, és egyesüljön 
szerbiai és montenegrói testvéreivel. Ez a meggyőződésünk főként két tényen 

 15 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 50–58) fordította 
Mačković Papp Márta.



■ 368 ■ Délszlávok Párizsban ■

alapul. Az első az, hogy a csaták folyamán számos horvát–szerb–szlovén csapat az 
orosz és szerb hadseregeknek adta meg magát. Szerbiában megközelítőleg 20.000 
ilyen hadifogoly van, Oroszországban pedig akár a 150.000-et is eléri a számuk. 
Másrészről, az Osztrák–Magyar Monarchia délszlávok lakta területein ténykedő 
politikai szervezetek – bár a bécsi és a budapesti kormányok mindent megtettek 
azért, hogy megtagadják – közül egyik sem emelt szót vagy tett arra utalást, hogy 
elhagyja programunkat, amelyet Bécs és Budapest számos, és Zágráb néhány újsá-
gának oldalain jelentettünk meg. A   magyar kormány elnökének,  Tisza grófnak a 
horvát száborra gyakorolt nyomása sikertelennek bizonyult, úgyhogy a Jugoszláv 
Bizottság munkáját egyetlen képviselő sem kifogásolta sem a tavalyi, sem az idei 
ülésszak folyamán. Végtére is, Európa már tisztában van vele, hogy – általában a 
háború kezdete óta, de az üldöztetések azóta sem lanyhultak – rengeteg képviselőt, 
katolikus és pravoszláv papot és az intelligencia képviselőit akasztottak fel, ejtettek 
foglyul és zártak tömlöcbe, hogy a lakosság tömegeit kínozták meg és üldözték el 
otthonaikból, mivel minden, az 55. évét még be nem töltött férfit besoroztak. Az 
osztrák–magyar hatóságok ezen brutális cselekedetei vitathatatlanul bizonyítják, 
hogy tisztában voltak az Osztrák–Magyar Monarchia délszláv lakossága szellemének 
valódi állapotával, és tartottak tőle.

Ezért a Jugoszláv Bizottság úgy ítéli meg, hogy joggal állítja azt, hogy programját 
az Osztrák–Magyar Monarchia minden horvátja, szerbje és szlovénje elfogadta és 
megerősítette.

Engedjék meg, hogy ezennel rávilágítsak néhány, az 1915. május hónapja után 
bekövetkezett, a délszláv kérdés egészét érintő eseményre.

Behatolás Szerbiába és Montenegróba. A   behatolás következménye-
ként kivétel nélkül minden délszláv terület ellenséges uralom alá került. Ennek 
eredményeként Szerbia és Montenegró jövője még szorosabban kötődik a délszláv 
kérdés egészéhez. Amikor elérkezik az ideje, és az ellenséges hatalmat megdöntik, 
a szövetséges hadak – Szerbia és Montenegró felszabadításával párhuzamosan – az 
ellenséget a fennmaradt délszláv területekről is kiűzik. Éppen ezért az események 
elkerülhetetlen következményként a délszláv nemzeti egység problémájára egyöntetű 
megoldást kell találni.

Ezen háború kapcsán a délszláv probléma európai kérdéssé vált. 
A   délszláv terület olyan földrajzi útkereszteződést képvisel, ahol a nagyobb európai 
érdekek kereszteződnek. Ez a múltban is így volt, és így van a jelenlegi háborúban 
is. Emiatt a délszláv ügyet nem lehet önmagában vizsgálni és megoldani, hanem 
csak olyan más fontos problémákkal összefüggésben, amelyeket a szövetségeseknek 
győzelmük után végérvényesen meg kell oldaniuk. Ezek a fontos problémák főként a 
következők: az Osztrák–Magyar Monarchia jövője, és a balkáni problémák. Ameny-
nyiben erre a két problémára megtalálják a kielégítő megoldást, Európa népei csak 
akkor reménykedhetnek a tartós békében.

a) Osztrák–Magyar Monarchia. Az Osztrák–Magyar Monarchia a há-
ború befejezése utáni sorsának kérdése előfeltétele a délszláv probléma kérdésének 
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megoldásában. Az Osztrák–Magyar Monarchia Közép-Európa egy olyan kórral 
megtámadott szervezete, amely már képtelen önállóan élni, mivel elvesztette be-
lülről fakadó életképességét.

A   szellemi tunyaságnak köszönhetően Közép-Európában gyökeret vert az az 
elgondolás, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia a közép-európai béke olyan alko-
tóeleme, amelynek fenntartása a tartós béke előfeltétele, és hogy a Hohenzollernek 
és a Habsburgok közötti régi ellentét valamennyire ellensúlyozná a porosz mili-
tarizmus dacos ambícióit. A   tényeknek ellentmondó események rámutattak arra, 
mennyire megalapozatlanok voltak ezek az elgondolások. A   Habsburg-dinasztia 
önként lemondott a régi rivalizálásról, és alávetette magát az erősebb Hohenzol-
lern elsőbbségének. Múlt századbeli katonai sikereiktől megittasulva, mindenféle 
vetélytárs nélkül álltak a pángermán mozgalom élén. A   Habsburgok ambíciói még 
egy alkalommal kifejezésre juthattak volna 1870-ben, amikor Poroszország megtá-
madta Franciaországot. A   Hohenzollernek hintójába magukat befogó magyarok 
befolyása Franciaország javára döntötte el a Habsburg beavatkozást. A   szabad kezet 
kapott Poroszország már akkor megteremthette volna a jelenlegi helyzetet. Végze-
tes illúzió volna abban reménykedni, hogy a Habsburgok le tudnák és le akarnák 
győzni a Hohenzollerneket.

Már ez is egyértelműen azt bizonyítja, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
és dinasztiája alárendelt helyzetbe került Németországgal szemben. Éppen ezért 
napjainkban Európában az Osztrák–Magyar Monarchia minden zavargás és bot-
rány okozója. Az osztrák–magyar törekvéseknek csak csekély a jelentőségük; a leg-
fontosabbak a német Weltpolitik-törekvések. A   szarajevói merénylet csak ürügyül 
szolgált a Szerbia elleni hadüzenetnek; a háború valódi oka a nyolcmillió horvát, 
szerb és szlovén azon törekvése, hogy kiváljon az Osztrák–Magyar Monarchiából, és 
csatlakozzon Szerbiához. Az Osztrák–Magyar Monarchia ezzel a háborúval ezeket a 
törekvéseket akarta megakadályozni, letörölni Szerbiát a föld színéről, és szabad utat 
teremteni magának a Dél-Balkánon és az Égei-tenger irányában. De mindezeknek 
a háttérben kellett maradni azon nagyszabású politikai törekvésekhez képest, ame-
lyeket Németország a világpolitika szempontjai alapján maga elé állított. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia csak Németország rábeszélése után üzent hadat Szerbiának. 
Ma már az egész világ tudatában van ezeknek az alapvető igazságoknak, mivel azok 
világosak és korszerűek. A   mostani háborúban is Németország legfőbb vezetése alatt 
harcol, akinek segítségével, mint egy hídon keresztül, magához vonzotta Bulgáriát és 
Törökországot is. Százötven millió léleknek kell  II. Vilmos hatalmát elviselnie csak 
azért, mert a németek és magyarok által kormányzott Osztrák–Magyar Monarchia 
alávetette magát Németországnak. Földrajzi helyzete miatt, az Osztrák–Magyar 
Monarchia nélkül Németország nem tudta volna sem Bulgáriát, sem Törökországot 
magához vonzani. A   szövetségesek előtt – azzal a meggyőződéssel, hogy ezzel levágja 
Németország jobbkezét, és megszünteti a hidat, amelyen keresztül az Szófiába és 
Konstantinápolyba juthat – határozottan körvonalazódott annak szüksége, hogy 
a megkötendő békeszerződésnek tartalmaznia kell az Osztrák–Magyar Monarchia 
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felszámolását. Az Osztrák–Magyar Monarchia felszámolása után Németország nem 
találna helyette egyik oldalon sem semmilyen segítőre, mivel abban az esetben, ha 
magához is édesgetne tizenkétmillió osztrák–magyar német-magyart, egészen bizto-
san elveszítene harmincmillió romanoszlávot, akik saját fennmaradásuk érdekében 
mindig is a német Drang nach Osten kibékíthetetlen ellenségei maradnak.

És ha a hatvanmilliós német faj mindennek ellenére döntő tényező is maradhatna 
Európában, akkor sem lesz elegendő ereje arra, hogy Weltpolitik programjával meg-
döntse a világbékét.

És pontosan ez az, ami kívánatos, és amit el kell érni mindenáron.
Az Osztrák–Magyar Monarchia felszámolása a délszláv kérdés megoldását is kö-

telezően előrevetíti. A   Szerb Királyság nem egy tökéletes termék; ez csak egy szakasz 
a délszlávok egyesülésének útján – ideiglenes állapot, amely majd végső megoldást 
igényel. Egy faj felszabadulása és egy egységes területen történő egyesülése morális, 
igazságos, szükséges, és politikailag béketeremtő igény. Ennek az igénynek alapja az 
élet alapja: kielégítése a békéhez járul hozzá, megtagadása erőszakos összetűzésekhez 
vezet. És nem ez lenne az első eset: Európa a múltban látott már ilyeneket. Ennek a 
kívánságnak a megvalósulása a legtöbbet jelentené a szerves egészet alkotó délszláv nép 
számára, Európa számára pedig egy új civilizációs tényezőt eredményezne. Ugyanakkor 
Európa egy első osztályú erős gátat nyerne a keletre, Bagdad felé és azon túlra irányuló 
német törekvésekkel szemben. Hogy milyen mértékben lenne ez a gát erős, a kis Szer-
bia már megmutatta, bár csak a délszláv egész egyharmad részét képviseli. Kétszer is 
erőteljesen ellenállt az osztrák–magyar betörésnek, de túl gyengének bizonyult ahhoz, 
hogy a Mackensen vezette harmadiknak is ellenálljon. A   magára hagyott kis Szerbia 
nem volt csodákra képes. A   délszláv állam három Szerbiával érne fel. Ha létezett vol-
na, a szövetségesek megtakarították volna a fárasztó szaloniki bevetést, valamint más 
kimerítő erőfeszítéseket. Ugyanezen okból, vagyis Európa békéje biztosítása okán, 
az Osztrák–Magyar Monarchia felszámolása és a nemzetileg egységes délszláv állam 
létrehozása elengedhetetlenül szükséges. Ha ma úgy gondolják, hogy kárpótlásul a dél-
szlávok által hozott összes áldozatért egy összetört Szerbiát hozzanak létre, akkor ez egy, 
már bizonyítottan fenntarthatatlan és végzetes in integrum helyzetet eredményezne; 
ez azt jelentené, hogy a délszláv lakosság majdnem kétharmadát olyan természetelle-
nes, önmagában igazságtalan és egészségtelen új politikai kombinációknak tennék ki, 
amelyek közeli-távoli összeomlásukhoz vezetne.

Mivel a délszláv állam létrejötte az Osztrák–Magyar Monarchia felszámolásától 
függ, megalapítása pedig azért is szükséges, mert szilárd gátként útját állná az im-
perialista Németország terjeszkedni akaró erejének, a délszláv kérdés meghatározó 
jelentőségű európai kérdéssé válik.

b) A   balkáni probléma. Nem szándékozok taglalni az általános balkáni prob-
lémát, csak annyiban fogom érinteni, amennyiben a délszláv kérdéssel kapcsolatos. 
A   Balkán problémája egy egész sor kérdést vet fel, amely kérdések részleteikben 
térnek el egymástól. Nem célszerű ezekbe a részletekbe belemenni, elegendő, ha a 
fontosabb kérdések fő jellemvonásaira kitérünk. Ha a délszláv kérdést teljességé-
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ben, nem pedig részleteiben szemléljük, észre kell vennünk annak alapgondolatát. 
Egy önálló Szerbia létrehozása tévedés lenne, mert ez azt jelentené, hogy magát 
a kérdés alapgondolatát szem elől tévesztettük. Szerbia csupán a délszláv terület 
keleti része. Mivel nincs tengerpartja, teljes szabadságának kulcsfontosságú felté-
tele hiányozna. A   délszláv területek legnagyobb részében a lakosság életvitele az 
Adriai-tengerhez kötődik, mely tenger partjai mellett közel tizenhárom évszázada 
él népünk. A   délszláv területek teljes egységükben az Adriai-tenger keleti partját 
és annak hátországát is magukban foglalják.

Ez a magyarázata, miért az Adria a délszláv kérdés alapgondolata. Ha tehát erre az 
alapgondolatra fektetjük a kérdést, Szerbia minden, balkáni kapcsolatokból adódó 
konfliktusa veszít az éléből, és egy könnyebb út nyílik meg a konfliktusok megoldása 
érdekében. Ha arra az álláspontra helyezkedünk, hogy minden nemzetnek – így 
a Balkánon élőknek is – joga van az élethez, arra a következtetésre jutunk, hogy 
minden balkáni vita rendezése nagymértékben leegyszerűsödik, amint Szerbiára 
az egységes délszláv állam területével egyetemben a nemzet olyan területeként 
tekintünk, ahol azok élete főleg az Adriai-tengerhez kapcsolódik, ahol szabadabb 
a levegő, szélesebb a látóhatár, mint a balkáni terület közepén.

Földrajzi fekvését is figyelembe véve, a délszláv probléma súlypontját az Adriai-
tengerhez irányítva, kétségtelenül hatalmas lépést tehetünk azon az úton, amely a 
balkáni körülmények biztos, egészséges és gyakorlatias kikristályosodásához vezet. 

A   horvát kérdés. A   délszláv problémák sorában a horvát kérdés kétségtelenül 
főszerepet játszik. Horvátország Európa egyik legrégebbi királysága. A   középkor-
ban önálló államként Dél-Dalmáciában egészen a Neretváig terjedt. A   saját szabad 
akaratából fogadta el a Habsburg-dinasztiát sajátjaként (1527–), azt remélve, hogy 
annak fennhatósága megvédi a török hódoltságtól, amit az megállított ugyan, bár 
a szultán másfél évszázadig Budáról uralkodott Magyarország felett. A   Habsbur-
gok, és különösen Magyarország politikájának az volt a célja, hogy meggyengítse, 
sőt megsemmisítse a horvát állam önállóságát; az egyenlőtlen küzdelem ellenére 
Horvátországnak a napjainkig sikerült megőriznie bizonyos fokú autonómiát (a 
belügyekben, az igazságszolgáltatásban és a vallásügyben és oktatásban), valamint 
saját önállóságát a dualista monarchiával közös ügyekben.

Horvátország fővárosával, Zágrábbal az osztrák–magyar monarchiabeli délszlá-
vok legfőbb kulturális központja; ellenállhatatlanul vonzza az összes horvátot, és 
azokat is, akik Horvátországon kívül élnek. Ez a magyarázata, miért előfeltétele a 
délszláv egyesülésnek, hogy Horvátország is belépjen a délszláv államba. Ha Hor-
vátország a délszláv csoportosulás központjává válik, akkor más délszláv országok 
– elkerülhetetlen következményként – a nyomdokaiba lépnek. Horvátország területi 
összekötő kapocs keleten Szerbiával, nyugaton a szlovén területekkel, délen Bosz-
niával és Hercegovinával. Központi földrajzi helyzete tovább erősíti Horvátország 
különleges jelentőségét a délszláv problémában.

Ha Horvátországnak továbbra is Magyarországhoz kellene tartoznia, akkor 
egész népünk jogos felháborodással lázadna fel ezen sértés és igazságtalanság ellen. 
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A   tapasztalat arra tanít bennünket, hogy a történelemben semmi sem hasonlítható 
a feudális magyar arisztokrácia cinikusan brutális zsarnokságához. Az ilyen megol-
dásnak nyilvánvaló célja az lenne, hogy Magyarország biztosítsa a maga számára a 
horvát tengermelléket, eltiporva egy olyan nemzetet, amely feláldozta magát a civi-
lizációért, életét adva a török támadások idején. Egy ilyen eljárás a délszláv nemzet 
egysége és a jövőbeni békés fejlődés elleni indokolatlan ellenségeskedés jele lenne.

Egy másik áramlat szerint Horvátország és Szlavónia földterületeit kell feldara-
bolni oly módon, hogy Szlavónia keleti részét Szerbiának adnák, míg más részeket 
más kombinációkban használnának ki. Az emberiség nevében és azon magasztos 
elvek nevében, amelyeket szövetségeseink a zászlajukra tűztek, egész népünk minden 
erejével tiltakozik már annak a gondolatára is, hogy egy nép ezeréves civilizációja 
ellen ilyen merényletet kövessenek el. Ez a szerencsétlen alapgondolat elfogad-
hatatlan akkor, amikor emberek milliói áldozzák fel mindazt, ami a számukra a 
legkedvesebb és legszentebb, pusztán azért, hogy az emberiség erkölcsi örökségét 
attól a barbárságtól megmentse, amelyet a Jog és Igazságosság birodalmainak romjai 
felett az erőszakos hatalom urai akarnak elhinteni.

Független államként Horvátországnak már nem lenne módja a fennmaradásra, 
éppúgy, mint Szerbiának sem, ha véglegesen a jelenlegi határain belül kellene ma-
radnia. Különálló államokként Horvátországnak és Szerbiának nemcsak életkö-
rülményei nem lennének adottak a kielégítő fejlődéshez, hanem mindketten arra 
kényszerülnének, hogy erejüket az egymás közötti versengésre pazarolják mindaddig, 
míg a nemzeti ösztön önerőből le nem döntené azokat a mesterséges kerítéseket, 
majd politikai úton hozná létre azt, ami a természet törvényei alapján már most 
egymáshoz tartozik. A   horvátok, a szerbek és a szlovénok nem kis, különálló álla-
mok létrehozásában látják boldognak jövőjüket, hanem egy közös államban, amely 
kizárólag teljes egészként tudná saját biztonságának, fejlődésének és haladásának 
feltételeit és erőforrásait biztosítani, és ezzel az európai civilizáció békéjének és 
testvériségének jelentős záloga lehetne.

A   szlovén régiók. A   délszláv területek északnyugati részét alkotják. Ljub-
ljana Kranjska fővárosa, a szlovénok nemzeti és szellemi központja, míg Trieszt, ez 
a nemzetközi jelentőségű nagy kikötőváros, pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági 
központja. Ezek a területek vannak leginkább kitéve a Trieszt felé tartó pángermán 
csapásoknak. A   szlovének ebben a harcban rendkívüli kitartásról tettek tanúbi-
zonyságot. Gátként álltak, amely a német Osztrák-Alpok területeit Trieszttől elvá-
lasztja. Ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek az egyre inkább elmérgesedő 
pángermán támadások elleni harcban, a szlovénoknak egyesülniük kell a délszláv 
nemzet más, szerb–horvát részeivel. Csak abban a közösségben képesek továbbra 
is ellenállni. Minden más kombináció arra ítélné a szlovén területeket, hogy a saját 
fatörzsről levágott ágra hasonlítsanak.

Az Adriai-tenger kérdése. A   Jugoszláv Bizottság memorandumában már 
májusban ismertette az Adriai-tengeren élő délszláv népek helyzetét, valamint a 
szóban forgó tenger jelentőségét a jövőjük szempontjából. Ezen kérdés tekintetében 
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népünk útjában ott áll Olaszország, amely az Adriai-tenger nyugati partjainak bir-
tokosa, és amely helyzetének javítása érdekében az Osztrák–Magyar Monarchiának 
is hadat üzent.

Mi nagyon tiszteljük Olaszországot, amely egyik nagy szövetségesünk ebben a 
háborúban. A   legnagyobb figyelemmel követjük közéleti megnyilvánulásait, ezek 
a megnyilvánulások annál is inkább érdekelnek bennünket, mert egy velünk szom-
szédos, nagy néptől erednek. Úgy véljük, hogy tiszteletünk ezen nemzet iránt nem 
fog azzal csökkenni, ha a határok kérdését illető közös kapcsolatokban részletesen 
ismertetjük álláspontunkat.

Mivel az olasz politika hivatalos álláspontjának megvizsgálásához szükséges 
anyag nem áll rendelkezésemre, nem is bátorkodok abba belemerülni.

Mégis, kitérhetek néhány olyan, a közvéleményben megjelent nyilatkozatra, 
amelyekre Olaszországban már a háború kitörése óta napjainkig igen nagy hangsúlyt 
fektettek. Ezeket a közvéleményben jelentkező nyilatkozatokat annál is figyelme-
sebben követjük, mivel azok többsége bennünket is érint.

Úgy tűnik, hogy Olaszország diplomáciai tevékenységét már akkor elvégezte, még 
mielőtt hadat üzent volna az Osztrák–Magyar Monarchiának. Fogalmazhatunk 
úgy is, hogy csak nyomatékosította akkor, mikor a londoni szerződés értelmében 
az antanthatalmakat támogató dokumentumot aláírta. 

Ilyen előkészületek után Olaszország nemzeti, gazdasági és hajózási szempontból 
is abszolút hatalmat biztosított volna maga számára az Adrián. Az olasz közvélemény 
alapján Olaszország ezt egy külön szerződéssel biztosította már magának, melyet 
majd a háború befejezése után kész tényként hitelesítenének. Ha ez megtörténne, 
azok az értékes területek, amelyek kétségtelenül nemzettörzsünk tulajdonát képezik, 
áldozatul esnének az olasz imperialista törekvéseknek. Nemzeti vagyonunk az Ad-
riára irányuló olyan gyarmatosító politika céljait szolgálná, amely nemzeti életünk 
alapvető feltételeit vonná meg tőlünk. Mi soha nem fogjuk magunkat alávetni az 
ilyen, minden tekintetben igazságtalan és számunkra végzetes politikának.

Ha felmerülne annak kérdése, hogy egy nemzetnek addig van joga terjeszkedni, 
ameddig nyelvterülete húzódik, akkor Olaszország jelenlegi határait nem tudná 
áthelyezni az Adria területén Tržićnél távolabb.

Valóban, a Felső-Adria medencéjében találhatók olyan, csak olasz nyelvű szi-
getecskék, amelyek szórványosan elszórva a délszláv lakosság tömegei által lakott 
végeláthatatlan széles területek szerves részét képezik.

Az Adriai-tenger ma még az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó keleti 
partja gazdasági életének semmilyen szerves kapcsolata sincs Olaszország gazda-
sági életével; földrajzi helyzetéből kifolyólag az Adriai-tenger ezen keleti partja és 
ennek hátországa alkot együtt egyetlenegy gazdasági szervezetet, amelyet kizárólag 
délszlávok laknak. Az egész part menti övezet – ha Olaszországhoz csatolnák – el 
lenne szakítva saját gazdasági közösségétől, és halálra és pusztulásra lenne ítélve. 

A   délszláv tengerparti területek termékei az Adriai-tengeren hasonlóak az 
olaszországiakhoz: bor, olaj, zöldségfélék, gyümölcs stb. A   lakosság nagy része ha-
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lászattal foglalkozik, és a tengeri kereskedelemben dolgozik. A   lakosság soraiban 
messze földön híres hajótulajdonosok is vannak. Olaszországhoz csatolva, ezeket 
a területeket erőszakkal bevonnák az elkerülhetetlen olasz versengésbe.

A   délszlávok hajózási képességei igen jól ismertek az Adriai-tengeren. Egy olyan 
tengeri, kereskedelmi életet hoztak létre maguk számára, amely jól fejlődik és szépen 
halad. Ez a folyamatos fejlődés csak a független délszláv államban folytatódhatna. 
Egy Olaszországhoz hasonló nagy tengeri hatalom igen gyorsan elfojtaná. Ez a ha-
talom végzetes csapást mérne népünkre, amely jövőjét leginkább a tengeren látja. Ez 
elkerülhetetlenül végzetes következményekkel járna ezen két nemzet kapcsolataiban.

Az olasz stratégiai követelések olyan délszláv területek elfoglalására irányulnak, 
ahol még a legkevesebb olasz sem található. Kik ellen fordulnának azok az ágyúk, 
amelyeket az olaszok az állásaikra húznának? Nyilvánvalóan a délszlávok ellen. 
Egy ilyen vállalkozás tartós háborúhoz vezetne az Adria két nemzete között. Az 
ilyen értelmetlen követelések nem lehetnek mások, mint a népámítók szélsőséges 
szeszélyei, akik minden felelősség nélkül bujtogatják a néptömegeket.

Az Osztrák–Magyar Monarchiának az Adriai-tengerről való távozásával Olaszor-
szág – vetélytárs nélkül maradva – tengerészeti szempontból teljes biztonságban lesz. 
A   délszláv állam semmilyen, rendelkezésére álló hatalommal nem verseng sem most, 
és a jövőben sem fog versengeni Olaszországgal. A   hatalmi erők egy meghatározott 
ideig semmiképp nem egyeznek bele, hogy az új délszláv állam egy tengerészeti 
hatalom létrehozásán gondolkodjon. Az új délszláv állam nem úgy gondolja, hogy 
megzavarhatja Olaszország tengeri nagyhatalomként elfoglalt helyzetét az Adriai-
tengeren. Másrészt Olaszországnak tiszteletben kell tartania nemzeti egységünket 
és egységességünket az Adriai-tengeren, ahol nélkülözhetetlenül szükség van a nép 
jövőjét biztosító tényezőkre.

A   Jugoszláv Bizottság részéről
Dr. Ante  Trumbić elnök

11. A   JUGOSZLÁV BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 
  HABSBURG KÁROLY KIRÁLLYÁ ÉS CSÁSZÁRRÁ KORONÁZÁSA 

ALKALMÁBÓL16

(Párizs, 1916. december 18.)

Habsburg Károlyt megkoronázzák: Bécsben Ausztria császáraként, Illíria kirá-
lyaként, a szlovén területek uraként és így tovább, Budapesten pedig mint Ma-
gyarország, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia királyát, a szerb Vajdaság vajdáját 
stb. Ugyanez a császár és a király hatalmát mindkét csatolt országra, Boszniára és 
Hercegovinára is kiterjesztette.

 16 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 82–85) fordította 
Mačković Papp Márta.
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A   jelenlegi rémuralom alatt az Osztrák–Magyar Monarchiában élő hétmillió 
délszláv olyan helyzetben van, hogy nem beszélhet szabadon. Ezért a Jugoszláv 
Bizottságnak, az egész nemzet kizárólagos szabad képviselőjeként és az amerikai és 
ausztrál szabad délszlávok felhatalmazottjaként nemcsak joga, hanem  kötelessége 
is, hogy nyilvánosan közzétegye a nép követeléseit.

A   dinasztia és a népünk közötti kapcsolatok semmiképp sem az odaadás és a lojalitás 
érzésein alapulnak. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen az „állami hatalom kényszerére” 
épülnek. I. (IV.) Károlyra a délszláv nép nem jogos uralkodójaként tekint, hanem 
egy új zsarnokot, a Habsburgok hagyományos politikájának folytatóját látja benne.

Ez a dinasztia az országaink feletti hatalmat vagy a kétoldalú szerződések és a 
későbbiekben lábbal tiport ünnepélyes nyilatkozatok alapján vagy az utólag meg-
szegett nemzetközi szerződések alapján szerezte meg.

Az 1527-beli cetinai szábor határozatával és az 1712-ben a zágrábi száborban 
elfogadott Pragmatica Sanctio elfogadásával a három alkotóelemből álló Hor-
vát–Szlavón–Dalmát Királyság, az akkori körülményeket figyelembe véve, saját 
uralkodójaként fogadta el a Habsburg-dinasztiát, és kétoldalú szerződéseket kötött 
vele, amelyek értelmében  I. Ferdinánd és  III. Károly elismerték az alkotmányt, a 
nép jogait és szabadságait, és megígérték, hogy tiszteletben tartják azokat.

A   dinasztia azonban nem tartotta magát vállalt kötelezettségeihez. Az elnyo-
más, a változások és a változtatások után az alkotmány játékszer lett az uralkodók 
kezében. A   törvények megsértése után kitárultak az ajtók a kizárólag a dinasztia 
szolgálatában álló korrupció és tisztviselői önkényesség előtt. Ahelyett, hogy meg-
védte volna népét, a király valójában annak elnyomójává vált.

A   törvény megsértése olyan messzire ment, hogy az 1868-as kiegyezési törvény 
–  amelyet egyébként rákényszerítettek a horvátokra, és amelyet az uralkodó tör-
vényesített – szövegének meghamisításával Ferenc József megengedte Magyaror-
szágnak, hogy elrabolja a horvát Fiumét.

A   szlovén országok [szlovének lakta területek] csak emberfeletti ellenállásuknak 
köszönhetően tudtak fennmaradni a módszeres germanizáció folyamán, amelyet az 
egész állami gépezet könyörtelenül hajtott végre a germanizációnak az Adriai-tenger 
felé történő kiterjesztése céljából.

Ezen túlmenően, a birodalom határain belül élő szerb népnek a törökök ellen 
vívott háborúkban elért érdemeikért jutalmul adott kiváltságokat – melyeket külön 
megegyezés után I. Lipót adományozott számukra – eltörölték; megszüntették a 
szerb Vajdaság azon jogait is, amelyeket Ferenc József 1848-ban emelt törvényerőre, 
de még a szerb ortodox egyház autonómiáját is megsértették.

Egy nemzetközi megegyezést lábbal tiporva, a nép akaratát figyelmen kívül hagy-
va és háborúval fenyegetőzve ugyanez az uralkodó 1908-ban bejelentette Bosznia és 
Hercegovina bekebelezését. E területek megszállása egy európai mandátummal való 
visszaéléssel hódítássá minősült át, és a mostani háború egyik kiváltó okává vált.

A   mi délszláv népünket felébresztette a francia forradalom szelleme, tudatában 
van egységességének és individualizmusának. Modern életét a nemzeti elvekre ala-
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pozva alakította ki. Ezen elvek megvalósításának a dinasztia mindig minden erejével 
ellenállt. Az osztrák–magyar dualizmus által szétválasztott népünk a németek és 
magyarok hegemóniájának volt kiszolgáltatva. Az állam állhatatosan és módszeresen 
dolgozott azon, hogy a politikai és adminisztratív alárendeltségből kifolyólag a belső 
felaprózottság fenntartását kihasználva, a területek tartományokra darabolásával, 
a lelki fejlődés meggátolásával, a nemzeti vagyon végzetes kihasználásával népünk 
életerejét megsemmisítse. A   nemzettörzs integritásának megtörésére is történtek 
kísérletek, amikor a legtermékenyebb területeket németekkel és magyarokkal tele-
pítették be, míg a helyi lakosságot erőszakkal kilakoltatták.

Ez a teuton dinasztia a pángermanizmus eszközévé vált. Németországból szám-
űzetve, telhetetlenül vetette magát a Balkánra, saját népének sorsát az imperialista 
és hódító politikát folytató Hohenzollernekre hagyva, és miután a független Szer-
biában a délszláv egység és függetlenség élharcosát megsemmisítette, ezt, a még 
mindig tartó szörnyű konfliktust is kiváltotta.

És abban a percben, amikor hazánk egy jog nélküli országgá lett, amikor a hivatalos 
körök arra készülnek, hogy az új császár és király koronázását megünnepeljék, 
a Jugoszláv Bizottság testvérei holtteste mellől ünnepélyesen kijelenti, hogy 
nemzetünk a Habsburgok dinasztiája iránti, és az Osztrák–Magyar Monarchiával 
való bármilyen kapcsolat vagy illetékesség és hűség alól mentes.

A   Jugoszláv Bizottság ezennel minden olyan átszervezési kísérlet ellen tiltakozik, 
amelynek az a célja, hogy megtalálják annak módját, hogy népünket e Monarchia 
keretein belül tartsák. Ez szerencsétlenségünket tetézve nem jelentene mást, mint 
egy olyan újabb cselszövést, amely a germán terjeszkedési politikát szolgálná a 
Balkán irányában.

A   Jugoszláv Bizottság ismételten megerősíti, amit már megalakulásakor célul 
tűzött ki maga elé, és amit semmilyen rágalommal meggyengíteni nem lehet, hogy 
a Habsburg-dinasztiától el kell venni mindazokat a területeket, amelyeken ez a 
vérében egységes, elnevezésében azonban háromnevű szerb-horvát-szlovén nép él, 
majd a hírneves Karađorđević-dinasztia vezette Szerb Királysággal kell egyesíteni. 
Ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy eleget tegyünk népünk kívánságai-
nak, és biztosítsuk a tartós békét Délkelet-Európában, de különösen az Adrián és 
a Balkánon.

Teljes bizalommal elvárjuk, hogy ezek a vágyak a nép szabadságáért, az igazságért 
és a tisztességért küzdő szövetséges hadseregek győzelmével teljesüljenek.

Párizsban, az 1916. december 18-i együttes ülésen,
A   Jugoszláv Bizottság

Elnök:  dr. Ante  Trumbić ügyvéd, népképviselő és a Horvát Néppárt
    vezetője a Dalmát Száborban, Split korábbi polgármestere, a 
    zadari körzet korábbi képviselője az Osztrák Parlamentben.
Tagok: Pasko  Baburica, Koločep (Dalmácia) bányatulajdonos Chilében, a  

 Jugoszláv Nemzeti Védelem elnöke Valparaisóban,
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  Jovo  Banjanin publicista, a Horvát Parlament egykori tagja, a Budapesti 
Parlament horvát tagja,

  dr.  Ante Biankini orvos, Starigrad (Dalmácia), a Jugoszláv Bizottság 
elnöke Chicagóban, III. (USA),

  dr. Ivo de  Giulli községi tanácsnok, Dubrovnik (Dalmácia),
  dr. Julije  Gazzari ügyvéd, egykori községi tanácsos Šibenikben 

(Dalmácia),
  dr. Gustav  Gregorin ügyvéd, Trieszt, képviselő a Goricai–Gradinai 

Száborban, a sežanai körzet képviselője a Bécsi Parlamentben, 
trieszti községi tanácsnok,

  Don Niko  Gršković római katolikus pap, Vrbnik, Krk-sziget (Isztria), a 
Horvát Közösség elnöke, Cleveland O. (USA),

  dr. Hinko  Hinković ügyvéd, képviselő a Horvát Parlamentben és a 
budapesti Parlament tagja,

  Milan  Marjanović, Kastav (Isztria), a Narodno jedinstvo [Nemzeti 
Egység] szerkesztője, Zágráb (Horvátország),

  Ivan  Meštrović szobrász, Otavice (Dalmácia),
  dr. Miće  Mičić ügyvéd, községi tanácsos Dubrovnikban (Dalmácia),
   Vjekoslav Mitrović, Slano (Dalmácia), chilei bányatulajdonos,
  dr. Franko  Potočnjak ügyvéd, a Horvát Parlament korábbi tagja és 

horvát parlamenti képviselő a Budapesti Parlamentben,
  Mihajlo  Pupin, Pancsova (Bánát), a Columbia Egyetem professzora 

(New York), a Sloga szerb szövetség elnöke New Yorkban,
  dr. Milan  Srškić ügyvéd, a Boszniai Szábor tagja és a Bosznia-

Hercegovinai Országos Tanács tagja,
  dr. Nikola  Stojanović ügyvéd, a Boszniai Szábor tagja és Bosznia-

Hercegovina Országos Tanácsának tagja,
  dr. Dinko  Trinajstić, Pazin (Isztria), ügyvéd, az Isztriai Szábor 

képviselője,
  Dušan Vasiljević ügyvéd, Mostar (Hercegovina), az Országos Szerb 

Közösség alelnöke és a Bosznia-Hercegovinai Szerb Ortodox 
Autonómia Nagy Tanácsának tagja,

  dr. Bogumil  Vošnjak, Gorica, a Zágrábi Egyetem professzora,
  dr. Niko  Županić, Metlika (Kranjska), a ljubljanai Néprajzi Múzeum 

konzervátora.
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12.  A   DÉLSZLÁV KLUB NYILATKOZATA17 
(Bécs, 1917. május 30.)

A   Délszláv Klub körül csoportosult, alulírott nemzeti küldöttek kijelentik, hogy a 
nemzeti elvek és a horvát állami jog alapján követelik a Monarchia minden olyan 
országának egyesülését, amelyben szlovének, horvátok és szerbek élnek, egy függet-
len, minden idegen uralomtól szabad, demokratikus alapokra felépülő államtestbe, 
amely a Habsburg–Lotaringiai-ház jogara alatt működne. Kijelentik ugyanakkor, 
hogy minden erejükkel dolgoznak majd egy és ugyanazon nemzetük ezen követe-
lésének megvalósulása érdekében.

Ezzel a fenntartással az aláírók részt vesznek a Parlament munkájában.
Bécs, 1917. május 30-án

Dr.  Korošec
Dr. M. Laginja

Dr. Karel  Verstovšek, Vjekoslav  Spinčić, dr. Otokar Rybarž, 
dr. Vladimir  Ravnihar, Eugen  Jarc, Don Ivo  Prodan, Janez 

 Hladnik, Franz Pišek, Ivan  Roškar, Josip  Gostinčar, Mihael 
Brečić, Josip vitez  Pogačnik, dr. Lovro  Pogačnik, dr. Melko 

 Čingrija, dr. A.  Gregorčić, dr. Janez  Krek, dr. Sesardić, dr. F. 
Janković, dr.  Šušteršić, Fon, dr. A.  Dulibić, dr. Benković,  Juraj 

Biankini, dr.  Ivčević, dr. A.  Tresić-Pavičić, F. Demšar, prof. J. V. 
 Perić, dr. Josip  Smodlaka, Fr. Jaklič.18

13. KORFUI NYILATKOZAT19 

(1917. július 20./július 7.)

Az eddig párhuzamosan dolgozó régi és a jelenlegi koalíciós tagok: a Szerb Királyság 
kormánya és a londoni székhelyű Jugoszláv Bizottság képviselőinek ülésén, melyen 
az Országgyűlés elnöke is jelen volt, minden olyan kérdést megtárgyaltak, amely a 
szerbek, horvátok és szlovénok leendő közös államának  életével kapcsolatos.

Örülünk, hogy ismételten leszögezhetjük, hogy a konferencia minden tagja ez 
alkalommal is azonos véleményen volt a jövőbeni közös állam életének minden 
kérdését illetően.

 17 Ezt a nyilatkozatot a klub elnöke, dr. Anton  Korošec 1917. május 30-án olvas-
ta fel a bécsi Császári Tanácsnak. Ettől kezdve válik a Habsburg Monarchián 
belül élő horvátok, szerbek és szlovénok egész politikájának alapjává. Egyes 
testületek, vallási és világi községek, városok, választási körzetek, sőt egész 
tartományok is csatlakoztak hozzá. Az eredeti horvát nyelvű forrás ( Šišić 
1920, 94) alapján fordította Mačković Papp Márta.

 18 A   nyilatkozatot utólag  Povše, dr. Mandić, dr. Grafenauer és dr.  Gregorin kép-
viselő is aláírta.

 19 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 96–99) fordította 
Mačković Papp Márta.
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Mindenekelőtt a szerbek, a horvátok és a szlovénok képviselői ismételten hang-
súlyozzák, hogy ez a háromnevű nemzet megegyezik vérét, beszélt és írott nyelvét, 
egységességéhez való hozzáállását tekintve, a közösen lakott területeik egységének 
folytonossága, nemzeti megmaradásuk együttes érdekei, valamint sokoldalú erkölcsi 
és anyagi fejlődésük szempontjából.

Nemzeti egységének eszméje soha nem hunyt ki, bár ellenségének minden eszmei 
és fi zikai hatalma egyaránt nemzeti egysége, szabadsága és nemzeti fennmaradása ellen 
irányult. Több államhoz is csatoltak területeiből, az Osztrák–Magyar Monarchiában 
pedig nemcsak három törzsi névvel illették, hanem tizenegy tartományi közigazga-
táshoz tartozott, és tizenhárom törvényhozás volt felette illetékes. A   nemzeti egység 
lelkülete és a szabadság és a függetlenség szelleme tartotta fenn őket, keleten a törökök, 
nyugaton a németek és magyarok ellen megszakítás nélkül vívott csatákban.

Keleti és nyugati ellenségeitől számbelileg sokkal gyengébb lévén, önállóan nem 
volt képes biztosítani saját nemzeti és állami egységét, szabadságát és önállóságát, 
mivel tőle nyugatabbra „a hatalom a jog felett áll” kegyetlen elvét alkalmazták ellene. 

De a nép kivárta, hogy eljöjjön az az idő, amikor már nincs egyedül a küzdel-
mében. Az a harc, amelyet a német militarizmus Oroszországra, Franciaországra 
és Angliára kényszerített, amellyel megvédhetik becsületüket és szabadságukat, 
valamint a kis államok szabadságát és függetlenségét, a világ szabadságáért vívott 
küzdelemmé vált, és az igazság győzelmévé a hatalom felett. Minden szabadságsze-
rető és függetlenségért küzdő nemzet egyesült, hogy ha kell, minden áldozat árán 
megvédje a civilizációt és a szabadságot, hogy egy igazságosságon és minden nemzet 
önrendelkezésén, egy önálló, független állam megszervezésének jogán alapuló új 
világrendet alakítson ki, és ezáltal az emberiség fejlődésének és haladásának egy új, 
békés és tartós időszaka következzen be, hogy a világot mindörökre megkímélje az 
olyan katasztrófától, mint amilyet a német imperializmus hódító étvágya okozott.

A   népek szabadságát hirdető nemes Franciaországhoz és a felvilágosult Angliához 
a nagy, amerikai köztársaság és az új, demokratikus Oroszország is csatlakozott, hogy 
kiáltványaikban a szabadság és demokrácia győzelmét a háború legfőbb céljaként, a 
népek szabad önrendelkezési jogát pedig az új világrend alapvető elveként hirdessék.

A   mi háromnevű népünk, amely a legkegyetlenebb erőszakot és igazságtalansá-
gokat szenvedte el, amely a legnagyobb áldozatokat hozta szabad önrendelkezési 
jogának valóra váltásáért, lelkesen fogadta a népek önrendelkezési jogának meg-
tagadása miatt az egész világot magával rántó szörnyű küzdelem legfőbb céljául 
kitűzött magasztos alapelvet. 

A   szerbek, horvátok és szlovének felhatalmazott képviselői, akik leszögezték, 
hog y népünk eg yetlen és megingathatatlan követelménye a nemzetek szabad 
önrendelkezési jogán alapuló követelmény, miszerint minden idegen rabság alól 
felszabadulva egy szabad, nemzeti és független államba egyesüljön, és hogy a közös 
állam a következő modern és demokratikus elveken alapuljon:
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 1.  A   délszlávok vagy jugoszlávok néven is ismert szerbek, horvátok és szlovének 
állama egy szabad, független, egységes területtel és egységes állampolgársággal 
rendelkező királyság lesz. Az ország alkotmányos, demokratikus és parlamen-
táris jellegű monarchia lesz, a Karađorđević-dinasztiával az élén, amely már 
bizonyította, hogy eszméivel és érzelmeivel nem különül el a nemzettől, és a 
nemzet szabadságát és érdekeit helyezi mindennek elébe.

 2.  Az ország neve: Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, az uralkodó a szerbek, horvátok 
és szlovének királya.

 3.  Az országnak egy állami címere, egy zászlaja és egy koronája lesz. Ezek az állami 
jelképek a jelenlegi külön jelképekből fognak összeállni. Az állam egységét az 
állami címer és az állami zászló fogja jelképezni. Az egységet jelképező állami 
zászlót a királyság minden hivatalában kifüggesztik.

 4.  Az önálló szerb, horvát és szlovén zászlók egyenrangúak, és minden alkalommal 
szabadon kifüggeszthetők és használhatók. A   külön címerek is minden alka-
lommal szabadon használhatók.

 5.  Mindhárom nemzeti név: a szerbek, a horvátok és a szlovének elnevezés teljesen 
egyenrangú a királyság egész területén, és mindenki szabadon használhatja azo-
kat a közélet minden területén, minden hatóság előtt.

 6.  Mindkét ábécé/írásmód [cirill és latin ábécé/írásmód] szintén teljesen egyen-
rangú, és mindenki szabadon használhatja azokat a királyság egész területén. 
Minden állami és önkormányzati hatóság, polgárainak igényeit figyelembe 
véve, köteles és jogosult mindkét ábécét/írásmódot használni.

 7.  Minden elismert felekezet szabadon és nyilvánosan gyakorolhatja vallását. A   pra-
voszláv, a római katolikus és a mohamedán vallások, amelyeknek népeink között 
legnagyobb számú követője van, az állam előtt egyenlőek és egyenrangúak. 

Ezen elvek alapján a törvényhozás gondoskodik arról, hogy megőrizze és 
fenntartsa a vallások közötti békét, amely összhangban áll egész népünk szelle-
mével és múltjával.

 8.  Minél előbb össze kell hangolni a naptárt.
 9.  A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság területe arra az egész területre kiterjed, ahol 

ez a háromnevű nemzet egységes tömbben él, és azt az egység létfontosságú 
érdekei megsértése nélkül nem lenne szabad megbontani.

Népünk nem követel semmit a máséból; csak azt követeli ami az övé, és 
azt szeretné, hogy egészként, egységesen felszabaduljon és egyesüljön. Ezért 
tudatosan és határozottan kizárja nemzeti felszabadításának és egyesülésének 
minden részleges megoldását. Népünk az Osztrák–Magyar Monarchiától való 
felszabadulás és a Szerbiával és Montenegróval egy államba való egyesülés 
problematikáját elválaszthatatlan egészként kezeli.

A   szabad nemzeti önrendelkezés elvének alapján, maga a nép beleegyezése 
nélkül ennek az egésznek egyetlen részét sem lehet leválasztani, más államhoz 
csatolni.

 10.  Az Adriai-tenger minden nép szabadsága és egyenrangúsága érdekében szabad, 
és mindenki számára nyitott lesz.
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 12.  Valamennyi polgár [állampolgár] az ország egész területén egyenlő és egyenran-
gú az állam és a törvény előtt.

 13.  A   Nemzeti Országgyűlés képviselőinek, akárcsak a községek és más közigaz-
gatási szervek képviselőinek megválasztására vonatkozó választási törvények 
egységesek és általánosak, és a községekben közvetlen és titkos szavazás útján 
bonyolítják le azokat.

 14.  Az Alkotmány, amelyet a béke megkötését követően az általános és egységes, 
közvetlen és titkos szavazati jog alapján megválasztott Alkotmányozó Nem-
zetgyűlés hoz meg, az egész állam életének alapja lesz, minden hatalom és jog 
forrása és végpontja, és az egész állam életét szabályozza. 

Az Alkotmány azt a lehetőséget is biztosítja az embereknek, hogy saját, 
különleges erőforrásaikat természeti, társadalmi és gazdasági feltételek által 
meghatározott önkormányzati egységekben fejlesszék tovább.

Az Alkotmányt az Alkotmányozó Nemzetgyűlés egészében, minősített 
többséggel fogadja el.

Az Alkotmány és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által hozott egyéb törvé-
nyek akkor lépnek életbe, miután a király szentesíti azokat.

A   szerbek, horvátok és szlovének egyesült népe egy olyan államot hozna létre, 
amelynek megközelítőleg 12 millió polgára lenne. Biztosítaná a nemzeti függet-
lenséget és a sokoldalú nemzeti kulturális haladást, erős bástyaként állna a német 
terjeszkedéssel szemben, elválaszthatatlan szövetségese lenne minden olyan kultu-
rált nemzetnek és államnak, amely a nép jogainak és szabadságainak, valamint a 
nemzetközi igazságosságnak az elvét tűzte ki célul, és az új nemzetközi közösség 
méltó tagjává válna.

Korfu, 1917. július 7./20.
A   Jugoszláv Bizottság elnöke: dr. Ante  Trumbić

A   Minisztertanács elnöke: Nik. P.  Pašić, a Szerb Királyság 
külügyminisztere

14. WILSONNAK A KONGRESSZUSHOZ INTÉZETT ÜZENETÉBŐL20

(Washington, 1918. január 8.)

Kívánságunk és célunk, hogy a béketárgyalások, amikor majd azok megkezdődnek, 
teljesen nyilvánosak legyenek, és hogy az elkövetkezőkben ne tartalmazzanak tit-
kos egyeztetéseket, és ne is engedélyezzék azokat. A   hódítás és a terjeszkedés ideje 
elmúlt; akárcsak azoknak a titkos megegyezéseknek az ideje is, amelyeket egyes 
kormányok saját érdekükben kötöttek, és arra alkalmasak csupán, hogy egy váratlan 
pillanatban a világbéke pusztulásához vezessenek.

 20 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 110–112) fordította 
Mačković Papp Márta.
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Pontosan ez az örvendetes körülmény – amely ma minden közügyekkel foglal-
kozó ember számára világos, és amelynek eszméi nem a múlt idők tartozékai – teszi 
lehetővé minden olyan nemzet számára, amelynek szándékai a világ  igazságosságával 
és békéjével állnak összhangban, hogy most, vagy bármely más korban, felvállalja 
az általa kitűzött célokat.

Mi azért léptünk be ebbe a háborúba, mert olyan törvénysértések történtek, 
amelyek az elevenünkbe vágtak, és amelyek népünk további létét tették volna lehe-
tetlenné, és amelyek egyszer s mindenkorra való elhárítása esetén a világ bizonyos-
ságot nyerhet, hogy azok többé nem ismétlődnek meg. Éppen ezért, a mi háborús 
követeléseink nem kizárólag a mi követeléseink. Mi azt akarjuk, hogy a világ élhető 
legyen, és különösen azt, hogy a miénkhez hasonló minden békeszerető nép számára 
biztosítva legyen, hogy a saját életét élje, hogy önállóan hozza meg saját rendeleteit, 
és hogy a világ más nemzetei kezeskedjenek az igazságos és méltányos bánásmódról 
erőszak és önző támadások esetén.

Ennek érdekében a világ minden népe valójában szövetséges, és mi, a saját ré-
szünkről, nagyon jól tudjuk, hogyha valakivel nem bánnak igazságosan, velünk 
sem fognak igazságosan bánni. Ezért a világbéke célkitűzései megegyeznek a mi 
célkitűzéseinkkel is; és ezek pedig az egyetlen lehetséges célkitűzések, amelyeket 
mi így fogalmaztunk meg:

 I.  A   béke feltételeinek nyilvánosaknak kell lenniük, és nyilvános vitákban kell 
létrejönniük; nem történhet semmilyen titkos nemzetközi megegyezés, hanem 
a diplomáciának mindig őszintén és az egész nyilvánosság előtt kell zajlania.

 II.  A   hajózás teljes szabadsága a tengeren, a felségvizeken kívül, békében és hábo-
rúban egyaránt, kivéve, ha a tengereket valamilyen nemzetközi megegyezés 
elérése érdekében történő nemzetközi akció során teljesen vagy részben le kell 
zárni.

 III.  Lehetőleg az összes gazdasági akadályt el kell hárítani, és meg kell teremteni az 
egyenlő kereskedelmi feltételeket a békeszerető és az egymással ezen feltételek 
megvalósulása érdekében társuló minden nemzet számára.

 IV.  Megfelelő biztosítékok nyújtása és elfogadása arra, hogy a nemzeti fegyverkezés 
a legalacsonyabb szinten legyen, ugyanakkor szem előtt tartva az ország belbiz-
tonságát. 

 V.  A   gyarmatokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
 VI.  Az oroszországi csapatkivonással és az Oroszország politikájával kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozik.
 VII.  A   belgiumi csapatkivonással és a Belgium létrehozásával kapcsolatos kérdések-

kel foglalkozik.
 VIII.  A   francia területek felszabadításával és megújításával, valamint Elzász és Lo-

taringia Franciaországhoz történő visszacsatolásával kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozik.

 IX.  A   nemzetek előfordulása alapján világosan elkülöníthető olasz határok kiigazítá-
sával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
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 X.  Az Osztrák–Magyar Monarchia népeinek – akiknek biztosított és garantált 
helyét a nemzetek között szeretnénk látni – meg kell adni a lehető legnagyobb 
szabadságot az önálló fejlődéshez.21

 XI.  A   romániai, szerbiai és montenegrói csapatkivonásokat végre kell hajtani, és 
a megszállt területeket helyre kell állítani; Szerbiának szabad és biztonságos 
kijáratot kell biztosítani a tengerre, a különböző balkáni népek egymás közötti 
viszonyait a történelem során meghatározott, a hovatartozást és nemzetiséget 
szem előtt tartó elvek alapján történő baráti tárgyalásokkal kell szabályozni; 
nemzetközi garanciákat kell biztosítani a különböző balkáni népek politikai és 
gazdasági függetlenségének, területük biztonságának biztosítása érdekében. 

 XII.  A   jelenlegi Ottomán Birodalom török részeinek teljes szuverenitást kell bizto-
sítani, de a többi nemzetiségek részére, amelyek most török uralom alatt élnek, 
biztosítani kell létük feltétlen biztonságát, önálló fejlődésük teljes és zavartalan 
lehetőségét. A   Dardanellákat állandóan nyitva kell tartani mint nemzetközi 
garanciákkal biztosított szabad átjárót minden nemzet hajói és kereskedelme 
számára.

 XIII.  Független lengyel államot kell létesíteni, amely magában kell hogy foglalja a 
vitathatatlanul lengyel lakosság lakta területeket, szabad és biztosított kijáratot 
kell biztosítani számára a tengerhez, politikai és gazdasági függetlenségét és 
területi sérthetetlenségét nemzetközi szerződéssel kell biztosítani.

 XIV.  Létre kell hozni a népek általános szövetségét („a general association of 
nations”) olyan különleges feltételek mellett, amelyek mind a nagy, mind a kis 
népek számára egyaránt kölcsönösen garantálják politikai autonómiájukat és 
területi integritásukat. 

A   fennálló igazságtalanságok kiküszöbölése és a jogok érvényesítése tekinte-
tében partnerei vagyunk minden, az imperialisták ellen összefogott kormánynak 
és nemzetnek. Érdekeink és céljaink alapján elválaszthatatlanok vagyunk. Együtt 
vagyunk a végsőkig.

Az ilyen megállapodásokért és kiegyezésekért hajlandóak vagyunk harcolni, és 
mindaddig folytatni a küzdelmet, míg azokat el nem érjük, de csak azért, mert azt 
akarjuk, hogy a jog győzedelmeskedjen, és mert igazságos és tartós békét szeretnénk, 
olyat, amelyet csak a háború fő okainak kiküszöbölésével lehet elérni, olyan módon, 
ahogyan azt ez a program is teszi.

 21  The peoples of Austria-Hungary, whose place among the nations we wish to 
see safeguarded and assure, should be accorded the freest opportunity of 
autonomous development.
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15.  WILSON KONGRESSZUSI BESZÉDÉBŐL22

(Washington, 1918. február 11.)

A   Németországgal és az Osztrák–Magyar Monarchiával esetlegesen megkötendő 
megállapodás alapelvei:

 I.  A   végleges megoldás minden egyes részének minden esetben a teljes igazságos-
ság elvein és olyan megegyezéseken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a tartós 
béke megteremtésére.

 II.  Az elkövetkezőkben nem kereskedhetnek a nemzetekkel és az országok kormá-
nyaival oly módon, mintha áruk vagy a játszma tétjei lennének, mint ahogy ezt 
eddig egyes hírhedtté vált hatalmak tették. 

 III.  Minden háborús területi elrendezést az érintett nemzetek érdekeit és hasznát 
figyelembe véve kell megoldani, nem pedig a rivalizáló országok közötti meg-
egyezések és egymásnak ellentmondó követeléseik alapján.

 IV.  Teljes mértékben eleget kell tenni a világosan meghatározott nemzeti követe-
léseknek, elkerülve így az új nézeteltéréseket vagy a régi ellentmondások és 
ellenségeskedések felelevenítését, elejét véve ezzel Európa békéje, egyúttal a 
világ békéje romba döntésének is.

16. A   SZLOVÉNEK, HORVÁTOK ÉS SZERBEK NEMZETI 
TANÁCSÁNAK NYILATKOZATA23

(Zágráb, 1918. október 19.)

A   szlovén, horvát és szerb nemzet számára a Szlovének, Horvátok és Szerbek Nem-
zeti Tanácsa nyilvánosságra hozza, hogy ez év október 17-én, 18-án és 19-én tartott 
gyűlésük döntése alapján, minden nemzeti párt és csoportosulás által felhatalmazva 
ettől kezdve kezébe veszi a nemzeti politika irányítását. Mostantól egyetlen párt, 
csoportosulás vagy parlamenti csoport sem fog semmilyen, a nemzeti kérdéseket 
illető külön politikát vagy tárgyalásokat folytatni a nemzetet megkerülő tényezők-
kel, hanem a jövőben csak a Nemzeti Tanács az egyetlen döntő tényező ezekben a 
kérdésekben.

A   Nemzeti Tanács, a nemzetek önrendelkezésének és a demokrácia  magasztos 
elvei által vezérelve, mely elvek már a háború előtt is megjelentek közöttünk, a há-
ború kibontakozása folyamán pedig a nemzetközi politikában is teret hódítottak, 
a következő alapvető követelményeket szabja meg nemzeti kérdésünk megoldására:

 22 A   horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 123–124) fordította Mačković 
Papp Márta.

 23 Az eredeti horvát nyelvű forrás alapján ( Šišić 1920, 179–181) fordította 
Mačković Papp Márta.
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 I.  Követeljük a szlovének, horvátok és szerbek minden népének egyesítését egész 
etnográfiai területén, amelyen élnek – függetlenül attól, hogy ma milyen tarto-
mányi vagy államhatárok választják el őket egymástól – egy egységes, teljesen 
szuverén államba, amelyet minden szociális és gazdasági igazságtalanság és 
egyenlőtlenség megszüntetését magában foglaló politikai és gazdasági demok-
rácia alapelvei szabályoznak.

 II.  Követeljük, hogy a következő nemzetközi békekonferencián népünket egysége-
sen kimagasló küldötteink képviseljék.

 III.  Ennek értelmében, a Nemzeti Tanács érvényteleníti/elveti a nemzeti kérdésünk 
megoldását taglaló, e hónap 16-án kelt osztrák császári nyilatkozatot, és min-
den más olyan jövendőbeli javaslatot is, amely nemzeti kérdésünk csak részbeni 
megoldását jelentené, valamint csökkentené annak nemzetközi jellegét.

 IV.  A   Nemzeti Tanács úgy véli, hogy csakis e követelések és elvek teljesítésével biz-
tosítható a szabad államokban egyesült nemzetek közötti tartós béke, egyúttal 
pedig létrejöhet a Népek Szövetsége, és megvalósulhat az általános leszerelés.

 V.  A   Nemzeti Tanács kijelenti, hogy a demokrácia általános elvei alapján a szlové-
nok, horvátok és szerbek államában minden más nemzeti kisebbség számára 
biztosított a szabad fejlődés, a hátországi szomszédos országoknak pedig lehe-
tővé teszik és biztosítják a kereskedelmi-közlekedési kijáratot a tengermellék 
irányába anélkül, hogy az területi integritásunkat és államunk szuverenitását 
sértené.

A   Nemzeti Tanács felszólítja az egy vérből és egy nyelvből, egy lélekből és egy 
szívből álló teljes nemzetet, hogy ezek a követelések és elvek életre keltése érdekében 
olyan odaadással és önfeláldozóan szálljon síkra, mint ahogy azt a mai sorsdöntő 
pillanat megkívánja. Fogjunk hát mindannyian össze egy nagy, széttörhetetlen 
nemzeti egységbe, amely előtt kizárólag a nemzeti egyesülés, szabadság és függet-
lenség nagy eszméje lebeg, bebizonyítva ezzel, hogy méltók vagyunk azokra a nagy 
időkre, amelyekben élünk, és azokra a feladatokra, amelyeket magunkra vállaltunk.

Zágráb, 1918. október 19-én
A   Nemzeti Tanács elnöksége nevében:

Dr. Anton  Korošec
Dr. Ante  Pavelić

Svetozar Pribičević



■   I. Előzmények ■ 387 ■  

17.  A   BELGRÁDI KATONAI EGYEZMÉNY24 
(Belgrád, 1918. november 13.)

Katonai egyezmény
A   Szövetségesek és Ausztria–Magyarország között megállapított fegyverszüneti 
feltételeknek Magyarországra való alkalmazása tárgyában.

 I.  A   magyar kormány visszavonja összes csapatait attól a vonaltól északra, melynek 
határai a Nagy-Szamos felső folyása, Besztercze, Marosalfalu, a Maros folyó-
nak a Tiszához való torkolata, Szabadka, Baja, Pécs, amely helyeket magyar 
csapatok nem tarthatnak megszállva, a Dráva folyása addig, ahol ez a folyó a 
szlavón–horvát határral összeesik. A   kiürítés 8 napon belül befejezendő.

A   szövetségesek teljes hatalommal szállják meg a kiürített területet a szö-
vetséges hadseregek főparancsnoka által megállapítandó módon. A   polgári 
igazgatás a jelenlegi kormány kezében marad. 

A   kiürített zónában egyedül a rend fenntartására elengedhetetlenül szük-
séges rendőrségi és csendőrségi csapatok maradhatnak meg, valamint azok a 
csapatok, amelyek a vasúti vonalak biztonságát vannak hivatva szolgálni. 

 II.  A   magyar hadsereg leszerelése szárazon és vízen, kivéve a 6 gyalog- és lovas-
hadosztályt, amelynek feladata a rend fenntartása, valamint az I. szakaszban 
említett és rendőri szolgálatot végző fegyveres erőket. 

 III.  A   szövetségesek megszállási joga minden hadászati szempontból fontos pontra 
és helységre vonatkozólag.

Ezek állandó kijelölésének joga a szövetséges hadseregek főparancsnokát 
illeti meg.

Átvonulási és tartózkodási jog a szövetséges csapatok számára Magyarország 
egész területére kiterjedőleg. Állandó használati jog a szövetségesek katonai 
szükségletének kielégítésére minden, akár közúti, akár vasúti, akár hajózási for-
galmi eszköz tekintetében, legyen az akár az állam, akár egyes állampolgárok 
tulajdona. Ugyanaz áll az igás és málhás állatokra.

 IV.  A   megszállott terület rendes forgalmának ellátására szolgáló vasúti személyzet 
és forgalmi eszközök helyükön maradnak. Ezenkívül 2000 vagonból és 100 
lokomotívból (rendes nyomtáv), továbbá 600 vagonból és 50 lokomotívból 
(keskeny nyomtáv) álló tartalék egy hónapon belül a főparancsnok rendelke-
zésére bocsátandó egyrészt a szövetséges csapatok szükségleteinek kielégítése 
végett, másrészt a szerb közlekedési eszközökben a háború folytán okozott 
hiány pótlására. Az itt említett forgalmi anyag egy része Ausztriától fedezhető. 
(Ezek megközelítő számok.)

 V.  A   megszállott terület rendes forgalmának ellátására szolgáló hajózási személyzet 
és forgalmi eszközök a helyükön maradnak. Ezenkívül 6 monitor haladékta-

 24 Megjelent: Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal…  
Budapest, 1990, Tornado Damenija Kft., 10–12.
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lanul kiszolgáltatandó Belgrádban a szövetségeseknek. A   dunai hajórajnak 
hátralevő része leszerelés végett összegyűjtendő egy dunai kikötőben, melyet a 
főparancsnok később fog kijelölni. Ebből a hajórajból a legrövidebb időn belül 
igénybe vétetnek 10 személyszállító hajó, tíz vontató gőzös és hatvan uszály, 
részint a szövetséges hadseregek céljaira, részint pedig abból a célból, hogy a 
szerb hajózási anyagban a háború folytán beállott hiány pótoltassék. (Ezek 
megközelítő számok.)

Tizenöt nap alatt a főparancsnok rendelkezésre bocsátandó háromezer 
főnyi vasúti munkáscsapat a szükséges anyagi eszközökkel felszerelve, a szerbiai 
vasúti vonalak helyreállítása céljából. (Ezek megközelítő számok.)

 VII.  Két héten (vagy: Tizenöt nap alatt) belül a főparancsnok rendelkezésére 
bocsátandók a szükséges fölszereléssel ellátott távírász-alakulatok a szerbiai 
telefon- és távíróforgalom helyreállítására.

 VIII.  Egy hónapon belül a főparancsnok rendelkezésre bocsátandó 25 000 ló, vala-
mint a főparancsnok által meghatározandó szállítási eszközök. (Ezek megköze-
lítő számok.)

 IX.  A   fegyverek és hadszerek a főparancsnok által megállapított helyen egybegyűj-
tendők. Az összegyűjtött hadianyag egy része nyomban igénybe vétetik a főpa-
rancsnok rendelkezése szerint szervezendő katonai csapategységek felszerelése 
céljából.

 X.  A   szövetséges hadifoglyok és polgári internáltak rögtön szabadon bocsátandók 
és megfelelő helyen összegyűjtendők, hogy a főparancsnok által kijelölt helyek-
re és általa megszabott időre hazaszállíthatók legyenek. A   magyar hadifoglyok 
egyelőre nem adatnak ki.

 XI. A    Diaz tábornokkal létrejött fegyverszüneti szerződés aláírásának napjától (nov-
ember 4-ének 15. órája25) számítva 15 napi haladék adatik a német csapatok-
nak Magyarországon való átvonulására és állomásozására.

    A   posta- és távíróforgalom Németországgal csakis a szövetségesek katonai 
ellenőrzése alatt bonyolítható le. A   magyar kormány kötelezi magát, hogy nem 
enged Németországba küldeni semmiféle katonai tartalmú távirati közleményt.

 XII.  Magyarország meg fogja könnyíteni a megszálló szövetséges csapatok élelme-
zését. A   rekvirálások meg lesznek engedve azzal a feltétellel, hogy ne legyenek 
önkények. A   fizetés forgalmi ár szerint történik.

 XIII.  Az osztrák–magyar hadvezetőség által a Dunán és a Fekete-tengeren lefektetett 
aknamezők elhelyezése haladéktalanul a főparancsnok tudomására juttatandó.

   Továbbá kötelezi magát a magyar kormány, hogy elfogja azokat az utazó 
aknákat, amelyeket az ország Ausztria felé eső határán túlról a Dunába bocsá-
tottak, és hogy a saját területi vizein lévő úszó aknákat eltávolítja.

 XIV.  A   posta, szikratávíró, telefon és távírda, valamint a magyar vasutak a szövetsé-
gesek ellenőrzése alá helyeztetnek.

 25 Az 1918. november 3-i padovai fegyverszünet, amely azonban csak egy nappal 
később, november 4-én lépett életbe. 
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 XV.  A   szövetségesek érdekeik megvédése céljából képviselőt fognak a magyar köz-
élelmezési miniszter mellé kiküldeni.

 XVI.  Magyarország köteles minden viszonyt megszakítani Németországgal és a Romá-
niában lévő német seregeknek szánt minden csapat- és lőszerszállítást megtilta-
ni, ha csak erre a főparancsnok külön engedélyt nem ád.

 XVII.  A   szövetségesek a magyar állam belső igazgatásába nem fognak beleavatkozni.
XVIII.  A   szövetségesek és Magyarország között az ellenségeskedések megszűntek.

Kelt s kettős példányban kiállíttatott Belgrádban, 1918. évi november hó 13-án, 
23 óra 15 perckor, az egyezmény címén és a XI. és XVIII. szakaszokon eszközölt 
módosítással.

 A   szövetségesek nevében: Magyarország nevében:
 a főparancsnok megbízottai: a magyar kormány     
         Mišić vajda s. k. megbízottja:  
  Henrys tábornok s. k.  Linder Béla s. k.



■  ■
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18.  A   ROMÁN, ILLETVE A DÉLSZLÁV POLITIKAI KÜLDÖTTSÉG 
ÉS A NAGYHATALMAK KÉPVISELŐI KÖZÖTT FOLYTATOTT 

BESZÉLGETÉS BÁNÁT KÉRDÉSÉBEN1 
(1919. január 31.)

A   konferenciára 1919. január 31-én, (du.) 3.30-tól 7 óráig S.  Pichon külügyminiszter 
kabinetjében került sor. (Közvetlenül a konferencia után készült feljegyzés alapján.)

Jelen vannak: Az öt nagyhatalom képviselői. Elnököl  Clemenceau úr.
Felek: A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság képviseletében:  Pašić,  Trumbić, 

 Vesnić urak.
A   Román Királyság részéről:  Brătianu és  Mişu urak.
Tárgy: Bánát kérdése.
A   feleket azért hívták össze, hogy nyilatkozzanak e kérdés kapcsán.
Az elnök megadja a szót  Brătianu úrnak, hogy ismertesse Románia álláspontját.
 Brătianu: Ismerteti Románia háború előtti, háború alatti és jelenlegi  állás-

pontját. Románia a nagyhatalmakkal kötött szerződés alapján lépett be a háborúba. 
A   szerződésben az egész Bánátot szavatolták számukra, így ők ma is ehhez tartják 
magukat. Elmagyarázza, hogy Románia azért kérte az egész Bánátot, mivel Bánát 
egyetlen etnikai, földrajzi és gazdasági egységet képez. Etnikailag, mert a románok 
Bánátban erős relatív többséggel rendelkeznek. Adatai szerint Bánátban megközelí-
tőleg 600.000 román, mintegy 400.000 német, 240.000 szerb és 200.000 magyar van. 
Az etnikai szempont mellett azonban más fontos szempontokat is figyelembe kell 
venni. Bánát felszínét hegyek és síkságok borítják, amelyek olyan földrajzi egységet 
képeznek, melynek a természetes határai a Maros, a Tisza és a Duna folyók. Az egy-
séges terület felosztása olyan lenne, mintha egy testet széttépnének, és mesterséges 
határokat hoznának létre. A   folyók e terület közlekedésének ütőerei. A   hegyvidéki 
gazdálkodó népek nem élhetnek meg a síkság nélkül, ahonnan a gabonaféléket be-
szerzik. A   Duna az az egyértelmű határ, amely földrajzi és etnográfiai szempontból 
is elválasztja Bánátot Szerbiától. Románia Szerbia dunai szomszédaként a régóta 
tartó békés egymás mellett élést jelképezi.

 Vesnić: A   németek mindig is a szerbek ellenségei voltak, Románia viszont már 
a háború előtt jó barátságban és szövetségben volt velük. Ausztria annak idején 
Bánátban hozta létre a katonai határőrvidéket. A   határőrvidékek és az egyházi 
területek határait a nemzetiségi összetétel alapján határozták meg. Követelménye-
inket a szerb területek ezen szerveződései alapján határoztuk meg. Népünk sokat 
szenvedett a magyaroktól. A   magyarok erőszakkal folytattak politikai választásokat 
a szerb elem ellen.

 1  AJ F336-f4-7334/AJ F336-f4-7216. Szerb nyelvű kéziratból fordította Papp 
Árpád.
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 Lloyd George: Volt-e parlamenti képviselőjük?
 Vesnić: Igen, a Versecben, Pancsován, Fehértemplomban, Nagykikindán 

megválasztottak.
 Brătianu: Ez ellen nem tudok semmit felhozni. A   románok kevesen voltak, 

mert a parlament helyett a tömlöcökben ültek. Hárommillió emberre öt képviselőnk 
volt, a szerbeknek meg azt hiszem, három.

 Vesnić (folytatja): 1848-ban a szerb nép létrehozta Vajdaságot, amelynek Bánát 
képezte az alapját. Vajdaságot 1861-ben eltörölték. Mi ma annak a Vajdaságnak a 
határait követeljük. Ez képez egy teljes egészet. Kulturális szempontból Bánát népi 
újjászületésünk jelképe.  Mazzini Ifj ú Olaszországához hasonlóan (Giovine  Italia) 
Bánát adta az irodalmi, művészeti, színművészeti szempontból jelentős Ifjú Szerbiát. 
 Putnik vajda,  Paču, az ismert pénzügyi szakemberünk, Andra  Nikolić, a parlament 
egykori elnöke,  Pupin, a híres New York-i fizikus,  Stanojević, a Belgrádi Egyetem 
rektora, mindannyian bánátiak. Egész Bánátban találhatók szerb kolostorok. A   szer-
bek nagy arányban birtokolják a földeket. Ami a határ kérdését illeti, az nem lehet 
a Dunán. Ebben a kérdésben Szerbia érdeke megegyezik a szövetségesek általános 
érdekeivel. Az Osztrák–Magyar Monarchia támadása nem a Drina felől érkezett, 
hanem a Duna felől a Morava irányába, illetve a Balkán szívébe. Ha megalakul a 
Népszövetség, annak meg kell védenie ezt a végvárunkat, amelyet a Morava a dunai 
határvonallal képvisel. Azt javaslom, hogy a nagyhatalmak vegyék figyelembe a 
szerb nép jogos követeléseit.

 Balfour: Rendelkezik statisztikai adatokkal?
 Vesnić: Nincs nálunk, mivel ma 11-kor kaptuk kézhez a meghívót délutánra.
 Clemenceau: (megadja a szót  Trumbić úrnak).
 Trumbić:  Vesnić úr szerbiai, ő ismeri a bánáti körülményeket, és valós magyará-

zatokat adott az országban uralkodó helyzetről. Néhány szót politikai szempontból 
szeretne hozzáfűzni. Ami a Románia és a nagyhatalmak között 1916-ban kötött 
titkos szerződést illeti, nemcsak a küldöttség, hanem a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság nevében formálisan is kijelenti, hogy a román szerződés, amelynek tar-
talma számunkra nem ismert, és amely a bánáti nép és a népeink felszabadításáért 
és egyesítéséért harcoló szövetséges Szerbia bevonása nélkül jött létre, bennünket 
semmire nem kötelez, és ránk semmilyen hatást nem gyakorol. Így ezt a szerződést 
a Szerbek, Horvátok és Szlovénok Királysága szempontjából semmisnek és tartha-
tatlannak tekintjük. Ami magát az országunk és a Román Királyság között folyó, a 
vita tárgyát képező kérdést illeti, azt először egyértelműen meg kell jelölni.  Brătianu 
úr a követelésében a Torontál, Temes és Krassó-Szörény vármegyéket felölelő egész 
Bánátot megjelölte. Mi az országunk számára nem az egész Bánátot követeljük. 
A   mi visszaigényléseink nem vonatkoznak mind a három vármegyére, csupán To-
rontál és Temes vármegyére, és Krassó-Szörény vármegye egy kicsiny, Duna menti 
déli részére. Ezt a vitatott területet északról a Maros folyó, nyugatról a Tisza folyó, 
délről a Duna folyó határolja, keleti határa pedig Versectől és Temesvártól keletre, 
délen a Duna mentén észak felé a Marosig húzódna. A   Krassó-Szörény vármegye 
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fennmaradt, mintegy 350.000 lelket számláló területe nem képezi vita tárgyát, és 
örömmel hangsúlyozzuk, hogy a nemzetiség elve alapján ez a terület Romániát 
illeti meg, mivel lakossága román. A   vitatott területeken a magyar népszámlálás 
hivatalos adatai szerint négy népcsoport él: németek (328.560), szerbek (272.000), 
románok (266.000) és magyarok (251.000). E négy népcsoport tagjainak száma a 
feltüntetett számok között mozog. A   szerbek számához még néhány ezer más szláv 
elem számát is hozzá kell adni. Torontál vármegyében, Temes vármegye délnyu-
gati részében és Krassó vármegye Duna menti kicsiny részében a szerbek képezik 
a legerősebb elemet, így ennek a területnek szerb jellege van, és mi kizárólag a 
nemzetiség elvére támaszkodva igényeljük vissza ezeket a területeket. Azt azonban 
egyetlen népcsoport sem állíthatja, hogy a nemzetiség elve alapján joga van ezeket 
a vármegyéket magának követelni. Ezért azt követeljük, hogy a nemzetiség elvét is 
figyelembe véve, az ott élő nép akaratát is vegyék figyelembe, így a vita rendezése 
során a nemzetiség elvén felül a népi konzultáció elve is megvalósul. A   németek 
és a magyarok ellenségeink, itt idegen országban vannak, és nem törekedhetnek 
nemzeti önállóságra. A   magyarok egyes területeken a magyar hatóságok védelme 
alatt telepedtek le. A   németek olyan telepesek, akiket Ausztria akkor telepített be, 
amikor ezek a területek elnéptelenedtek a magyarok és törökök ellen vívott harcok 
után, amelyeknek a szerb elem esett áldozatul. A   német telepesek Dél-Németország-
ból és Lorraine-ból érkeztek Bánátba Rákóczi Ferenc háborúi után, amelyekben az 
osztrák hivatalos adatok szerint 100.000 szerb katona vesztette életét. Ezeknek a 
telepeseknek nincs összeköttetése a német néppel, így mindenféleképpen egy idegen 
ország kötelékeiben kell maradniuk. Annak eldöntésekor, hogy e két ország közül 
melyiké lesz a vitatott terület, figyelembe kell venni ennek a lakosságnak az óhaja-
it és érdekeit. A   jövendőbeli kapcsolatok és a béke szempontjából nem mindegy, 
hogy ez a nagyszámú és nagy erejű magyar-német lakosság elégedett-e vagy sem. 
Valószínű, hogy e területek németjei és a magyarok is szívesebben maradnának a 
mi országunkban, minthogy Romániához tartozzanak, mivel a folyók és a vasutak, 
valamint társadalmi és gazdasági érdekeik dél felé, Szerbiába, és semmiképpen sem 
Románia felé vonzzák őket, ahol a vitatott területeket a Kárpátok választják el.

 Clemenceau: Megkérem  Brătianu urat, hogy mondjon véleményt  Trumbić úr 
népi konzultáción alapuló megoldási javaslatáról.

 Brătianu: Számunkra ez nem kérdés, esetünkben ezt szerződés határozza meg.
 Clemenceau úr: Kérem, válaszoljon, egyetért-e  Trumbić úr a népi konzultá-

ción alapuló megoldási javaslatával.
 Brătianu: Még gondolkodom. Most nem tudok választ adni.
 Trumbić: A   Duna nem volt akadálya annak, hogy a bánáti szerb nép egyként 

éljen a szerbiai néppel. Ez a Duna két partján fekvő két ország mindig is nemzeti 
és kulturális közösségben élt, és együtt ontották vérüket a múlt századok minden 
csatájában. Amikor Koszovó után Szerbia török uralom alá került, a szerb nép folya-
matosan és tömegesen vándorolt át a Dunán, betelepítette Bánátot, erősítve ezzel az 
ottani szerb elemet. Ezek a tömegek nem hordák voltak, hanem katonai és egyházi 
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vezetőik által irányított tudatos és szervezett népcsoportok. A   török uralom elől 
menekülve elhagyták családi tűzhelyüket, és a Dunán átkelve folytatták a törökök 
elleni harcukat népük felszabadításáért a folyó mindkét oldalán. Karađorđe idején 
a bánáti szerbek nagyban segítették felkelését a szerb nép függetlenségi harcában. 
1849-ben, amikor a bánáti szerbek fegyvert ragadtak a nemzetüket  eltiporni akaró 
magyarok ellen, a szerbiai csapatok testvéreik segítségére siettek, és nagyban köz-
rejátszottak ezek győzelmében. A   szerbiai török uralom sötét korszakában Bánát 
vált az új Szerbiává, itt kapott új lendületet és virágzott fel a szerb nép művelődési 
élete. Bánátnak köszönheti a nép legnagyobb embereit. Ezért Bánát és Szerbia a 
múltban is, akárcsak jelenleg, minden tekintetben olyan elválaszthatatlan egészet 
képeznek, amely jóban és rosszban egyaránt osztozott. Pancsova, Fehértemplom, 
Versec, Nagykikinda városok olyan szerb központok, amelyekben nem találhatók 
román városi elemek. Most, amikor ezen háború befejeztével népünk győzedelme-
sen a végére ért a Szerbek, Horvátok és Szlovénok Királyságában megtestesülő, az 
egyesülésért folytatott százéves harcának, amelyhez Bánát népe is lelkesen csatla-
kozott, egy percre sem engedhetjük meg, hogy néptörzsünk ezen haladó és sokat 
szenvedett része felett pont azok az idegenek uralkodjanak, akik ellen annyira 
kimerítően és erőteljesen harcolt, és azt sem, hogy Romániához kerüljön, még ak-
kor sem, bármilyen jó barátságban is vagyunk vele. Népünk és a románok között 
soha nem voltak összetűzések, mindig is barátságban éltek. A   Bánát körüli vitát 
kivéve ma sincsenek más olyan nézeteltérések, amelyek e két ország közötti leendő 
jó baráti viszonyokat veszélyeztetnék. Ezt az egyetlen vitát a jog és a kölcsönösség 
elvét szem előtt tartva szintén meg kell oldani.  Brătianu úr javaslata, amely szerint 
Románia az egész Bánátot visszaigényelné, nem tudja kielégítő módon megoldani 
a vitát. Épp ellenkezőleg, olyan mély sebet ejtene testünkön, amely kibékíthetetlen 
ellenségeskedést eredményezne a két ország között. Kijelenthetem, hogy népünk 
soha nem fog egyetérteni egy ilyen javaslattal.

 Brătianu kiemelte azokat a veszteségeket, amelyeket Románia a háborúban 
elszenvedett. Mi is lerójuk kegyeletünket a román nép áldozatai előtt. Ugyanakkor 
hadd mutassak rá azokra az áldozatokra és szenvedésekre, amelyeket ebben a hábo-
rúban elsősorban Szerbia népei, majd a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság népei az 
egykori Osztrák–Magyar Monarchiában, egészen az Adriai-tengerig, elszenvedtek. 
Ezeket az áldozatokat nem lehet sem kimondani, sem leírni. Mindenhol a világon 
ismertek, így mi most nem mérlegeljük azokat, hanem a szövetségesekre hagyjuk, 
hozzanak felőlük ők ítéletet. Mindezekből az következik, hogy a Bánáttal kapcso-
latos vitát nem  Brătianu úr javaslata alapján, hanem igazságosan kell megoldani a 
nemzetiség elvén felül a népi konzultáció elve, azaz a mi javaslatunk alapján.

 Pašić: bemutatja az osztrák kormány 1853-ban készült hivatalos földrajzi térké-
pét Vajdaság területéről. Megmagyarázza, hogyan működött a katonai szervezet. Az 
osztrák ezredeket a terület nemzetiségi összetétele alapján állították össze. Román 
ezredek csak Krassó-Szörény vármegyében voltak, Temes és Torontál vármegyében 
nem volt belőlük.
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 Brătianu:  Trumbić úr javaslata szerint a síksági Bánát elválasztódik a hegyvi-
dékitől. Ez így lehetetlen, mert az egy egységes földrajzi egység felosztását jelentené. 
Határunk történelmi határ. Csak Románia irányában változott eddig, soha nem a 
síkságon, a Duna és a Tisza felé. A   gazdasági okok a Bánát egysége mellett szólnak. 
A   hegyvidéki szegény népesség csak a síkságból jut gabonához. A   Duna a Románia 
és Szerbia közötti határ. Nagy Károly olyan államot hozott létre, amely a Rajna 
mindkét oldalára kiterjedt, de ezt a határt nem lehetett fenntartani. A   Rajnának, 
épp ahogy a Dunának is, két országot kell elválasztania egymástól. Ha a szerb had-
sereg Bánátban lenne, akkor összetűzésbe kerülne a románokkal. Ez sajnos ma is 
megtörtént, és meg kell akadályozni a szerb csapatok ellenséges fellépését Bánátban 
a románok ellen. Ezért azt javaslom, hogy a szerb csapatok vonuljanak ki, és Bánátot 
a szövetséges csapatok foglalják el a béke megkötéséig.

 Vesnić: sajnálja, hogy  Brătianu úr felvetette ezt a kérdést. A   szerb csapatok 
azért vonultak be Bánátba, hogy megvédjék testvéreiket. Ők a saját országukban 
vannak, és nem tudnak visszavonulni. A   szerb csapatok a balkáni hadsereg parancs-
noka alatt állnak.

19.  PAŠIĆ JELENTÉSE A NAGYHATALMAK VITÁJÁRÓL 
A BÁNÁTI HATÁR KAPCSÁN2 

(Párizs, 1919. február 1.)

Személyes, bizalmas
A   Minisztertanács elnökének

Tegnap délután fél négytől negyed hétig Bánát kérdéséről folyt a vita a Főbizottság 
ülésén, mely az Ötök Tanácsának elnökeiből és külügyminisztereiből áll. Az ülésre 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia küldöttei voltak hivatalosak. Ré-
szünkről én,  Trumbić és  Vesnić, román részről  Brătianu és  Mişu volt jelen.

 Clemenceau elnökként felkérte Brătianut, hogy fejtse ki érveit, ami alapján Bá-
nátot Románia magának követeli.  Brătianu egy expozéban kifejtette érveit, melyek 
a következőkből álltak:

Az 1916 augusztusában aláírt szerződés értelmében Bánátot nekik (Romániának) 
ígérték, ami miatt belépett a háborúba.

A   bánáti települések zöme (a három megyét egybevéve) Romániához tartozik 
származása, nyelve, kultúrája alapján, és a népakarat is ott kívánja látni.

Bánát egységet képez, és lehetetlen megcsonkítani Torontál megye Szerbiának 
adásával. Ha megosztanák, úgy gazdasági romlását készítenék elő.

A   felsorolt érvekre részünkről a következők hangzottak el:

 2  AJ-F336-f4-87. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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 1.   Vesnić Úr kifejtette, hogy Bánát síksági része mindig is szerb föld volt, hogy 
Bánát történelme mutatja, hogy a síksági részek a szerb néphez tartoztak, hogy 
irodalmi, tudományos életünk újjászületése Bánátban történt meg, Bánát a 
szerb népnek nagy embereket adott. Bánát a múltban évszázadokon keresztül 
autonóm közigazgatást élvezett Magyarország déli részén, hogy 1848–49-ben 
megalapították és elismerték a Szerb Vajdaságot, aminek Bánát volt a köz-
pontja, ahol a szerb nép a nemzeti szabadságáért küzdött, hogy a szerb nép 
felszabadításáért létrehozott, fiatalokból álló mozgalom éppen Bánátban volt a 
legerősebb. Általánosságban megállapítható, hogy Bánát a múltban és a jelen-
ben is szerb jelleggel bír.

 2.  Mi nem követeljük magunknak Krassó megyét, melyben románok élnek, de 
követeljük Bánát síksági részeit, Torontál és Temes megyéket, ahol többségben 
vagyunk a románokhoz képest. A   hirdetett nemzetiségi elvek alapján Bánát a 
szerbekhez tartozik.

 3.  A    Brătianu által említett szerződés értéktelen. Tudomásunk nélkül kötötték meg 
akkor, amikor az ellenséggel verekedtünk. Kértem, hogy mutassák meg a tartal-
mát, amire a francia külügyminiszter azt válaszolta, hogy titok, nem közölheti, 
és csak a békekötést követően fedik fel a tartalmát. Azt a nemzetiségi elvekkel 
szembemenve kötötték meg.

 4.  A   politikai és katonai érvek ugyancsak azt követelik, hogy a síksági Bánát 
Szerbiának jusson, így a főváros, a Morava völgye védhető legyen, de még a 
kereskedelmi és gazdasági érvek is az oldalunkon állnak. Hiszünk abban, hogy 
a sok áldozatot hozó Szerbia megkaphatja a saját szerbek lakta területeit. Ez 
nemcsak Szerbia, de szövetségeseink érdeke is.

Ezt követően magamhoz ragadtam a szót azért, hogy kijelentsem: követeléseink 
nemzetiségi, gazdasági-kereskedelmi elveken és követeléseken, a nevezett területek 
történelmén nyugszanak. Ennek alkalmával megmutattam a Szerb Vajdaság hivatalos 
földrajzi térképét, és megmutattam, hogy abban az időben nemzetiségét tekintve 
szerb volt a terület. A   román [határőr] regimentek Krassó megyében voltak, közel 
Romániához, Bánát többi része a szerb néphez tartozott, mondtam, és hogy meg-
vonható egy határ Versectől és Temesvártól keletre, mely mindkét nép számára 
igazságos lenne. A   térképet figyelmesen vizsgálták a jelenlévők.

Ezután  Trumbić kért szót, és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság nevében ki-
jelentette, hogy a titkos szerződés, amit Románia a tudomásunk és részvételünk 
nélkül megkötött, semmilyen értéket sem képvisel számunkra akkor, amikor a há-
ború a népek felszabadítása érdekében folyik, és ellentétes a wilsoni és szövetséges 
elvekkel  – kijelenti továbbá, hogy a titkos szerződésnek nincs ránk nézve kötelező 
ereje és értéke.

Ezt követően Szerbia és Bánát nemzeti mozgalmak terén tapasztalható szoros 
nemzeti kapcsolataira hívta fel a figyelmet. Mikor hadat üzentek Szerbiának, a 
bánáti szerbek a jugoszláv egységekbe siettek, hogy a szerb, horvát és szlovén sza-
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badságért harcoljanak. Szóvá tette, hogy a Szerb Fejedelemség csapatokat küldött 
1848-ban az ottani szerb nép segítségére, akik a horvátokkal együtt azért keltek fel, 
hogy megvédjék magukat a magyaroktól, akik a nép nyelvét és kiváltságait akarták 
elfojtani; hogy létrejött a Szerb Vajdaság, amit a császár ismert el; és hogy a szerbek 
jogai – sok más jog mellett – csak jóval később lettek megcsorbítva.

 Brătianu felvetésére – ami Románia áldozataira vonatkozott, amit annak érde-
kében hoztak, hogy a szerződésben leírtak megvalósuljanak – megjegyezte, hogy 
elismeri a román áldozatokat, de azokat nem lehet kiegyenlíteni Szerbia áldozataival, 
amit testvéreik felszabadításáért hoztak.

Ezt követően Bánát nemzeti összetételének megyénkénti felsorolása követke-
zett, megállapítván a torontáli és temesi megyékben többségünket, amennyiben 
ezeket együtt szemléljük. Elismerte a románok többségét Krassó megyében, de 
Bánát nyugati része népünknek jár. Megemlítette a magyarok és németek számát 
a nevezett megyékben, végezetül pedig azt kérte, hogy a népet kérdezzék meg, a 
szerbekhez vagy a románokhoz állnak-e, annak a meggyőződésének adva hangot, 
hogy a németek, de még a magyarok is a Szerb–Horvát–Szlovén Királysággal való 
egyesülésre szavaznak.

Bánát síksági részének gazdasági élete Belgrád felé gravitál, a folyók Belgrád és 
a Duna felé folynak, és még a Morava is ebbe az irányba halad, stb.

Amikor  Trumbić kijelentette, hogy elfogadjuk a népszavazást Bánát síksági 
részén, akkor  Clemenceau feltette a kérdést Brătianunak: hozzájárul-e Románia 
ahhoz, hogy a népet megkérdezzék.  Brătianu nem adhatott választ, ezért azt mondta, 
hogy gondolkodik a kérdésen. Ez mély benyomást tett a nagyhatalmak küldötteire, 
mert látták, hogy  Brătianu követelései nem támaszthatók alá népszavazással, stb.

Végezetül kijelentette, hogy sehogyan sem egyezhet bele abba, hogy Bánátot 
elvegyék akkor, amikor az igazságot és a népek közötti békét akarják szolgálni. 

Később némi vita kerekedett, de javarészt így folyt és fejeződött be a tanácskozás.
Miután nem készült írásos feljegyzés Bánátról, mert sok helyet átszabtunk és 

változtattunk a Bánátról szóló expozén, kijelentettük, hogy ma vagy holnap átadjuk 
memorandumunkat, mely Bánát kapcsán követeléseinket tartalmazza.

A   tárgyalás menetére való tekintettel állíthatjuk, hogy a küldöttekre tett benyo-
másunk kedvező volt.

Mára hívta meg  Clemenceau Brătianut és Mişut, hogy újból Bánátról tárgyal-
janak. Bennünket nem hívott meg, és nem is jelezte, hogy szándékában állana 
ez. Úgy hisszük, még egy ülés megtartására kerül sor. A   továbbiakról értesítjük a 
minisztériumot.

 Pašić



■ 400 ■ Délszlávok Párizsban ■

20. A   HATÁROK KÉRDÉSE ROMÁNIA FELÉ 
ÉS A KATONAI ÁLLÁSPONT3 

(Belgrád, 1919. február 4.)

A   hadügyminiszterhez intézett memorandum

A   Miniszter Úr szóbeli utasításának eleget téve nagy tisztelettel tájékoztatom: általá-
nosságban igen nehéz a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság keleti határát úgy meghúz-
ni, hogy az megfeleljen államunk sokoldalú, életbevágó érdekeinek, ugyanakkor ne 
vétsünk a nemzeti elv, mint a szövetségesek által a háború kezdetén megállapított cél 
ellen. Ezen a téren tehát kompromisszumra kell törekednünk köztünk és a románok 
között. Mert [célunk] egyrészt fővárosunk, Belgrád minél biztonságosabb védelme, 
mint a kommunikációs ütőér minél jobb biztosítása a Morava völgyében és annak 
természetes meghosszabbítása a Buziás–Versec–Temesvár-vasútvonallal, továbbá a 
gazdasági érdekeink biztosítása számunkra létfontosságú oly módon, hogy jövendő-
beli határunk minél keletebbre húzódjon. A   Cserna-Temes földtani hasadék Lugosig 
és attól szinte egyenes vonalban Lippáig a Maros folyón egészen a vörös vonalig, amit 
katonaságunk elfoglalt, és ami legkedvezőbb határvonal lenne számunkra Új-Romá-
nia felé, mind az eddig elmondottak miatt, mind pedig a délebbi határszakaszunk 
alakja miatt, mert így majdnem egyenes vonalban folytatódna észak felé, nem téve 
lehetővé a körbekerítés bármiféle esélyét, Kevucsát kivéve. Ugyanakkor, ahogy a 
vonal északi végén nyugat felé fordulva a terület viszonylag széles sávban román [la-
kosságú], a nemzetiségi elvek miatt aligha tudnánk bárminemű áldozatokkal eljutni 
az áhított vonalig. Nem marad más számunkra, mint hogy a természetes földrajzi 
vonalig húzódjunk vissza (kék-piros vonal): Orsovától vagy a Kazán-szorostól, vagy 
egészen a Sretinje hegységig Alsó-Ljubova teleptől (szakaszról-szakaszra biztosítva 
a Dunán a körbekerítő határok számának csökkentését), majd a Cserna és a Temes 
vízválasztójától egyik oldalon és a nyugatra folyó folyóktól a 326-os, Skomilj kótáig, 
majd majdnem egyenes vonalban a nekünk oly kedves Máriaradnáig a Maroson. Ez 
a vonal is teljességében megfelelne a mi gazdasági és stratégiai érdekeinknek, mert a 
korábban elmondottak mellett a Stájerdorf és Resica környéki termékeny mezőket 
is védené. Tekintettel a gazdag bányák birtoklásának jelentőségére, az egész földrajzi 
egységből sokat fel lehetne áldozni, akár az egész feláldozásával, darabonként, a gaz-
dag és termékeny Almási-katlan ( Jabuka) a Sretinje-hegység keleti sarkában, továbbá 
az Alsó-Zornenci-katlan feláldozásával Furnugnál.

Végezetül, amennyiben szükséges áldozatot hozni és nyugatabbra vonulni ettől 
a többé-kevésbé természetes földrajzi határtól, akkor legtávolabb a piros-kék, szag-
gatott vonalon kell megállapodni, amely a Dunától kezdődik a [nem értelmezhető 
szövegrész] a 400-as kótán a mi oldalunkon (a Duna-szorosba folyásánál Golubac 
[Galambóc] alatt), majd hegy- és bányavidéken halad majdnem egyenesen észak felé, 
mígnem Magyarszákostól (243 kóta) megint a korábbi vonalhoz csatlakozik. Ezzel 

 3  AJ-F336-f4-568. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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a vonallal viszonylag nagy bányavidéket menthetnénk meg, és a Buziás–Versec–Te-
mesvár–Arad-vasútvonal védelme is jobbára biztosított lenne a 40-50 kilométerre 
felállított védelmi vonalnak köszönhetően.

Tekintettel arra, hogy az első, Cserna–Maros–Lippa vonal és a Buziás–Versec–
Temesvár–Arad-vasútvonaltól 10 kilométerre nyugatra fekvő vonal között most egy 
vitás szerb–román zóna keletkezik, amit tudomásom szerint a francia hadsereg fog 
megszállni, nekem úgy tűnik, hogy mindenütt egy mértani vonal mentén történik 
majd a viták megoldása, melyek közül a legvalószínűbb és legkedvezőbb a Kukurek–
Lippa változat lenne számunkra, melyre a legutolszor hivatkoztam. Etnikai szem-
pontok tekintetében – bárminemű is lenne – számunkra ez nagyon kedvező lenne.

Megjegyzés: A   szöveg egésze az általunk kiadott, 1:200.000 léptékű térképet veszi 
alapul, melyet azokkal a színekkel mellékelünk, amint azt a szövegben feltüntettük.

Belgrád, 1919. február 4-én
Parancsnok

 Stevan Bošković ezredes

21.  PAŠIĆ A BIZOTTSÁG TAKTIKÁJÁRÓL OLASZORSZÁGGAL, 
MAGYARORSZÁGGAL ÉS ROMÁNIÁVAL SZEMBEN4 

(Párizs, 1919. február 7.)

Szigorúan bizalmas, személyes
A   miniszterelnöknek, Belgrádba

Személyes értesüléseim alapján, melyekhez megbízható forrásból és barátoktól 
jutottam, lehetőség van arra, hogy Nyugat-Bánátot megkapjuk, de Temesvár nél-
kül. Mi követelni fogjuk Temesvárt is, amiért a népszavazásra fogunk hivatkozni 
Temesvárott abban az esetben, ha nem engednek [a románok]. Hivatalos úton még 
semmit sem adtak tudtunkra, és nem is kaptunk meghívást ama első beszélgetést 
és értesítést követően.

A   memorandumok kidolgozásán fáradoztunk, a nyomtatást végző nyomda kéré-
sére a szöveget gépelt formában adtuk át. Most úgy dolgozunk, ahogy a nyomdák, 
hogy azok elfogadják az anyagunkat.

A   követelt határ főbb vonalakban ugyanaz, amit már rejtjeles táviratban [Önnek] 
elküldtem. Csupán Bulgária irányában javítottunk rajta abban az értelemben, hogy 
Szófiától távolabbra vontuk meg, és Radomirt és Perniket nekik hagytuk, felka-
paszkodva a vízválasztóra a Slivnik folyó és a Nišava torkolata között.

Bánátban három járást hagytunk Temesvártól keletre és északra: a Lippai, a 
Rékási és a Buziási járást, délen a Duna mellett Krassó megyébe hatoltunk, így ha-
tárunk Moldava és Lubkala [?] között kezdődik, magában foglalja Fehértemplomot, 
Versecet, észak felé a Marosig megy, Temesvártól keletre.

 4 AJ-F336-f4-139. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Bácskában ugyancsak két járást, a Bajait és a Bácsalmásit hagytunk Magyaror-
szágnak úgy, hogy Szabadka a mi oldalunkon maradjon. Baranyában kell a legtöbb 
nehézséggel szembenéznünk, mert a mieink száma nem több 31-32 ezernél, ezért 
nehéz indokolt határt vonni. Ha netán mégis úgy sikerülne, hogy nekünk maradjon 
Mohács, és hogy a határ a Dráván [pontozott hely] településnél húzódjon, ott a Dráva 
bal partján menjen a Mura folyóig, később pedig úgy, ahogy korábban jelentettük.

Olaszországgal szemben a memorandumban foglaltak szerint ehhez tartjuk 
magunkat: a régi határhoz ragaszkodunk Goriziáig, Gorizia alatt Monfalconéig az 
etnográfi ai határhoz ragaszkodunk. Ami Trieszt és Nyugat-Isztria kérdését illeti, azt a 
döntőbíróságra bízzuk. Az Isztriától délre lévő területről azt valljuk, hogy erről nem 
lehet vitát nyitni, lévén hogy ezek a földek és szigetek tisztán a mi népünkkel lakottak, 
és a kikötőket birtokolnunk kell, ha függetlenek akarunk lenni.

 Pašić

22.  STEVAN BOŠKOVIĆ EZREDESNEK A FŐPARANCSNOKSÁG 
VEZETŐJÉHEZ INTÉZETT MEMORANDUMA5 

(1919. február 12.)

Folyó hó 4-én a hadügyminiszterhez intézett, 10.529. sz. bizalmas táviratban küldött 
memorandum kapcsán, melynek másolatát nagy tisztelettel a parancsnoknak is elküld-
tem – tisztelettel tájékoztatom a saját véleményemről, mint azt a főparancsnokság kérte:

Az északkeleti, Lippa–Arad–Maros folyószeglet átengedése tekintetében né-
hány vonal határozható meg fokozatos visszavonulással a nevezett Lippa környéki 
kiszögellésben délnyugati irányban, mint azt piros-kék pontozott vonallal és véko-
nyabb piros vonallal jelöltük. Ezzel a visszakozással jelentős mennyiségű termékeny 
bánáti síkságot engednénk át, de tekintettel a településekre, ez még kelletlenül 
bár, de feláldozható lenne, csak mégsem tovább a következő vonaltól: Skomljne 
(320) – Buziás (balra) – Srbovo (balra) – Hrnjakovo  (balra), majd a 249-es kótára 
[olvashatatlan toponímia]. Temesszéchény (balra) – Féregyház (balra) – Németság 
(balra), majd a Marosra Új-Aradtól közvetlenül jobbra, amivel az utolsó hegyi há-
gókon keresztül Temesvárt védik 20 km távolságból. Ezzel a vonallal feláldoznánk 
Temespéteri, Lukarevac, Kraljevac és Starčevo szerb településeket és Aradból is 
ugyancsak valamennyit, de ennek ellenére a jelzett vonaltól keletebbre maradna az 
egész térség, ahol szerb lakosság kevés él vagy egyáltalán nincsen a Csák–Parác–
Temesvár–Kisbecskerek–Temeskenéz–Monostor–Fönlak vonaltól nyugatabbra.

Temesvárt sem gazdasági, sem pedig stratégiai szempontokból sem kellene áten-
gedni. Etnikai tekintetben sokkal előbb lehetne szerb, mintsem román. Temesvár 
megmentése érdekében fel lehetne áldozni a Temesszécsény–Temesmonostor–
Majlátfalva–Munar vonaltól [keletre eső területeket] a Marosig fekvő, attól keletre 

 5 AJ-F336-f4-568-2. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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eső területeket, bár ezzel nagy áldozatot hozunk a mi Fönlakunkkal, de főleg két 
gazdag szerb kolostorunkkal, Bezdinnel és azzal a másikkal a Vita és Bodrog mel-
lett (ez utóbbit a románok a magyar hivatalos körök támogatásával szerezték meg, 
aminek bevételeiből tartják fenn iskoláikat Aradon).

Még ha jelentős stratégiai és taktikai pontokat adunk is fel, a településekből 
jóformán semmit sem áldozunk fel, sőt a vonaltól nyugatra még igen sok tér van, 
ahol nagyon kevés, vagy semmilyen szerb település sincs.

A   két utóbbi visszakozás kapcsán azon a véleményen vagyok, hogy ezért kom-
penzációt kell követelnünk a Duna hegyvidéki szakaszán (ami majdnem lakatlan), 
minél inkább keleti irányba tolva a határt. Ezzel a hivatalos Románia érintkezési 
felülete csökkenne, és egyúttal csökkenne a propagandatevékenysége is a mi 
északkeleti részeinkkel. Nem kell elfeledni, hogy ennek a propagandának nem 
volt hatása. Személyes megfigyeléseim alapján mégis sikeres volt a propaganda, 
de a sikert eltitkolták. Amennyiben átjön [vsz. a Dunán], és nem volt jelentős a 
Románia irányába történő vonzalom – a kedvezőtlen földművelési adottságok miatt, 
de maholnap, a kérdés kedvező megoldását követően (és ez a lehető leggyorsabban 
megoldandó) ez a vonzalom egészen másképp fog lecsapódni – értelemszerűen ránk 
nézve kedvezőtlenül –, főképp, ha a határvonal (még a Duna-szoroson keresztül 
is) igen hosszú. Földrajzi és stratégiai szempontból is jelentős, ezért (mint azt 
már memorandumomban kifejtettem) régi és új keleti határunk kialakítása minél 
inkább az egyenes vonal irányában kell hogy történjen, vagyis minél kevesebbet a 
mi északkeleti határunkból, illetve hogy a dunai határunk a lehető legmesszebb 
kelet felé tolódjon ki a Morava völgyétől és fővárosunktól.

Végezetül még néhány megjegyzés:
Az etnikai viszonyok jobb áttekintése érdekében az abszolút általunk lakott 

települések nevét aláhúztam (lásd a Temesvár-szelvényt 1:200.000).
Miután nincs birtokomban a speciális 1:75.000 léptékű osztrák térkép, amin a 

közigazgatási határok vannak feltüntetve, ezért a tervezett határvonalak az 1:200.000 
és az áttekintő 1:750.000 térképen nincsenek figyelembe véve, de tekintettel egyes 
helységek gazdasági jelentőségére, a vitás határvonalak mellett ezek fontosságára 
még inkább tekintettel kell lenni, hogy a helységek birtokai minél kisebb mértékben 
kerüljenek feldarabolásra, és hogy a jövőben minél kisebb mértékben kerüljön sor 
a magánjogi összetűzésekre és perekre.

A   Romániával közös új határ megvitatása során nemcsak a mai állapotokat 
és etnikai arányokat kell figyelembe venni, melyek úgymond tegnap jöttek létre 
az osztrák–magyar közigazgatás szerbellenes, minden ellenséges elem bevetésére 
alapozó tevékenységével a románok javára Bánátban, akik folyamatosan érkeztek a 
közelmúltban is az erdélyi hegyi tájakról a termékeny bánáti síkságra.

1919. február 12.
Belgrád

 Stevan Bošković ezredes, 
a Katonai Földrajzi Intézet vezetője
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23.  BÁNÁTRA VONATKOZÓ ADATOK6

(Dátum nélkül, vélhetően 1919. február)

Belső használatra

Az első történelmi adatok szerint Bánát első lakói a  Traianus idején ellatinosodott dákok 
voltak. Ők a barbár támadások korában a sík Bánátból a Kárpátokba vonultak vissza.

A   szlávok első letelepedési hulláma Bánátba a 6. és a 7. századra tehető, de külö-
nösen a 7. században volt jelentős, amikor a szerbek a Balkán-félszigetre érkeztek, 
és amikor azok nagy többsége Bánátban telepedett le, a mocsarak lecsapolása után 
megművelte a földet, felépítette az első bánáti falvakat, és jól járható utakat vágott 
magának. A   szerbek politikai szempontból magyar uralom alá kerültek, akiknek az 
Árpád-háziak idején a szerb nemesség nagy segítséget nyújtott – független hadse-
regként részt vett a Magyarország és a Csehország közötti háborúban; és a magyar 
udvarban néhány magas tisztségviselővel (comes palatinus regis) képviseltette magát.

A   rigómezei csatavesztés után kezdetét vette a török invázió elől menekülő, 
Balkán-félszigetről érkezett szerbek bánáti letelepedése. Az első vándorlást a mai 
Arad és Zanta [sic!] környékére Vukašin király fia,  Dimitrije vezette.

A   magyar királyokkal egyetértésben az egész Dél-Magyarország Szerémséggel és 
Szlavónia egy részével együtt a szerb despoták uralma alá került. 1414-ben a magyar 
király Stefan  Lazarević szerb despotának nagyzsupáni címet adományozott, azaz a 
mai nyugat-bánáti Torontál vármegye kormányzói címét. Utódja, Đurađ Branković 
[Brankovics György]  a szerb despoták területeit a mai Temes és Krassó vármegyék 
területeire is kiterjesztette, amelyek felett szuverén hatalmat gyakorolt.

Szerbia 1439-es meghódítása után a szerbek ismét Bánátba telepedtek, különö-
sen 1459 után, amikor a szerb despoták függetlensége Szerbiában végérvényesen 
elveszett: csak 1480-ban, egy év alatt 60 000 [szerb] kelt át a Dunán,  Mátyás király 
pedig 1483. január 12-én kelt, a pápának írt levelében arról számol be, hogy az 
elmúlt négy év folyamán megközelítőleg 200 000 szerb emigrált Magyarországra.

A   Duna bal partján valamiféle Új-Szerbia volt kialakulóban, ahol ettől kezdve és 
hosszú időkre összpontosult a szerbek politikai élete. A   szendrői Đurađ Branković 
[Bran kovics György]  unokája, Zmaj Ognjeni volt az első szerbiai despota, akit 
Mátyás király 1471-ben megbízott egy külön autonóm egységet képező, különleges 
jogokkal és kötelezettségekkel bíró szerb fejedelemség létrehozásával. A   szerb despo-
ta magyar vazallus volt ugyan, de közvetlenül csak a magyar királynak felelt. Az volt 
a feladata, hogy háború esetén egy ezer lovast számláló felszerelt hadsereget állítson 
ki, míg a többi nagyúr, még a horvát bán sem adott 400-nál többet. (Despotus autem 
equi tes mille dare tenebitur [Corpus Juris hungarici, str 492, 606]).

Ebből is látható, milyen fontossággal bírt a szerb fejedelemség. Általánosságban 
elmondható, hogy az 1526-os mohácsi csatáig a szerb despoták és nemesek igen je-

 6 AJ F336-f5-7221. Szerb nyelvű nyomtatott szöveg. Fordította Mačković Papp 
Márta.
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lentős szerepet játszottak. A   bánáti magyarok pedig először a szerbek bevándorlása 
és azok politikai szerveződése miatt, majd a török invázió elől egyre északabbra köl-
töztek, így Bánát lakossága tisztán szerb lett. A   szerbek azok, akik Petar  Ovčarević 
és a bánáti kormányzó, Petar Petrović vezetése alatt fellázadnak a törökök ellen 
Bánátban. A   románokat meg sem említhetjük, harcuk sem előtte, sem utána nem 
létezik, és egyáltalán, Bánát története megegyezik a szerb történelemmel, a szerbek 
történelmével, Magyarország, majd később az Osztrák–Magyar Monarchia viszony-
latában is, és semmiképpen sem a románokéval vagy más elemekével.

A   mai Bánát, Bácska és Baranya területén nyolc szerb egyházmegye működik 
tizenöt kolostorral, amelyek közül tizenegy magában Bánátban található; ezek az 
egyházmegyék mind a pécsi egyháztartományhoz tartoztak, és mindegyiket a szerb 
despoták emeltették. A   román egyházmegye a konstantinápolyi egyháztartomány-
hoz tartozott, csak Moldvát, Havasföldet és Északkelet-Magyarországot foglalta 
magában.

Amikor a törökök 1683-ban ismét Bécs ellen indultak,  Đorđe Branković [Bran-
kovics György]  szerb nemes azzal a céllal jelent meg, hogy felszabadítsa és egye-
sítse a dél-magyarországi és a balkáni, délszlávok lakta területeket. majd egy olyan 
Nagy-Szerbiát hozzon létre, amely a Karniolai-Alpoktól a Rodopéig terjedne.  II. 
Lipót vészhelyzetben érezve magát látszólag beleegyezett ebbe az elképzelésbe, 
és Brankovićot azonnal kinevezte Bánát, Szerémség és Hercegovina fejedelmévé. 
A   felkelés eredményesnek bizonyult, a törököket visszaszorították a Duna túlsó 
oldalára, Ausztria azonban nem engedte Branković terveinek megvalósulását, 1689-
ben letartóztatták, és a csehországi Chleb tömlöcébe vetik, ahol 1711-ben meg 
is halt. (A   tömlöcben írt egy jelentős történelmi munkát.) Ausztriának a Balkán 
meghódítására vonatkozó terve már nagyban kezdetét vette.

A   Franciaországgal folytatott háború alatt, és hogy megvédje magát a törökök-
től, Ausztria felkérte III. Arsenije pécsi pátriárkát, hogy népének körében szítson 
felkelést a törökökkel szemben, és ennek fejében a szerbekhez szóló 1690. április 
6-i felhívásában a szabad vajdaválasztás mellett a nép önrendelkezési jogát is meg-
ígérte (Volumusque ut sub directione proprii magistratus eadem gens Rasciam 
perseverare). Ezt az ígéretüket sem tartották be.

A   császári kamara augusztus 21-én kiadott kiváltságai a bánáti és más területeken 
élő szerbek vallási és politikai autonómiájának alapjait voltak hivatottak képezni 
(ezeket a kiváltságokat Ausztria szükség szerint adta, illetve vonta meg).

A   pozsareváci béke után Ausztria hozzálát a bánáti szerbek elnémetesítésé-
hez; ugyanakkor a törökök elől a török fennhatóság alatt maradt Moldvában és 
Havasföldön élő románok is Bánátba menekülnek. Bánát azonban továbbra is 
megtartja szerb jellegét (lásd a  Savoyai Jenő utasítására 1723–25-ben kidolgozott 
topográfiai térkép összes nómenklatúráját).7

 7 Nišben megvolt. Most nem tudom, hol van. Lehet, hogy párizsi [???] megvan 
[a feljegyzés szerzőjének lapszéli jegyzete].
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Az osztrák–magyar kormány két alkalommal is elismeri Dél-Magyarország szerb 
jellegét: 1790-ben, a temesvári szerb száboron, majd 1848-ban Karlócán, amikor 
megszavazták a Szerémség, Bánát és Baranya alkotta Szerb Vajdaság létrehozására 
tett javaslatot. A   Habsburgok elfogadják a szábor határozatát. Vajdaság valójában 
az 1848. december 3-i és 1849. november 6-i rendeletekkel jött létre. Nyilvánvalóan 
annak érdekében, hogy viszályt szítson a szerbek és a románok között, Ausztria 
Vajdaságot a túlnyomó többségében románokkal lakott Krassó vármegyéhez sorolta.

1860-ban a szerb Vajdaságot megszüntetik, és Magyarországhoz csatolják. Ettől 
az időtől veszi kezdetét Bánát és az egyéb, szerbek lakta területek erőszakos elma-
gyarosítása. Ez a politika 1912-ben tetőzött, amikor a szerbek vallási autonómiáját 
is eltörölték.

A   történelem egyáltalán nem említi a románokat Bánátnak ebben a részében, 
ahol a szerbek ilyen tevékenyen fejlődnek. Minden vándorlásuktól eltekintve, a 
síksági Bánátban nagyon kevés román maradt. Amikor 1864-ben a románok és a 
bécsi udvar között, a szerb pátriárka tudomása nélkül –  mivel a megállapodás a 
szerbek ellen irányult – kötött megállapodás alapján a románok kiváltak a szerb 
egyházból, három, ennek a román egyháznak szükségleteire alapított egyházmegyé-
ből álló önálló egyházat alapítottak. Az egyik ilyen egyházmegye Bánátban, azaz 
Bánát keleti részén, Karánsebesben volt. A   szerbek a román egyház elválása után is 
megtartották a verseci és a temesvári egyházmegyéket, ami csak azt bizonyítja, hogy 
a bécsi és a pesti kormány, akármennyire is hajtották a vizet a szerbek ellenében a 
románok malmára, sohasem tekintették a síksági Bánátot román tartománynak.

Az 1910 és 1913 között végzett, a magyar Szent Korona országainak 1910. évi 
népszámlálási adatai:

 Torontál vármegye: 199.750 szerb román 86.987
 Temes vármegye: 69.905 szerb román 169.030
 Krassó vármegye: 14.674 szerb román 336.082

Egész Bánátban a szerbek, a románok, a magyarok és a németek közül egyetlen 
nép sem rendelkezik abszolút többséggel.

A   bánáti síkságot az első két vármegye alkotja, és ezekben: 

 szerb  269.655
 román  255.967 van.

Az ott élő szerbek száma a tótok, csehek, morvák, szlovének számával is növek-
szik, akik azonfelül, hogy elfogadták a szerb nyelvet, mindig is a szerbekkel karöltve 
harcoltak, és általában, együtt éltek a szerbekkel.

A   síksági Bánátban a helyzet a következő:
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 1.  Torontál. Kilenc körzetben a szerbek vannak többségben (167.950 szerb 
41.443 román ellenében).

Öt körzetben a szerbek vannak kisebbségben (28.411 szerb 44.739 román 
ellenében).

 2.  Temes. Két körzetben a szerbek vannak többségben  (38.373 szerb 13.939 ro-
mán ellenében).

Kilenc körzetben a szerbek vannak kisebbségben  (32.130 szerb 145.725 
román ellenében). 

A   három, úgynevezett szabad városban a helyzet a következő: Pancsován és 
Versecen a szerbek élnek túlnyomó többségben, míg Temesvárott kisebbségben 
vannak (4471 szerb, 7566 román ellenében).

Szinte egész bánát szerb magántulajdonban van, mivel kevés kivétellel, 
minden földterület a kezükben van: tizenegyszer nagyobb földterületük van a 
románoknál. 

Émile  Picot az 1899-ben, Párizsban, francia nyelven megjelent A   szerbiai 
románok népdalai című munkája szerint Szerbiában 180.000 román él.

A   hivatalos szerb statisztikák szerint: 122.429.
Soha nem nyilvánították ki önállósulási szándékukat.

A   hivatalos román küldöttek által a francia kormányhoz 1915 februárjában benyúj-
tott térképen egész Nyugat-Bánát szerbként van beszínezve. – Dr. Ioan  Cantacuzino, 
a Bukaresti Egyetem tanult professzora, a Nedeljni pregled című újságban 1915. 
március 20-án megjelent cikkében elismeri, hogy Románia jogszerűen csak Kelet-
Bánátra tarthat igényt.

Katonai és stratégiai okok

A   románok ezt állítják:
A   Maros, Temes és Körös román folyók torkolatai, amelyek mind a Tiszába és a 
Dunába folynak, Szerbia kezében maradnának, ha megkapnák, amit akarnak  (nem 
muszáj azonban a folyóknak egy országhoz tartozniuk teljes folyásukban; több 
nagyobb állam is van, ahol nem ez a helyzet: pl. a Rhone torkolata).

A   Duna és a Tisza szerb kezekben Romániát alsóbbrendű helyzetbe hozza (ám 
a románok továbbra is uralják a magaslatokat és az egész síkságot).

Bennünket támaszt alá:
A   nemzetiség elve, mivel Bánátban többségben vagyunk.
A   történelmi elv, mivel Bánát egész történelme a szerbek, nem pedig a románok 

történelme.
Stratégiai elv, mivel biztosítékra van szükségünk, nem annyira Belgrád, mint a 

Morava völgye miatt, amelyen keresztül minden alkalommal betört Szerbiába az 
ellenség, és amely Szerbia legérzékenyebb bejárata.

A   jövőbeli szerb állam kulturális egységének elve: a régi államok összeomlása 
után Bánátban a szerb kultúra maradt fenn és fejlődött tovább, nem pedig a román: 
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Bánátban született a modern szerb irodalom atyja,  Dositej Obradović, a szerb törté-
nelem atyja, Jovan  Rajič, a legnagyobb szerb lírai költő, Đura  Jakšić, a szerb festők: 
Paja Jovanović és U.  Predić, az első szerb újságírók, Tirol és  Pavlović; a szerb dráma 
alapítói, Jovan Sterija  Popović és  Ružić; nagyszerű fizikusunk,  Pupin. Az első szerb 
magazin Bánátban jelent meg 1828-ban; az első iskolák és az első mezőgazdasági 
szövetkezetek ott nyíltak meg. A   bánáti szerb elit szolgáltatta már a kezdetektől és 
a szerb állam megalakulásától, 1804-től Szerbiának az első  minisztereket, magas 
állami tisztségviselőket, adminisztratív tisztviselőket, professzorokat, tanítókat, 
papokat. Szerbia ezen sok nagy ember mellett még számos más tisztet is kapott 
Bánáttól, így magát a nemrég még generalisszimusz  Putnik vajdát is.

(Ki kell kérni a Katonai Minisztériumból az utóbbi háborúkban részt vevő [...] 
és politikai tisztek jegyzékét, amelyen fel van tüntetve születési helyük is. Meg kell 
szerezni Oroszországból a tisztek névsorát, szintén születési helyükkel, ami ebben 
a percben nagyon [fontos?]).

 20. X. 16. 
Mir. Gavrilović

 
24. A   NÉPRAJZI-TÖRTÉNELMI SZEKCIÓ A BÁNÁTRA 

VONATKOZÓ ADATOKAT KÉRI8 
(Párizs, 1919. február 17.)

A   békekonferencia elnökének

A   néprajzi-történelmi szekció megtisztelő feladata megkérni a tisztelt Elnök Urat, 
hogy járjon el annak érdekében, hogy megkapjuk a románok Bánátról írt memoran-
dumát. A   memorandumra a románok Békés és Csanád megyék iránt megnyilvánuló 
követelései miatt van szüksége a bizottságnak, illetve hogy igazságos következtetésre 
juthasson a nevezett megyék szerb és szlovák lakosságának követelései tekintetében, 
amelyekben a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatlakozásukat fogalmaz-
ták meg. Másrészt a bizottságnak a románok Bánát nyugati és keleti felére vonatkozó 
követelései elhárítása okán is szükség van a román memorandum szövegére.

Párizs, 1919. február 17-én
A   néprajzi-történelmi szekció elnöke

Jovan  Cvijić

 

 8  AJ-F366-f5-7222. Szerb nyelvű kéziratos feljegyzés. Fordította Papp Árpád.
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25. A   BARANYAI LAKOSSÁG-ÖSSZEÍRÁS9 
(Belgrád, 1919. február 22.)

A   Hadügyminisztérium a Külügyminisztériumnak

A   Vezérkar 35.973 sz. február 19-én kelt jelentésében a következőket közli: „Jól tájé-
kozott embereink arról győzködnek bennünket, hogy a magyar hivatalos statisztikák 
éppen Baranyában a legpontatlanabbak. Ezért, illetve a párizsi békekonferencián 
való esetleges felhasználás okán elrendeltem a pontos népszámlálást, nemzetiség 
szerint Baranya néhány falvában. Tizenhat faluban végezték el a lakosság összeírását. 
Az összeírást lelkiismeretes papjaink végezték Pélmonostoron és Kácsfaluban. Az 
összeírás az egyházi anyakönyvek és a szóbeli kijelentések alapján történt.

A   csatolmányban a népesség-összeírás áttekintése található, amit tisztelettel 
továbbítok.

Eljuttatva: a Külügyminisztériumnak és a Belügyminisztériumnak
A   Hadügyminiszter parancsára

Mihailo V. Jovanović
Vezérkari ezredes

***

Baranya – Áttekintés

Sorszám Település, falu 
neve

Szerb 
katoli-

kus

Szerb  
pravo-
szláv

Német Magyar Zsidó Román

1 Pélmonostor 475 1917 35 18
2 Baranyavár 47 1303 97 22 27
3 Bánhegy 985 1549 11 10
4 Baranyakisfalu 755 17 737 13
5 Darázs 1939 321
6 Nagymarok 1019 7 240
7 Izsép, Izabellaföld 1313 52 229 6
8 Dályok 1755 98 57 3
9 Sárok 266 213 9 3

10 Alsószentmárton 350 671 39
11 Kácsfalu 1057 1148 27
12 Bolmán 1195 71 282 49

 9  AJ F336-f16-1351/1. Szerb nyelvű kéziratos feljegyzés. Fordította Papp 
Árpád.
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13 Beremend 424 126 1444 229 26
14 Petárda 692 24 29 3
15 Kásád 506 69 31 4
16 Torjánc 561 56 20 83

26.  TÁVIRAT THESSZALONIKIBŐL, BELGRÁDON KERESZTÜL 
1919. FEBRUÁR 23-ÁN10 
(Párizs, 1919. február 24.)

Szám: 2009
 Trumbić úrnak személyesen

Mindkét, a 132. és a 157. szám alatti, a folyó hónap 13-án kelt távirata igen mély 
benyomást tett a kormányra. A   kabinet nem érti ezt az ellentmondást: egy oldalról 
a Bánát kérdésével kapcsolatos hozzáállásunkkal nagyon jó benyomást keltettünk, 
ugyanakkor fennáll annak veszélye, hogy elveszítjük Nagykikindát, Szabadkát és így 
tovább, míg a kedvezőtlen benyomást keltő románok azt is megkapják, amire sem-
miképp nem formálhatnának jogot. Az Olaszországgal kapcsolatos vita kérdésében 
sem világos a kabinet számára a nagyhatalmak és barátaink hozzáállása. A   kabinet 
úgy véli, hogy a kérdést kétféleképpen lehet megoldani: vagy Franciaország, Anglia 
és Olaszország elhagyja a londoni szerződést, majd a békekonferencia szabadon 
rendezi a köztünk és Olaszország között fennálló vitát, vagy hogy elfogadják az 
amerikai döntőbíróság felállítására tett javaslatunkat. Ha ezek közül egyik megol-
dást sem fogadják el, a kabinetnek komolyan fontolóra kell vennie azt a kérdést, 
hogy ilyen esetben indokolt-e országunk részvétele a békekonferencián. Úgy tűnik, 
hogy Párizsban ezt a hozzáállást választották irányunkban: megóvjuk a szerbeket, 
horvátokat és szlovéneket, de a területeket, népeket és a pénzt az olaszoknak, a ro-
mánoknak és a cseheknek, sőt a magyaroknak adjuk. Ha ez így van, jobb lenne, ha 
ebben nem vennénk részt. Kérjük, tájékoztassa az egész küldöttséget a kabinetben 
uralkodó hangulatról.

Protić

 

 10  AJ F334-1-29. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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27. A   POLITIKAI KÜLDÖTTSÉG FEBRUÁR 25-I 
MEGHALLGATÁSÁNAK ELSŐ VÁLTOZATA A  TARDIEU VEZETTE 

TERÜLETI BIZOTTSÁG ELŐTT11

1919. február 25-e délután. A   területi kérdésekben illetékes bizottság előtt. Jelen 
vannak:  Pašić,  Trumbić,  Vesnić,  Pešić és én.

 Tardieu első kérdése:
A   stratégiai határról.  Tardieu: miért kell a Dunán átkelni? A   semleges zónáról. 

Erre  Pešić tábornok válaszol.
Etnográfiai kérdés: Az északi és keleti részt kérik maguknak [Bánátból], ahol 

románok élnek.
 Cvijić: a román néprajzi térképek „phantasies”. Ott sem jelölik a szerb lakosságot, 

ahol az a többséget alkotja. A   saját nevével szavatolja, hogy a térképek pontatlanok, 
használhatatlanok. A   saját etnikai térképét, amit a bizottságnak ezúttal bemutat, 
kizárólag a hivatalos magyar statisztikai adatok alapján állította össze. A   szerbek 
ott Nyugat-Bánátot foglalják el olyan kisvárosokkal, mint Fehértemplom és Versec. 
Ettől a vonaltól északra csak román oázisok találhatók. A   fontosabbak: Alibunar, 
Uzdin stb. A   románok Bánátban a 18. századtól kezdve tartózkodnak. Egyes oázisaik 
egészen újak, a 19. században keletkeztek. A   nyugat-bánáti városokban a szerbek 
száma 44.000, míg a románoké 4.000.

Amennyiben a vegyes lakosság demarkációs vonala Fehértemplomtól és Versectől 
keletre húzódik, a románok és a szerbek keveredtek a legnagyobb mértékben, mint 
ahogy az a térképen is világosan látszik.

 Tardieu: azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a területi követelés vonala közelebb 
hozható-e az etnikai határvonalhoz.

 Cvijić azt mondja, hogy ez az ő hatáskörén kívül van, és mivel ő a szakmai kri-
tériumokat tekinti fontosnak, így erre nem válaszolhat.  Vesnić azt válaszolja, hogy 
erre kicsit később válaszol.

 Tardieu a magyar statisztikai adatok hitelességéről kérdez.
 Cvijić azt válaszolja, hogy Bánát adataira korlátozza válaszát, és néhány meg-

jegyzést tesz ennek kapcsán. A   nem magyar népesség nem ad komolyabb hitelt a 
hivatalos magyar statisztikáknak. Az pedig felettébb gyanús, hogy tízévente újabb 
kategóriák bevezetésére kerül sor. Kezdve attól a kategóriától, ami a beszélt nyelv-
ről tanúskodik, és ami azért lett bevezetve, hogy a nem magyar lakosság gyermekei 
minél távolabb kerüljenek a saját nemzeti közösségüktől. Ez kevésbé veszélyes a 
pravoszláv lakosságra nézve a katolikus szerbek és szlovákok szempontjából. A   ka-
tolikus szerbeket olyan kategóriák szerint vezetik be, mint sokácok, bunyevácok és 
dalmaták, és az egyéb csoportba kerülnek. Amíg ilyenekből kevés van a Bánátban, 
addig a Bácskában, különösképpen Szabadka és Zombor környékén bőven akad.

 11  Cvijic-hagyaték. MS 14.511. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította 
Papp Árpád.
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A   magyar és román néprajzi és statisztikai térképek nagyon gyakran a szerbeket 
és más nemzeteket is a sajátjaiként vezették. Ezzel a gyakorlattal a leggyakrabban 
a magyar statisztikai adatoknál találkozhatunk. Egyébként meg ami a pravoszláv 
[görögkeleti] szerbeket és románokat illeti, itt a magyar statisztika kevésbé rész-
rehajló. Miután a szerbek mint városi lakosok sokkal civilizáltabbak, így a magyar 
statisztikai adatok jobban hajlottak arra, hogy magyarokként tüntessék fel őket, 
mint a románokat. A   magyar statisztikai adatok hibaszázaléka Baranyában sem 
haladja meg az 5–8%-ot.

 Tardieu azt kérdi, hogy más szlávból mennyi van Bánátban.
 Cvijić a szlovákok és csehek esetében a 33.000, míg a bolgárok esetében a 11.000 

szám mellett foglal állást, akik egyébiránt szerbül beszélnek.

Gazdasági okok

 Tardieu a bánáti gazdasági lehetőségekről érdeklődik.  Cvijić a bizottság jelen lévő 
tagjaihoz fordul, akik jóváhagyják számára, hogy válaszoljon a feltett kérdésre. 
Legelőbb elmondja, hogy Bánát két részből áll: a nyugati síksági részből és a keleti 
hegyvidékiből. A   síksági rész Fehértemplommal, Verseccel és Temesvárral „plaine 
périphérique par rapport á la Roumanie”. Románia szempontjából Erdélytől a 
Kárpátokkal és a bánáti hegyekkel is el van szigetelve, míg Szerbia és Bácska irá-
nyába teljesen nyitott. Azzal a házzal hasonlítja össze, amelynek minden ajtaja és 
ablaka nyitva áll, és Szerbia felé van fordulva. Most a bánáti kivitel Pesten keresztül 
történik a legfontosabb jugoszláv kikötőig, Fiuméig, ami Ausztria és Németország 
számára is fontos. A   természetes út azonban rövidebb, főképp ha az Belgrádon és 
Zimonyon keresztül megy Rijeka [Fiume] irányába [vasúton]. Ez annál inkább helyt-
álló megállapítás, mert a bácskai és bánáti folyók is Belgrád felé folynak, és ezáltal 
Belgrád „a le centre de navigation et l’emporium destiné á dominer et regulariter 
tous lesenrants commerciaux du Banat”. Bánátnak Romániával nincs kereskedelmi 
és gazdasági kapcsolata. Vannak ugyan lokális kapcsolatai az itt letelepedett román 
lakossággal, akik a hegyes részekből ereszkedtek le a síksági területekre. Jelzi azt a 
jelenséget, hogy a hegyvidéki és a síksági lakosság között kialakul az árucsere, de 
a román lakosság gazdasági élete Kelet-Bánát esetében a Temes és a Cserna folyók 
köré összpontosul, a Lugos és Orsava közti területekre.

 Tardieu: A   memorandumban az áll, hogy Szerbiának szüksége van a bánáti 
gabonára, holott ismert dolog, hogy Szerbia exportálja a gabonát.

 Cvijić: Nem Szerbiának van szüksége a gabonára, hanem Hercegovinának, Dal-
máciának, Crna Gorának és a többi jugoszláv országrészeknek.

 Tardieu: Mely vasútvonalakra van szükségük:? A   Buziás–Temesvár, illetve 
Pancsova–Temesvár vasútvonalak délről északra futnak, és a Morava völgyének 
északra futó hosszabbításai.

 Tardieu a csatornákról érdeklődik. Ami a bánátiakat illeti, ebben a kérdésben 
biztos. Amit bizonyossággal állít, hogy a bánáti export vasúton történik, és kevésbé 
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folyókon vagy csatornákon. Ennek ellenére szükségesnek tartja kikérni a közlekedési 
szakemberek véleményét.

 Tardieu: A   memorandumban az áll, hogy a szerbek kezében tizenegyszer több 
föld összpontosul, mint a románok kezében. Az a benyomásuk, hogy ez nem pontos.

Cvijićnek nincs tudomása arról, hogy milyen körülmények között került ez az 
adat a politikai küldöttség memorandumába, de az kétségtelen, hogy aránytalanul 
több föld összpontosul a szerbek kezében, mint a románokéban. Hogy éppen az 
utóbbiak által birtokolt föld tizenegyszerese, arról nem tud pontos adattal szolgálni. 
Csak a német birtok képez konkurenciát a szerbeknek, mások nem.

 Tardieu: Honnan jutottak a szerbek ennyi földhöz?
 Cvijić: A   törzsi jogok a nagy domíniumok kialakulásának kedveztek, majd be-

következett a demokratizálódási folyamat, de a gazdag szerb családok megőrizték 
[egy tagban] a földjeiket. Emellett a szerbek őslakosok, akik megőrizték a legjobb 
földeket.

 Tardieu: A   románok kompenzációt követelnek a Szerbiában maradó románokért.
 Cvijić azt jelenti ki, hogy ez egyértelmű rablás, amikor a román fél 350-400.000 

románról beszél Szerbiában. A   szerb statisztikai adatokat hozza fel, ahol az 1900-as 
és 1910-es népszámlálás alapján a négy körzetben, ahol román lakossággal számolni 
lehet, a számuk 1900-ban 120.000 volt az összes félmilliónyi lakosra, míg az 1910-
es adatok szerint a 630.000 lakosra a számuk körülbelül 90.000 volt. A   bojárok 
rendszerétől szöktek át Szerbiába, kiváltképp Miloš fejedelem uralkodása alatt. 
Találhatóak közöttük elrománosodott szerbek, akik a török sanyargatás elől mene-
kültek Oláhországba, majd visszatértek Szerbiába, miután megtanultak románul. 
Nincs román nemzeti öntudatuk. Kellemetlen ezt a kérdést feszegetni.

 Tardieu: Szavatolja a jövőbeli fejlődésüket az iskola és a nyelvhasználat területén? 
 Cvijić úgy gondolja, hogy erre a kérdésre nem neki, hanem a poltikai küldöttség 

tagjainak kell válaszolni.
 Tardieu: Talán rátérhetnénk Bácska, különösen annak északi részének kérdésére. 

 Cvijić megjegyzi, hogy a meghívó napirendi pontjai között kizárólag Bánát kérdése 
volt feltüntetve, és éppen ezért nem áll rendelkezésünkre a Bácskára vonatkozó 
néprajzi adatok sora. Amennyiben mégis szükségesnek vélik, úgy nagy vonalakban 
válaszolni tud a feltett kérdésekre. Észak-Bácskában a lakosság nagyon vegyes, de 
a területi követeléseinkben megállapított határok között relatív többségben van a 
lakosságunk. Ez az a vidék, ahol kifejezetten sok bunyevác él, és ahol különösen 
szükség van a magyar statisztikai adatok pontosítására azon okokból kifolyólag, 
amiről már az imént szót ejtettem.

A   magyar statisztikai adatok szerint Észak-Bácskában  68.000 bunyevác él, 
Mandić statisztikai adatai szerint pedig már 1897-ben 95.000-en éltek itt, most 
pedig több mint 100.000-en. A   különbség 30.000-nél is több a két szám között.

Szabadkán, a legészakibb revindikációs városunk esetében nekünk abszolút 
többségünk van a bunyevácoknak köszönhetően, jóllehet ez nem derül ki a magyar 
statisztikai adatok alapján.
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Hozzátehetem, hogy különösen érzékenyek vagyunk Bácskára, amelyik új civi-
lizációnk bölcsője.

 Tardieu: Mi a helyzet Baranya etnográfiájával? 
 Cvijić: Jóllehet ez sem volt feltüntetve napirendi pontként a meghívóban, ezért 

a statisztikai adatokat nem hozhattuk magunkkal. A   területi követeléseink hatá-
rain belül, amint azt a küldöttség által átadott térképen is jelöltük, a pravoszláv és 
a katolikus szerbek – ahogy azokat a magyar statisztikai adatok jelölni szokták: a 
sokácok – a maguk 10.000 lakosával relatív többséget alkotnak a magyarok és a 
németek számával szemben. Ha ragaszkodik hozzá, mi több részlettel is szolgál-
hatunk, és azt – különösen a részletes néprajzi térképet – elküldhetjük önöknek.

 Tardieu: Miért kell a Dráván átkelni? Erre a kérdésre  Pešić tábornok válaszolt. 12

28.  A    TARDIEU VEZETTE TERÜLETI BIZOTTSÁG 
ELŐTTI MEGHALLGATÁS ESEMÉNYEI JOVAN  CVIJIĆ 

VISSZAEMLÉKEZÉSEIBEN13 – 2. VÁLTOZAT

 Tardieu kérdései: Miért kell a Dunán átkelni? Erre  Pešić válaszolt.
II. Néprajzi kérdések: a románokról. A   román néprajzi térképek nem jók, nem 
jelzik a szerbeket ott, ahol többséget alkotnak (bár nyilvánvaló a jelenlétük), azon 
a térképen is, amit a magyar statisztikai adatok alapján készített el. Ezek alapján a 
szerbek a Bánát nyugati felében képeznek többséget Fehértemplom és Versec vá-
rosokkal. Attól nyugatra csak román oázisok léteznek. A   románok a 18. századtól 
vannak a területen, némely oázisok pedig 19. századiak. Az említett városokban 
a szerbek száma 44.500, románok 4.000-en vannak, tehát szerb tízszer több van.

 Tardieu: A   területszerzés vagy a néprajzi határ a fontosabb önöknek?  Cvijić 
a küldöttekkel való megvitatását kéri a kérdésnek,  Vesnić a küldöttek nevében a 
választ későbbre halasztja.  Tardieu a magyar statisztikai adatok szavahihetőségéről 
készült memorandumról kérdezi Cvijićet.  Cvijić azt feleli, hogy kizárólag Bánát 
statisztikájára támaszkodva mondhatja, hogy a nem magyar nemzetek nem sok 
bizalommal vannak a statisztikák iránt. Különösen az a gyanús, hogy tízévente 
változnak a kitöltés szempontjai, így a nem magyar gyermekek gyakran nem a saját 
nemzeti tömegükben lettek bejegyezve. Ez leggyakrabban a szerbeket és a szlová-
kokat sújtotta. A   szerb katolikus vallásúakat gyakran vezették a sokác, bunyevác és 
dalmát nevek alatt, vagy az „egyéb” vagy „mások” rubrika alatt. Amíg a Bánátban 
ilyen kevés van, Bácskában több, kiváltképp Szabadkán, Zomborban és környékükön. 

 12 Vesd össze: 1919 febr. 25. 4.11. A   román és a jugoszláv ügyek bizottsága ülé-
sének jegyzőkönyve. Irat FDD száma: 198 iratszám: 87216 keltezési hely: 
Párizs, keltezési idő: 1919. február 25. (Ádám Magda–Ormos Mária szerk.: 
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. 2007, 1: 141–143).

 13 MS 14.511.  Cvijić-hagyaték. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította 
Papp Árpád.
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A   román statisztikai és néprajzi térképek a szerbeket leginkább a magyarok közé 
sorolták. Azt gondolja [ Tardieu], hogy a magyar statisztikai adatok a pravoszláv 
szerbek és románok esetében kevésbé pontatlanok.

 Tardieu: Vannak még szlávok Bánátban?  Cvijić még 33.000 szlovákot és csehet 
említ, illetve 11.000 bolgárt, akik alapvetően szerbül beszélnek.

III. Gazdasági jellegű kérdések

 Tardieu a Bánság gazdasági körülményeiről érdeklődik.  Cvijić a küldöttekhez fordul, 
de maga válaszolhat. Ezek jóváhagyják. 

 Cvijić: Bánát két részből áll, a nyugati, síksági Fehértemplommal, Verseccel és 
Temesvárral. Erdélytől a Kárpátok és a Pannon-síkság választja el. Bácska s Szerbia 
felé nyitott. A   közlekedés vasúton lényegesen könnyebb Fiume felé Belgrádból. 
Bánátnak nincs közlekedési kapcsolata Romániával.

 Tardieu: A   memorandumban említik, hogy a Bánát gabonájára szüksége van 
Szerbiának, de ebből van elég Szerbiának.

 Cvijić: Nem Szerbiának kell, hanem Hercegovinának, Dalmáciának, Monteneg-
rónak és a többi jugoszláv országrészeknek.

 Tardieu: Mely vasútvonalak kellenek maguknak?
 Cvijić: Buziás–Temesvár és Pancsova–Temesvár, leginkább észak-déli irányban.
 Tardieu a csatornákról kérdez.  Cvijić azt válaszolja, hogy ami a bánáti csatornákat 

illeti, nem biztos a dolgában, de azt is hozzáteszi, hogy a szállítás zömében vasúton 
történik, de azért mégis leellenőrizné a helyzetet.

T: A   memorandumban az áll, hogy a szerbeknek 11-szer több föld áll rendelke-
zésükre, mint a románoknak. Szerinte ez nem érv.

C: Nem tudja, hogy került be ez a szám a memorandumba, de kétségtelen, hogy 
a szerbek sokkal több földet birtokolnak, mint a románok. Hogy ez pontosan ennyi 
erdő lenne, arra nem emlékszik.

T: Mióta figyelhető meg a szerbek földbirtoklásának ilyen aránya?
C: A   törzsi társadalom birtokolta, ez egy demokratikus intézmény, amit később 

a szerbek nagycsaládban és zadrugákban használtak. Emellett a szerbek birtokolják 
a legjobb földeket, mert korábban érkeztek.

T: A   románok konszignációt [?] kérnek Bánátban.
C. Azt mondja, hogy ez megint egy olyan pont, ahol a románok a Szerbiában 

élő 350-400.000 románról beszélnek, holott az első szerb statisztikák (1900 és 
1910) szerint az 500.000 lakosú rész négy körzetében van román, összesen 120.000, 
az 1910-ben összeszámlált 630.000 lakosból 90.000 volt román. Az adatok a bo-
jároktól származnak, főképp Miloš idejéből. Köztük találhatók elrománosodott 
szerbek is, akik Oláhországba mentek, majd visszatértek Szerbiába. Nincs román 
nemzettudatuk…

T: Szavatol az iskolákért és a nyelvükért? C. erre nem válaszolhat.
T: […] C: […]
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C: Észak-Bácskában a lakosság igen kevert, de a határköveteléseinken belül, 
amint azt bizottságunk elmondta, nekünk többségünk van. Ezen a tájon kifejezetten 
sok bunyevác él, és ahol különösen sértően meg lett változtatva a magyar hivatalos 
statisztika által a valós adat. A   hivatalos statisztika szerint Észak-Bácskában 67.000 
bunyevác él, de a bunyevác statisztika szerint 1897-ben is 95.000 bunyevác élt itt, 
most meg már 100.000. A   különbség több mint 30.000.

Szabadkán, a legészakibb általunk követelt városban nekünk abszolút többségünk 
van a bunyevácoknak köszönhetően és a magyar lakosság ellenére.

Hozzá kell adni itt, hogy Bácska különösen fontos számunkra, mert az új civi-
lizációnk bölcsője.

 Tardieu: Mi a helyzet Baranya néprajzával?
 Cvijić: Ez még nem volt napirenden, és ezért további adatokra van szüksége. 

A   területi követelések kapcsán megvont határok tárgyában, amint az küldöttségünk 
a térképen [...], itt a pravoszláv szerbek, illetve a sokácokként feltüntetett szerbek 
jelennek meg a magyar statisztikákban, körülbelül 40.000 lélek, és ők a többséget 
képezik a magyar és német lakossággal szemben.

Amennyiben az elnök úgy kívánja, további adatokat készíthetünk el, kiváltképp 
egy etnikai térképet.

 Tardieu: Miért kell a határt a Dráván túl meghúzni? Erre a kérdésre  Pešić tá-
bornok válaszolt.

 Tardieu: [olvashatatlan kérdés]  Vesnić válaszol a kérdésre.

29.  CVIJIĆ MEGBESZÉLÉSE AZ AMERIKAI KÜLDÖTTEKKEL 
(1919. február 26.) (Emlékiratrészlet)14

A    Tardieu úr bizottsága elé járulásunk utáni napon az amerikai misszió a követke-
zőket kérte tőlem: 

 I.  1. a Szabadkára vonatkozó adatokat; 2. Tájékoztatásra hívattak Fehértemplom és 
Versec kapcsán.

A   francia Commission d’études némely tagjai e két város tekintetében igen-
csak segítségemre voltak. Ekkor a bizottság politikai befolyására apelláltam, 
mert megítélésem szerint csak ez hiányzott a vitás kérdés megnyugtató meg-
oldásához. Amint tudomásomra jutott a bizottság francia tagjai jóvoltából, 
ez a jóváhagyás megérkezett. A   Temestől [?] északra fekvő (nagyon kicsi) rész 
Magyarországnak maradt Szeged védelmére. Megmutatták a térképet is.

 14 MS 14.511. II. dosszié.  Cvijić-hagyaték. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. 
Fordította Papp Árpád. Február 26-án Cvijićet az amerikai szakértők külön 
megbeszélésre invitálják, és lényegében a tőle kapott adatokra alapozzák 
további, Bácskára vonatkozó döntéseiket.
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 II.  Bácska kérdésében minden oldalról tájékoztatást kértek tőlem. Bácska észa-
ki részét illetően a legnagyobb ellenállást az amerikaiak fejtették ki, abbéli 
vágyaiknak hangot adva, hogy a magyarokkal szemben igazságosak legyenek. 
Ekkor – nem lévén már értelme tovább várni – kizárólag az ő részükre átadtam 
az eredeti, Bácskáról készített etnográfiai térképet, ami most nyomtatásban is 
megjelent, és amit mellékelek. Ellenállásuk megtört, és ezek alapján úgy tűnik, 
Bácskát úgy kapjuk meg, ahogy azt kértük.

 III.  Tizenöt nappal ezelőtt15 a bizottság bizonyos tagjaitól, akik egyébként a romá-
nok és köztünk lévő határ kérdését hivatottak eldönteni, tudomásomra jutott, 
hogy veszélyben vannak mindazon területek, amelyek a Drávától északra 
helyezkednek el. Erről már említést tettem egyik ülésünkön. És említést tettem 
erről a néprajzi-történelmi bizottság egyik ülésén is.

 Žolger úr, akit erről értesítettem, a legnagyobb gyorsasággal készítette el és nyom-
tatta ki azokat a tanulmányokat, amelyek a szlovén–német határra vonatkoznak, 
és amelyek nem maradtak visszhang nélkül. Csak a napokban vettem észre, hogy 
azok nem jutottak el azoknak a kezébe, akiknek szava számít a kérdés eldöntésében.

Ebben a kérdésben, mint ahogy a többi vitás kérdésben is, ellenünk vannak a 
bizottság olasz tagjai. Hasonló módon az amerikaiak is néhány kérdésben ellenünk 
vannak teljesen más okokból kifolyólag. Igazságosak szeretnének lenni az ellenséggel, 
a németekkel és a magyarokkal szemben is. A   tájékozatlanok  véleményével szemben, 
a bizottság francia tagjai mutatják a legtöbb megértést nézőpontunk irányában.

Ez és más területi kérdések sincsenek véglegesen eldöntve a bizottságban, de jobbára 
a következő vélemény alakult ki [ez utólagosan át lett húzva, fölé a következő s. k. szöveg 
lett beírva]: De jobbára a megoldások és vélemények kiformálódtak a kérdés kapcsán.

Baranya és minden terület a Drávától északra, a Murántúl vagy szlovén Krajna 
Magyarország része maradna, Maribort és környékét a Dráva bal partján megkapjuk. 
Celovec esetében népszavazás megtartása mellett döntött a bizottság. Az amerika-
iak elküldték saját bécsi bizottságukat Celovecbe, amely bizottsághoz egy szlovén 
plébános is csatlakozott (dr.  Ehrlich) és az amerikai-cseh  Kerner. Ez a küldöttség 
kedvezőtlen döntést hozott a mi területi követeléseinkkel kapcsolatban. Továbbá 
az olasz kormány beavatkozott a bizottság munkájába és követelte, hogy a Celovec–
Ljubljana vonaltól nyugatra fekvő terület egésze kerüljön ki a bizottság hatásköre 
alól, és sorsa a Conseil des Dix hatáskörébe tartozzon.

Megtudván ezt, a napokban meglátogattam az amerikai, a francia és az angol 
misszió legfőbb tagjait. Lehet, hogy elértem azt, hogy újból vitassák meg a Dráva 
túlpartján lévő területek kérdését. Érthető pszichológiai okokból azonban meg kell 
hogy látogassák őket, és előzetesen kellőképpen fel kell készíteniük bizottságunk 
némely tagjait, kiváltképp a politikai bizottság részéről. Amennyiben ezen javasla-
tommal egyetértenek és kijelölik a tagokat, azok egyet fognak érteni velem abban, 
hogy kivel és miről kell beszélniük.

 15 A   jelentés március 17-i, ezért március eleji időpontra hivatkozik. 
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Ezenkívül a politikai bizottság egyetlen határozattal állást foglalhatna (nem 
szándékozván feltüntetni a forrást) a következő két kérdésben:

 1.  A   Celovec környéki népszavazás tárgyában. Betekintést nyertem (megmutatták 
nekem) a népszavazás kapcsán érintett terület térképébe. Északabbra fut határa 
annál a vonalnál, ami területi követeléseink tárgyát képezi, még St. Veit-et is 
magába foglalva. Ilyen térségekben a németeknek kétségtelenül többségük 
lesz. A   népszavazás ellen kell lenni, ha nem tudjuk meggátolni, akkor csak az 
általunk követelt területen való megtartását kell szorgalmazni.

 2.  Tiltakozni kell az olaszok azon törekvése ellen, hogy a Celovec–Ljubljana vonal-
tól nyugatra fekvő területeket a Conseil des Dix részére foglalják le.

 IV.  Az Adriai-tenger kérdése kapcsán alakult ki a legnagyobb érdeklődés. Amellett, 
hogy általában mindenkivel szemben igazságosak kívánnak lenni, az amerikai 
küldöttek természetesen a mi oldalunkon állnak. Teljesen szabad kezet kaptak 
ebben az irányban, hogy az igazság és az igazságosság irányában tevékenyked-
jenek és cselekedjenek. Minden köntörfalazás nélkül jelentették ki, hogy a 
legutóbbi Conseil des Dix-en bekövetkezett démarche-unk kapcsán kialakult 
nézet, valamint  Lansing úr szavai után az az álláspont fogalmazódott meg, 
hogy az olaszokat és jugoszlávokat a Conseil előtt egyenrangú feleknek kell 
tekinteni.

 A   legfontosabb amerikai tagok közül kettő, akiknek feladata a köztünk és az 
olaszok között megvonandó határ megállapítása, már vagy hat hete megmutat-
ták azt a határt, amit a saját elaborátumaik alapján megvonni kívánnak, és ezt az 
elképzelést a térképen is megmutatták nekem. Értelemszerű, hogy minden valós 
indokot és ügyességemet latba vetve tettem kísérletet arra, hogy ezt a határt minél 
inkább nyugatabbra toljam. Az Isztriában fekvő Raša folyó völgyében állapodtunk 
meg. Az utóbbi időben minden erőfeszítésem arra összpontosult, hogy a tisztán 
horvát népességű Buzet és Pazin környékét megszerezzük, és hogy a Trieszt–Pola-
vasútvonalnak más útvonalat találjunk, valamint a Vipava-medencét is megsze-
rezzük. Észre kellett vennem, hogy az amerikai álláspontról értesültek a bizottság 
némely francia képviselői is.

Nincs semmilyen kétség azt illetően, hogy az amerikai szakértők Wilsonnak 
és  House-nak olyan véleményt juttattak el, miszerint Dalmácia és Reka [Rijeka] 
Jugoszláviához kell hogy tartozzon.
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30. JOVAN  CVIJIĆ RÉSZLETES ADATOKAT KÉR 
SZABADKA LAKOSSÁGÁRÓL16

(1919. február 28-án)

A   békekonferencián részt vevő küldöttség elnökének

A   néprajzi-történelmi szekció számára szükségesek a Bácskára, kiváltképp a Szabadkára 
vonatkozó adatok. Minthogy ma este futár indul Belgrádba, és mivel tervben volt egy 
népszámlálás elvégzése Bácskában, és főképp Szabadkán, ezért tisztelettel kérem, hogy 
a belgrádi Kormányt kérje meg, hogy a fenti adatokat távirati úton közölje velünk.

Ugyanígy tisztelettel kérem, hogy távirati úton közöljék velünk Mandić Bácskára 
vonatkozó statisztikai adatait, melyek a Danica 1897-es Naptárában jelentek meg.

Párizs, 1919. február 28-án
A   néprajzi-történelmi bizottság elnöke,

Jovan  Cvijić

31.  PAŠIĆ TÁVIRATA A BÁNÁTI HATÁR KAPCSÁN17 
(Párizs, 1919. március 1.)

Nagyon sürgős, 
Rejtjeles személyes bizalmas
A   miniszterelnöknek Belgrádba

Fehértemplom, Versec, Nagykikinda mielőbb küldjenek kérvényt a békekonfe-
renciának, melyen Szerbiával való egyesülésüket kérik. A   városok egész területén 
végezzenek szavazást. Közöljék a szavazás eredményét, mert még ezeket a városokat 
is elvitatják Szerbiától.

 Pašić

32.   CVIJIĆ LEVELE MARKOVIĆNAK A BÁNÁTI HATÁR KAPCSÁN18 

(1919. március 1.)

Kedves Marković!
 Tardieu Úr a lehető legrövidebb időn belül kérte tőlem a Bánát etnográfiai térképét. 
Átadás előtt küldöm Önnek, és kérem, hogy Ön vagy valaki más egy levél kísére-
tében küldje el  Tardieu Úrnak legkésőbb délután fél ötig a Quai d’Orsay-be azzal, 
hogy a levélben jelezze, hogy ezeket a térképeket tőlem kérte.

 16  F336-f16-408. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 17  AJ F336-1-435. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 18 AJ F336-f5-420. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Giles Úrtól igazoltan megkaptuk les epreuves Bánátról. A   magam részét átnéz-
tem, és azt nyomdába lehetne küldeni, ha St.  Stanojević Úr és Radonić a maga részét 
átnézte. Nem érkeztek meg 9 óráig a Beau Site-be, ahogy ezt korábban megbeszéltük.

Önnek hű
Jovan  Cvijić

33. HATÁRMEGVONÁS ROMÁNIA FELÉ ÉS ÁLLÁSPONTUNK 
BÁNÁT TEKINTETÉBEN19 

(Szaloniki–Belgrád, 1919. február 26-án, Párizsban 
1919. február 28-án/március 2-án)

Rejteles távirat
Személyes

Bizonyára értesült már a kabinetben uralkodó hangulatról, amely a hatalmak Bánát 
kapcsán kialakult bíráskodása és alapállása miatt alakult ki. A   Trumbićnak inté-
zett táviratban felhívtam a figyelmét, de Önnek is kénytelen vagyok elismételni: a 
küldöttségnek mielőbb tudomást kell szereznie a nagyhatalmak álláspontjáról, és 
határozottan ki kell jelenteni, hogy nem fogadhatjuk el, hogy a köztünk fennálló 
vitás kérdésben a kongresszus döntsön és a londoni egyezmény megállapításai ma-
radjanak, mert ez azt jelentené, hogy az érintett felek a döntőbírák is egyben. Vagy 
nyilvánosan megbuknak a londoni egyezmény határozatai, és a kongresszusnak kell 
döntést hoznia, vagy Wilsonnak mint a kongresszus elnökének kell továbbítani 
döntéshozatalra, mert semmilyen titkos szerződés sem kötelezi. Ellenkező esetben 
komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy a kongresszus résztvevőinek tudtára 
adjuk, hogy a továbbiakban nem vehetünk részt a kongresszus munkájában.

Bánát esetében teljesen határozottnak kell lennünk, miután a követeléseinket a 
konferencián a teljesen értelmes határok közé szorítottuk.

Protić

34.   JOVAN RADONIĆ, A BELGRÁDI EGYETEM TANÁRÁNAK 
BARANYA-MEMORANDUMKONCEPCIÓJA20

Baranya

A   Dráva és a Duna közötti sarok, északnyugaton Somogy megyével, északon és 
északkeleten Tolna megyével, délen a Drávával, keleten a Dunával határos. Területe 
5.133 km2. Baranya északi része hegyes, fő hegye a Mecsek, legmagasabb pontja Pécs 
közelében a 612 métert éri el. A   baranyai hegyek magasabban fekvő részei erdővel, 

 19  AJ F336-f4-447. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 20 AJ F336-f16-7243. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 

Árpád.
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míg az alacsonyabban fekvők szőlőkkel borítottak. A   gyümölcsök közül szilvát, 
barackot és gesztenyét termesztenek. Az erdei fák között a leggyakoribb a bükk. 
A   kereskedelmi központokban: Pécsett, Mohácson, Siklóson különösen élénk a 
gyümölcs-, az élelmiszer- és marhakereskedelem.

Állattartás. Az 1911-es állami statisztika Baranyában 61.610 lovat, 337 
szamarat, 128.236 marhát, 94.467 juhot, 752 kecskét és 191.877 disznót számolt 
össze. Különösen nagy a tejtársulatok száma Baranyában, 1911-ben a számuk 86 
volt. Disznóhizlalással 3.175 család foglalkozott, összesen 70.041 kg disznó [olvas-
hatatlan szó] gyártottak.

Méhészet. Baranyában 5.039 mozgó és 8.937 állandó helyű kas volt.
A   birtokbeosztás. Baranyában 169 olyan földbirtokos van, akik birtokának 

nagysága 100–200 katasztrális hold, 95-nek 200–300 katasztrális hold, 80-nak 
300–500 kh, 33 birtokosnak 500–1000 kh, 13 birtokosnak 1.000–2.000 kh, ki-
lencnek 2.000–10.000 kh, nyolcnak 10.000 katasztrális hold fölött.

Oktatási központjuk a megyeszékhelyen, Pécsett van, ahol a magyar állami sta-
tisztika 1910-es adatai szerint 41.628 magyar, 6.356 német és 813 szerb-horvát él.

Baranya megye pravoszláv szerb lakossága (a mohácsi protopresbiteriátusukkal) 
a Budai episzkopátus fennhatósága alá tartoznak.

Adminisztratív felosztás. Baranya hat járásra van felosztva, hét járásbírósága van, 
melyek a megyei bíróság alá tartoznak (elsőfokú bíróság) Pécs székhellyel.

Történelem. A   római időben Baranya Pannónia tartomány része volt. A   nép-
vándorlás idején Baranyában rövid ideig a hunok, később a gótok, ezt követően a 
longobárdok éltek. A   longobárdok Itália földjére távozása után (568) az avarok fog-
lalták el a vidéket. A   6. század vége előtt a szlávok telepedtek le, akik a mai szerbek, 
horvátok és szlovének ősei. A   7. század első felében Baranya szerves részét képezte 
 Samo szláv nagyfejedelem államának, amely még a 7. században széthullott. Baranya 
ekkor megint az avarok birtokába került, ezért a 8. század folyamán Baranya szláv 
lakossága folyamatosan lázad az avar uralom ellen. Mikor a 8. század vége előtt a 
frankok megsemmisítették az avar birodalmat, Baranya délszláv népessége frank 
fennhatóság alá kerül.

A   9. század elején Baranya rövid időre  Ljudevit államához csatlakozik, amely 
a pannóniai és a Száva és Dráva folyók közt élő szlávokat tömörítette egybe. A   9. 
században Baranya Pribina és Kocelj délszláv–pannon államához tartozott, amelyben 
Cirill és Metód szláv apostolok felvilágosító munkájukat megkezdték. A   magyarok 
megjelenésével a 9. század végén Baranya is magyar fennhatóság alá került.

Szt. István, a Magyar Királyság első királya Pécsett püspökséget alapított, ahol 
ezt követően Benedek-rendi apátság is létesült. A   11–12. században keresztesek 
hadai vonulnak végig Baranyán. A   tatárok Magyar Királyság területére való betö-
rése (1241) idején Baranya csaknem teljesen elnéptelenedik, de IV. Béla király ezt 
helyrehozza. 1347-ben  Nagy Lajos király egyetemet létesít Pécsett. A   Balkán-fél-
sziget törökök általi bekebelezésével Baranya délszláv lakosságát szerb jövevények 
erősítik meg lélekszámban, kiváltképp a 16. században. A   szerbek vezetője, Stevan 
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 Štiljanović, akire a szájhagyomány fejedelemként (despot) emlékezik, nagy birto-
kokkal rendelkezett, amelyeknek központja Siklóson volt. Kevés idővel később Pavle 
Bakićnak is nagy birtokai voltak Baranyában, akit I. Habsburg Ferdinánd 1537-ben 
a szerbek fejedelmévé nevezett ki a Magyar Királyságban.

A   török időszak. Amikor Baranya 1543-ban török fennhatóság alá került, a 
budai vilajet része lett. Ekkor a baranyai magyar népesség északra húzódik. Ebben az 
időben a szerb-horvát népesség képezi a legfontosabb etnikai tényezőt Baranyában, 
mint az a korabeli török defterekből is látható.

Mikor a 17. század vége előtt Baranyát felszabadították a törököktől, I. Lipót 
az itt fekvő nagy birtokokat tábornokainak adományozta, többek között  Savoyai 
Jenő hercegnek,  Veteraninak, Caraffának, Batthyánynak stb.

Baranya szerb lakossága lélekszámban a 17. század vége előtt erősödött meg, 
amikor 1690-ben a nagy szerb vándorlás történik III.  Arsenije Čarnojević pátriárka 
vezetésével. A   18. században Baranyának még tisztán szerb a lakossága. A   19. szá-
zad folyamán a magyarok és németek módszeres betelepítésével [ez megváltozik], 
mint például Baranya [?] és Bácska esetében, csak ott lényegesen kisebb mértékben. 
Még ötven évvel ezelőtt is Baranya egyharmada pravoszláv szerbekkel volt lakott. 
A   18. század végén a Pécsváradi járásban fekvő Rácmecske falu tiszta szerb volt, 
ma pedig színnémet. Ugyanígy a Pécsi járás Rácpetre helysége, vagy a Mohácsi 
járás Pitos [?] nevű faluja. Szerb többségű három falu a Dráva völgyében és egy a 
Karasica völgyében.

A   népesség aránya. Az 1910-es állami statisztika adatai alapján Baranyában 
158.031 magyar, 105.941 német, 230 szlovák, 9471 horvát, 12.923 szerb és 16.036 
más (illír, dalmata) élt, tehát összesen szerb és horvát 38.430, az összlakosság 12,7%-a.

 Jovan Radonić,
a Belgrádi Egyetem tanára

35. A   KÜLDÖTTEINK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT, 
BÁNÁTRA VONATKOZÓ INSTRUKCIÓK21 

(Dátum és szerző nélkül)

Bánáti határunk  Traianus táblájától indul a Dunán, Mali Štrbacnál, majd szinte 
párhuzamosan a Temes mentén Lugosig és a dubravai [helyesen: dumbravai] erdőig, 
onnan egyenesen északnak a Marosig, a Maros mentén annak Tiszába torkollásáig, 
majd a Tisza mentén a Dunába folyásáig. Tehát a Maros, a Tisza és a Duna a Te-
mesvártól, Versectől és Fehértemplomtól keletre fekvő hegygerinc Szerbiának kell 
jusson. Ennek okai:

 21 AJ F336-f4-7214. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Bánát szerb föld, amit a magyarok elfoglaltak. Sohasem volt román, és a románok 
csak betolakodók. Magyarország a szerbek kárára, kiket egyébként a legkezelhetetleneb-
beknek tekintettek, románokat telepített Bánátba, és a szerbek ellenében támogatott.

Egész Bánátban több román van, mint szerb, de kevesebb, mint a többi nemzeti-
ségből [együttvéve]. A   románok tehát úgy kérnek területet Magyarországtól, hogy 
azon az 5.000.000 lakosból 3.000.000 a román. A   szerbek ebből az okból követel-
hetik maguknak Bánát síksági részét, amelyben a szerbek és a szlávok számosabbak 
a románoknál. Fehértemplom, Versec, Pancsova, Becskerek, Kikinda városokban 
a szerbek többségben vannak, a románok a lakosság 10%-át teszik ki. A   falvakban 
relatív többségben vannak. Bánát azon részében a szerbek száma 7%-kal, a románoké 
csupán 1,33%-kal növekedett.

Bánátban a szerbek a föld birtoklásában túlerőben vannak nemcsak a románokkal, 
de a többi nemzetiséggel szemben is. A   nyugati részben földtulajdon tekintetében 
teljességgel fölényben vannak, ez a fölény pedig annak ékes bizonyítéka, hogy az 
őslakosok szerbek voltak, a románok pedig csak betolakodók.

Bánát keleti, hegyi részében sok szerb és szláv falu található, melyek áttelepíté-
sével a románok száma kiegyenlítődne a síksági Bánát részeiben.

A   bánáti szerbek templomaikban szláv nyelvű istentiszteletet hallgatnak, a ro-
mán fennhatóság alatt a pravoszláv vallás megmaradna, de nem annak szláv jellege. 
A   román egyházi könyvek a közelmúltig cirill betűkkel voltak nyomtatva, lugosi és 
ribniki nyomdáik betűkészlete pedig csak cirill betűs volt. Bánátban található az 
egyik legjobb szerb kolostor, Szent György titulussal, Bezdinhodosban.22

Bánát földrajzi egység, Szerbiának és népének szüksége van a természetes határra. 
Ez a határ a kelet-bánáti hegyekben, nem pedig a síkságon kell hogy húzódjon, mert 
ellenkező esetben Szerbia stratégiai értelemben nem lenne védhető, főként a Morava 
völgye, mely számunkra nemzeti szempontból fontos. Az általunk követelt határ 
Bánát és Belgrád védelme szempontjából is szükséges, mert a fővárosnak szüksége 
van hátországra, ahol védelme szervezhető lenne csakúgy, mint minden, a Duna jobb 
partján fekvő város védelme Belgrádtól a Morava torkolatáig. Ameddig államhatár-
ról, nem pedig adminisztratív határról van szó, mint ez napjainkban Magyarország 
esetében fennáll, akkor ott kell meghúzni a határt, ahol az minél természetesebb, 
ez pedig nem oldható meg Bánát síksági részén. Ezt annak ellenére kell megtenni, 
hogy Bánát keleti részében románok élnek. Téves lenne Szerbia ellenében és Ro-
mánia hasznára a nemzeti egység elvére hivatkozni, mert ez az elv figyelmen kívül 
lett hagyva – Szerbia rovására – Dalmáciában. A   románok, németek és magyarok 
jövevények, akikkel Ausztria a szerb néptömeg egységét kívánta megbontani.

Még ha a románoknak történelmi vagy más jogaik lennének Bánát keleti részére, 
azt mégis Szerbiának kompenzációként kell adni a Dalmáciában elvesztett terüle-
tekért, háborús vállalásunkért, Románia közömbösségéért, háborúba lépéséért (két 
évvel később).

 22 Két településről és a bezdini és hodos-bodrogi kolostorokról lehet szó, ez 
utóbbinak a titulusa Szűz Mária mennybevétele.
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Amíg Olaszország Triesztet, Goriziát, Pulát és még többet követel, puszta óva-
tosságból akarja magát kibiztosítani a nem létező szerb veszély ellenében, addig 
Szerbia történelmi, etnográfiai, stratégiai, gazdasági okból, valamint a véráldozatok 
okán követeli Bánátot.

Szerbia magára vállalja a román lakosság emigrálásának biztosítását, az ottma-
radó birtokok méltányos kifizetését azzal a feltétellel, hogy a szerbeknek elismerik 
a kölcsönösség jogát.

 A   javasolt határ Romániában hagy elegendő sop falut, emellett Romániában 
magyar és más nemzetiségű lakosság marad, amivel több idegen nemzetiséggel bír, 
mint mi magunk. Ennek ismeretében értelmetlen lenne [az ahhoz való ragaszko-
dás], hogy Szerbiában ne maradjon néhány román falu, amelyek újabb telepítések.

A   fenti érvek alapján Szerbiához kell tartoznia Temesvárnak akkor is, ha törté-
netesen tiszta román lakosságot tudhatna magáénak. Bánát gazdasági központja és 
a szerb nép múltbéli jussa. A   szerb vajda és a szerb katonai elöljáró székhelye volt, 
ma pedig a szerb pravoszláv püspökség székhelye. Temesvár Bánát szerb részének 
kereskedelmi központja, amit vasútvonalak kötnek össze a szerb részekkel, mint 
Új-Arad, Versec, Fehértemplom, Becskerek; a Bega-csatorna, mely Becsekereket a 
Temesen keresztül Pancsovával köti össze.

36.  A   NYUGAT-BÁNÁTI SZERB ASPIRÁCIÓKAT IGAZOLÓ OKOK23 
(Dátum, szerző nélkül)

A   nyugat-bánáti szerb aspirációkat igazoló okok pedig ezek:
Bánát szerb föld, amit a magyarok akkor igáztak le, amikor a […] században Euró-
pába jöttek. Bánát Magyarországnak való alárendelését követően is szerbek éltek a 
Bánátban, akik a szerb földek kultúráját kölcsönözték a területnek, és itt élvezhették 
a néha több, néha kevesebb területi és nemzeti kiváltságukat.

Bánát földrajzi és geológiai egységet képez Szerbiával. Szerbek élnek itt az 5. és 
6. századtól, a népek Európába költözésének idejétől. A   dákok, akik előtte itt éltek, 
kisebb létszámúak voltak, a hegyekbe húzódtak, vagy pedig beolvadtak. Ezért nincs 
ma nyomuk, sem emlékük.

Amennyiben egész Bánátot vizsgáljuk, megállapítható, hogy településeik la-
kossága olyan módon vegyes nemzetiségű, ahogyan betelepítették őket. Szerbek, 
románok, magyarok, németek élnek itt. A   nyugati, síksági Bánátban a szerbek 
többségben vannak a románokhoz képest, míg Bánát hegyi részein a románok al-
kotnak többséget a szerbekhez képest. Ugyanakkor a szerbek lakta nyugati részeken 
is vannak románok lakta települések, mint ahogy a hegyi kelet-bánáti részekben is 
vannak szerb települések. A   kettő között magyar és német kolóniák vannak.

 23 AJ F336-f4-7212. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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A   határ megvonása során figyelembe kell venni a szerb és román népet, és a nem-
zetiségi elvhez kell igazítani az államhatárt, melynek földrajzi és stratégiai elvekre is 
tekintettel kell lennie. A   földrajzi és stratégiai szempontok tekintetében Románia 
kedvezőbb helyzetben van Szerbiánál, mivel a kelet-bánáti részben sok hegylánc 
magasodik, és azok a román határ védelmének szempontjait jobban szolgálják, 
mint a Szerbiának maradó síksági területek. Ugyanakkor a szerbeknek meg kell 
elégedniük a gyengébb stratégiai határral, mint a semmilyennel, ha azt kizárólag 
a nemzetiségi elvek alapján határoznák meg. A   szerb határnak mindenképpen 
érintenie kell az erdélyi hegyeket, mert a síksági határ védhetetlen, és Bánát szerb 
részét veszély fenyegetné.

A   szerb–román határnak hegyek koszorúján kell futnia még akkor is, ha az sok-
kal alacsonyabb, és ha a románoknak stratégiai fontosságú hegyláncot hagy, mely 
sokkal inkább Románia, mintsem Szerbia védelmét szolgálja a lehetséges váratlan 
támadások esetén.

Az ily módon megvont határ mind az egyik, mind a másik fél érdekeinek megfelel. 
A   szerb oldalon maradnának román települések, de ugyanúgy maradnának szerb-
szláv települések. Igaz ugyan, hogy kevesebb szerb-szláv település maradna a román 
oldalon, mint román a szerben, de azért a románok kétmilliónyi idegen elemet, ma-
gyart és szászt [németet] kapnak az ötmilliónyi gyarapodásból. Az osztrák–magyar 
telepítési politika olyan állapotokat teremtett, hogy a mostani határmegállapítás 
során elkerülhetetlen ez a nemzetiségi [kérdés]. Ez a politika azonban, amely az ide-
gen nemzetiségek rovására dolgozott, súlyos csapást szenvedett. Győzedelmeskedett 
a nemzetiségi elv, és ez lehetetlenné tette a germán „Drang nach Osten” politikáját. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a románok a Magyarországgal való határmegvonás-
sal 2 milliónyi idegen elemet kapnak, igazságos lenne, hogy ne ragaszkodjanak a 
végsőkig ahhoz, hogy a szerb Bánátban ne maradjon román település. Teljességgel 
igazságtalan lenne ha a Maros és Tisza vonalát követelnék határként azért, hogy 
ne veszítsenek román településeket a szerb Bánátban, mert csupán azért, hogy ne 
veszítsenek legfeljebb 200.000 románt, egy ilyen határ megállapítása még további 
egymillió idegen elemet csatolna hozzájuk.

Az a kellemetlenség is elkerülhető, ha a kölcsönösség elvét tekintjük alapnak a 
románok Bánátból román területre való, illetve a román területen maradt szerb-
szláv települések kitelepítésekor. Ez az idegen elemtől való területtisztítás akkor 
végezhető el, ha mindkét fél önként vállalja, ha a szerb települések beleegyeznek a 
szerb oldalra történő költözésbe és a románok a román oldalra azokba a falvakba, 
amelyek üresek maradtak. Természetes, hogy mindkét felet biztosítani kell az anyagi 
károk tekintetében, melyek a kölcsönös költözés esetén merülnek fel.

Amennyiben nem történne megegyezés a települések cseréje esetében, úgy 
minden nemzetiségnek el kell ismerni azt a jogot, hogy a területén megőrizhessék 
nemzeti hovatartozásukat, biztosítani kell számukra az iskolákat és a nevelést a saját 
nemzeti nyelven, a nyelvhasználatot a községekben és a járásokban. Ezen a módon 
az idegen elem jogai biztosítva lennének az idegen területen.
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A   megvont határ nemcsak a Bánát szerb részének, de Szerbia, kiváltképp a 
főváros, Belgrád és a Morava völgyének biztonságához szükséges, mely Szerbia vé-
delmének leggyengébb pontja. Ennek helyénvalóságáról tanúskodnak a hadjáratok, 
melyeket Szerbia ellen vagy Szerbián keresztül vezettek. Legalább olyan fontos, hogy 
a határ a fővárostól minél távolabb kerüljön, ami pedig Szerbia, Románia, de még 
Magyarország nemzetiségi elvei és az életre való joga mellőzése nélkül lehetséges.

Bánát, de különösen annak síksági része régtől fogva szerb föld volt, amit a 
tények, így a statisztika bizonyít. A   földek birtokosai szerbek, a tulajdon, a szerb 
nagybirtok tizenegyszerese a románénak. Minden város, mint amilyen Pancsova, 
Fehértemplom, Versec, Nagybecskerek, Nagykikinda és más városok, közlekedési 
csomópontok szerb többségűek Temesvár kivételével, melyet az utóbbi időben 
magyarosítottak és németesítettek el azzal a külön tervvel, hogy a Szerb Vajdaság 
hajdanvolt fővárosának szerb jellege elvesszen.

A   felsorolt okokból kifolyólag Szerbiának határozottan követelnie kell a jelzett 
határvonalat. Úgy ítélné meg és a jövőben ehhez igazodna, hogy ellenkező esetben 
igazságtalanság történt vele, amit nem lehet megkerülni vagy elfelejteni. [Szerbia] 
követeléseiben figyelembe vette szomszédai érdekeit, melyeket tudomásul vett a 
többi állam határmegvonásai során, amikor azoknak nemzeti koncesszió lehetőségét 
kellett biztosítani annak érdekében, hogy stratégiai határokat állapíthassanak meg.

37. HATÁRMEGVONÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS BÁNÁTBAN24 

(Rejtjeles távirat Belgrád–Szaloniki 1919. márc. 3., 
Párizsban van 1919. március 4-én)

Bukarest jelenti:
Beszélgetések alapján úgy látom, hogy a románok elvben a népszavazás mellett 
vannak Bánátban, és az ottani németek segítségére számítanak, akiknél agitálnak. 
Semmi esetre sem járulnak hozzá ahhoz, hogy a népszavazás a mi katonaságunk 
felügyelete alatt történjék, ezért lehetséges, hogy a konferencia úgy dönt, hogy a 
szavazás ideje alatt a katonaságunk vonuljon vissza.

No 2343
Protić

 24 AJ-F336-f5-617. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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38.  SZERB KOLOSTOROK BÁNÁTBAN25 
(Dátum és szerző nélkül)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége 
195 Queens Gate
London P. W.
Szerb kolostorok Bánátban

Bánátban hét szerb kolostor található: 1. Vojlovica26 (Torontál vármegye), Cev 
[Pancsova] város közvetlen közelében, 2. Mesić27 Versec közelében, 3. Zlatica28, 
Fehértemplomtól 5-6 km-re, 4. Báziás, Báziás közelében, 5. Sv. Đurađ29 Versectől 
északra, Detta és Denta települések között, 6. Bezdin30, Temesvártól északnyugatra, 
7. Hódos31, Temesvártól északnyugatra.

Hertelendyfalva, Meszesfalu és Bezdin gazdag kolostorok, Hertelendyfalva 
megközelítőleg 1000, Bezdin és Meszesfalu mintegy 1400 hektár termőfölddel 
rendelkezik, Meszesfalunak pedig szőlője is van.

A   hódosi kolostor a Jakšić fivérek alapítványa, Hódost a románoknak adták a 
nyolcvanas évek végén. Ez a magyar hatalom részéről az Anđelić pátriárkára gyako-
rolt nyomás eredményeként következett be. 1883-ban a románok kiváltak a Karlócai 
metropóliából, majd az 1887-ben meghozott, a föld felosztásáról rendelkező világi 
törvények értelmében az egyházközségeket az újonnan alakult egyházi tartományok 
között osztották fel, és tisztaként [román vagy szerb], illetve vegyesként jelölték 
be őket. Ez peres ügyekhez vezetett, a románok a szerb kolostorokért és száz szerb 
alapítványért mentek perre. Ezt egyszer megpróbálták a hódosi kolostorral is, 
amikor a szerb egyházi hatóságok elmulasztották azt szerbként bejelölni, a román 
hatóságok pedig figyelmetlenségünket kihasználva, jogtalan úton, az állami hatalom 
támogatását élvezve, javukra származtatták azt vissza. Ezt az első és sikeres kísérletet 
követően, a románok 1890-ben a bezdini kolostort illetően is pert indítottak, de ezt 
a pert elveszítették. Bezdin szerb kezekben maradt. Ezek után a románok összesített 
keresetet indítottak a Bánátban található összes szerb kolostor ellen, és csak 2 és 
fél évvel ezelőtt született meg a szerbek javára meghozott elsőfokú ítélet, amely a 
románokat a 220 000 koronás perköltség megtérítésére kötelezi.

 25 AJ F336-f5-7220. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.

 26 Hertelendyfalva.
 27 Meszesfalu.
 28 Néraaranyos.
 29 Monostorszentgyörgy.
 30 Aradtól nyugatra.
 31 Aradtól nyugatra, Hódos-Bodrog néven.
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39.  A   SZERB TÖBBSÉGŰ TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE TORONTÁL 
VÁRMEGYÉBEN32

Torontál vármegyében ezekben a településekben alkotnak a szerbek valós többséget:

  Beresztóc, Marino selo [Teremia Mare], Hertelendyfalva, Pancsova, 
Boksánybánya, Dolova, Cserépalja, Ópáva, Baranda, Csenta, Antalfalva, 
Istvánvölgy, Alibunár, Ilancsa, Ferdin, Számos, Torontálsziget, Udvar, Farkasd, 
Rudolfovo, Perlasz, Orlód, Tamáslaka, Árkod, Kevedobra, Nagygáj, Margirica 
Kanak, Botos, Torzsa, Aradác, Felsőaradác, Elemér, Nagybecskerek, Bóka, Par-
tos kolostor, Karátsonyliget, Osenica, Gyér, Surján, Gád, Módos, Szentgyörgy, 
Tiszatarrós, Melence, Kumán, Párdány, Ivánd, Szerbszentmárton, Szerbittabé, 
Törökbecse, Vranjevo, Basahíd, Torontáldinnyés, Csene, Berekszónémeti, 
Zrnja [Zorani], Beodra, Papd, Padé, Tiszahegyes; Nagykikinda, Klári, 
Nagyszentpéter, Kisszentmiklós, Homokrév, Feketetó, Szanád, Jozepovo, 
Oroszlámos, Szerbcsanád, Ókeresztúr, Gyála, Újszentiván, Szőreg, Deszk.

***

Az ingatlanok megoszlása Torontál vármegyében:

Járás   Szerb kezekben:
Alibunári  5/6
Bilédi  1/2
Nagybecskereki  1/2
Nagykikindai  3/4
Szerbnagyszentmiklósi 1/2
Zsombolyai 1/4
Antalfalvi  4/5
Módosi  3/4
Pancsovai  3/4
Párdányi 3/4
Perlaszi 5/6
Törökbecsei 5/6
Törökkanizsai 2/3

Megjegyzés: Hasonló arányú a lakosság megoszlása is.
Temes vármegyében a következő települések lakossága szinte tisztán szerb:

 32  AJ F336-f5-7224. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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  Szőlőshegy, Kusics falu, Kusics kolostor, Aranka, Aranka kolostor, Körtéd, 
Vöröstemplom, Varázsliget, Gajtás, Palánk, Ljubovac, Temessziget, Gyála, 
Homokbálványos, Kevepallós, Temesváralja, Karasjeszenő, Csehfalva, Párta, 
Fürjes, Izbistye, Homokszil, Potporány, Temespaulis, Meszesfalu kolostor, 
Nagyszered, Szered kolostor, Vársomlyó kolostor, Szent György falu, Kameral 
Szent György, Kraljevac, Temespéteri, Lukarec, Aranyág, Tárcsó.

Települések, ahol a szerbek más nemzetiséggel keverednek:

  Fehértemplom, Kevevára, Gyurgyova, Homokos, Homokdiód, Réthely, Almás, 
Temesvajkóc, Versec, Versecvát, Dézsánfalva, Denta, Temesbökény, Kisomor, 
Berekutca, Csák, Paróc, Vukovo, Temesvár, Kisbecskerek, Temesrékás, Tésfalu, 
Vinga, Fönlak, Varjas, Kanizsamonostor, Kétfél, Temesnagyfalu, Bezdini ko-
lostor.

***

Az ingatlanok megoszlása Temes vármegyében: 

Járás   Szerb kezekben:
Fehértemplomi 2/3
Báziási  1/3
Vingai 7/8
Verseci  4/5
Kevevári 3/4
Temesvári 1/2
Temesrékási 1/4
Csáki 1/2

Megjegyzés: Megközelítőleg hasonló arányú a lakosság megoszlása is.
Krassó-Szörény vármegyében a szerbek ezekben a településekben alkotnak 

többséget:

  Stara Ogradina, Svinita (Svinița) Donja Svinita, Alsólupkó, Szenthelena, 
Szörénybuzás, Ómoldova, Mátyásmező, Alsópozsgás, Bošnjak, Radimna, Si-
sak, Fejérdomb, Divécs, Nérasolymos, Néramező, Leszkovica, Krassószombat, 
Karasova, Ratnik, Vodnik, Clocotici, Nagy-Szurduk [Surducu Mare], Lupak 
[Lupac].

Települések, ahol a szerbek más nemzetiséggel keverednek:

  Tuffier [Tufări], Božović, Oravicabánya, Stájerlakanina, Resicabánya, 
Nándorhegy, Ferdinándfalva, Zgrebest, Skajuša, Lugos.
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Az ingatlanok megoszlása Krassó-Szörény vármegyében: 

Járás   Szerb kezekben:
Boksánbányai 1/10
Bozovicsi 1/15
Zsámi 1/9 
Újmoldovai  1/2
Oravicabányai 1/8
Resicabányai 1/3
Szvinicai 5/6

Megjegyzés: Megközelítőleg hasonló arányú a lakosság megoszlása is. Ebben a 
vármegyében a többi nemzetiséghez viszonyítva a legtöbb román van.

40.  HATÁRMEGÁLLAPODÁS OLASZORSZÁGGAL ÉS ROMÁNIÁVAL, 
A KORMÁNY ÉS A KÜLDÖTTSÉG ÁLLÁSPONTJA33 

(Dátum nélkül)

Személyes, bizalmas a Miniszterelnöknek, Belgrád

Kézhez vettük 2107. sz. táviratát, melyben azt kéri, hogy szövetségesink a londoni 
szerződés semmisségét nyilvánítsák ki és érvénytelenítsék, vagy pedig hogy az Olasz-
országgal kialakult vitánkban Wilsonhoz mint a kongresszus tagjához folyamodjunk 
döntéshozatalra, mint olyan személyhez, aki nem érintett a titkos szerződésben.

A   kérdésről komolyan gondolkodtunk, és két alkalommal tárgyaltunk róla, majd 
arra az álláspontra jutottunk, hogy ezzel súlyosbítanánk helyzetünket a konferen-
cián, és nem csupán gyengítenénk pozíciónkat a vitás kérdés eldöntése kapcsán, de 
Olaszországnak segítenénk követeléseik érvényesítésében.

Úgy véljük, hogy más korrekciókhoz kell folyamodnunk, mielőtt a végső 
lépéseket megtennénk, annál inkább, mert már névleg kijelentettük a konferencia 
előtt, hogy a titkos szerződéseket nem ismerjük el, és hogy a Romániával kialakult 
vitánk során a népszavazást, az Olaszországgal kialakult vita kapcsán a wilsoni 
bíráskodást fogadjuk el. Két javaslat alakult ki mostanra, melyeket külön-külön is 
meg lehet tenni, vagy egybe is lehet olvasztani: az egyik, hogy segítséget kérünk a 
konferenciától, hogy népszavazás útján oldjuk meg az Olaszországgal és Romániával 
kialakult vitát; a másik szerint felhívjuk a szövetségesek figyelmét a konferencián 
tett kijelentéseinkre, hogy nem ismerjük el a titkos szerződéseket, melyeket 
a tudomásunk nélkül kötöttek meg, és követeljük, hogy a vitás kérdéseket az 
egyenrangúság elvén rendezzék, vagyis a nevezett titkos szerződésekre való tekintet 

 33 AJ F336-f4-487. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
  Papp Márta.
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nélkül, ellenkező esetben királyi kormányunk csak azokért a határokért vállalja 
magára a felelősséget, melyekre maga is áldását adta.

A   vizsgálat során az a javaslat nyert elfogadást, hogy a két javaslat egybefoglalha-
tó, és hogy a titkos szerződésekben tett megállapodások számunkra nem fontosak, 
és kérni kell, hogy az olasz és román határ kapcsán kialakult vitát népszavazás útján 
rendezzük.

A   küldöttek, akik a külön lépések mellett foglaltak állást, azzal érveltek, hogy a 
közvéleményre és barátainkra sokkal mélyebb benyomást tesz, hogy a népre bízzuk 
a vitás kérdés eldöntését, tartva magunkat a Népszövetség által elfogadott elvhez, és 
hogy ezt követően Wilsonra bízzuk a kérdés eldöntését, mely javaslatot Olaszország 
nem fogadta el.

Amennyiben a népszavazásra vonatkozó javaslat is kudarcba fulladna, akkor ezt 
követően gondolkodhatnánk a kormány által javasolt lépésen, melynek szellemében 
részt vehetünk vagy nem vehetünk tovább részt a nemzetközi békekonferencián.

Azok a küldöttek, akik a két javaslat egy javaslatként való tárgyalása mellett áll-
tak ki, a szövetségeseinkre tett rossz benyomás keltésének elkerülése miatt érveltek 
így, amit azzal váltanánk ki, ha egymást követően tennénk meg a szövetségeseink 
számára is igen nehezen teljesíthető követeléseinket.

Az egyik és a másik esetben a fő kérdés az, hogy a királyi kormány egyezik-e a 
népszavazás követelésének kérdésében a köztünk és Olaszország, illetve a köztünk 
és Románia között kialakult határvitában.

A   népszavazás felvetését nem általánosságban, hanem a határmegvonások 
szövetségesek közötti vitás kérdések egyik megoldásaként vetnénk fel, de nem a 
szövetségesek és az ellenségek közti kérdésekben.

Megítélésünk szerint a szövetségesek nem járulnának hozzá a népszavazás alkal-
mazásához az ellenséggel kapcsolatos határviták megoldásaként.

Az Olaszországgal és Romániával kialakult vitánk súlyosabb szakaszba lépett, 
mint amiben korábban volt. Mióta Franciaország azzal a követeléssel hozakodott 
elő, hogy Németország irányában stratégiai határt és Elzász és Lotaringián túli 
területeket követelt, melyeket korábban elvesztett, ez időtől Olaszország helyben 
hagyta a francia javaslatot, és a saját követeléseit a francia követelésekkel egy cso-
portba helyezte. Az a benyomásunk, hogy Anglia és Amerika még nem egyeztek bele 
a követelésekbe, de a helyzet számunkra a korábbinál súlyosabb. Ez még nagyobb 
körültekintésre és éberségre ad okot, hogy álláspontunkkal ne az ellenséget segítsük 
céljaik megvalósításában.
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41.  BÁCSKA ÉS BÁNÁT NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTELÉRE 
VONATKOZÓ TÁVIRAT DEMOGRÁFIAI ADATOK 

ÉS A HATÁR KÉRDÉSE KAPCSÁN34 

(Belgrád, 1919. március 7.)

Tegnap kaptam kézhez 418. szám alatti táviratát. Csodálkozom a vajdasági szakértő-
ink felkészületlenségén és tudatlanságán. Ha semmire sem valók, küldjék haza őket.

Szabadkának ma 101 000 lakosa van, ebből 73 000 bunyevác és szerb. Mind-
annyian tiszta szerb vagy horvát nyelvet beszélnek. 1910-ben (a népszámláláson) 
a magyarok meghamisították a bunyevácok számát azzal, hogy csupán 33 000-et 
tüntettek fel. Ezt maga a hivatalnok ismerte el. 1870-ben Szabadka 56 000 lakosából 
46 000 bunyevác és szerb volt. A   későbbi hivatalos magyar statisztikákban (1880 
vagy 1887) a bunyevácok és sokácok a szerbek és a horvátok közé lettek besorolva. 
Ettől az időtől kezdve magyarosítják el őket és sorolják az „egyéb” csoportba (a 
cigányok és mások) közé, és nem a „bizonytalanok” közé, ahogy azt önöknek valaki 
tévesen lefordította. Rájuk vonatkozik a Bácskában megállapított 70 000-es szám. 
Az Újvidéken múlt év novemberében megtartott népgyűlésen, mely a Szerbiával való 
egyesülést kimondta, 84 bunyevác és sokác küldött vett részt (Torontál és Temes 
megyékből), a magánkézen lévő földek 45%-a szerb tulajdonban van.

Bácskában a magánkézen lévő földbirtok 58%-át szerbek és más szlávok birtokol-
ják. A   magyarok birtokában a földek 20%-a van, ami kevesebb, mint a népességben 
való arányuk.

Torontál megyében a szerbek kezén van a földek 50%-a.
Nagykikinda lakosainak száma 27 000, amiből több mint 15 000 a pravoszláv 

szerbek száma. 1870-ben Kikindának 18 000 lakosa volt, amiből 12 500 szerb, a 
németek, magyarok és zsidók száma összesen 5500 volt. Az első német telepedés 
Kikindán 1809-ben volt. A   Nagykikindai kerület különálló igazgatási egységet 
képezett. Zombor 30 000 lakosából 18 000 szerb és bunyevác. Versecen 9600 szerb, 
12 500 német és 500 román él. Fehértemplom 10 000 lakosából 1900 szerb és 1000 
román. A   fehértemplomi járás 35 000 lakosából 20 000 szerb.

Lokva [?] vagy az Újmoldovai járásban 15 000 szerb és 4000 cseh él, akik az újvidé-
ki Népgyűlésen ugyancsak kifejezetten azt kérték, hogy Szerbiához csatlakozzanak.

A   dolgok ilyetén állásánál lehetetlen elvitatni eme városok szerbjeinek óhaját a 
német oázisok megléte ellenére, melyeket itt találunk ugyanúgy, ahogy Oroszor-
szágban voltak, de ebben az esetben a románok rovására, akik itt alig vannak jelen.

Jenő herceg 1718-ban Temesvár bevételekor csak pravoszláv és katolikus szerbeket 
talált. A   szerb magisztrátus egészen a XVIII. század végéig fennmaradt. Temesvár 
1848-ig a magyar országgyűlésbe két küldöttet választott, kik közül egy mindig 
szerb volt. Mindezt  Szentkláray magyar történész erősíti meg.

 34  Jugoszláv Levéltár. F336-II-509 jelzet. Rejtjeles távirat, nagyon sürgős Belg-
rádból – Szalonikiből 1919. március 7-én, Párizsban 1919. március 8-án 
9.45 perckor. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   szegedi magisztrátus 1781-ben szerb és német volt  Jászi Oszkár magyar szoci-
alista véleménye szerint. A   közelmúltig a Károlyi-kormányban miniszteri szerepet 
betöltő Jászi szerint 1787-től 1900-ig kétmillió nyolcszázezer alattvaló vált magyar-
rá, 1850-től 1912-ig magyarrá lett egymillió hétszázezer [egyébként nem magyar] 
lakos. A   Tisza mentén a magyar telepítés 1750-ben kezdődik el, amikor megszűnik 
a Szerb-becsei kerület [sic!].

Baja 20 000 lakosából 5000 bunyevác, de Baja környéke bunyevác és sokác, tiszta 
szerb és horvát nyelvvel. A   várost csak erővel és az iskolával tudták elmagyarosítani.

Újvidék már 1870-től szerb és sokác többségű.
No 2565.

Protić

42. A   HATÁROK KÉRDÉSE ROMÁNIA IRÁNYÁBAN, 
VALAMINT  STANOJEVIĆ PROFESSZOR ÉS RADONIĆ  JOHNSON 

AMERIKAI ŐRNAGGYAL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSA35 
(Párizs, 1919. március 8.)

Nikola P.  Pašić úrnak
A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság első küldöttének

Elnök úr,
Nagy megtiszteltetés számomra beszámolni Önnek a dr. M.  Vesnić úr közbenjárására 
nyélbe ütött, az amerikai küldöttség egyik legkiemelkedőbb tagjánál, professzor 
 Johnson őrnagy úrnál tett látogatásunkról.

 Johnson úr rendkívül szívélyesen fogadott bennünket, és hosszabb ideig beszél-
getett velünk. A   legszélesebb körű érdeklődést mutatta a bennünket érintő kérdéssel 
kapcsolatban, és kiválóan ismerte a részleteket. A   beszélgetés folyamán többször is 
őszinte együttérzéséről biztosított bennünket.  Johnson úr mindenekelőtt kifejezte 
abbéli meggyőződését, hogy a békekonferencia még hosszú ideig el fog tartani.

Arra a kijelentésünkre, hogy értesüléseink szerint a bánáti kérdés számunkra 
kedvezőtlenül oldódott meg, mivel elvesztettük Temesvárt, Versecet, Fehértemp-
lomot és a Maros mentét,  Johnson úr azt mondta, hogy ez nem igaz, és hogy a 
bizottságban, amelynek ő is tagja, még nem született döntés ebben a kérdésben. 
Ezután nagyon dühösen hozzátette, hogy vannak olyan bizottsági tagok, akik az 
ilyen hamis híresztelések terjesztésével csak zavart és kavarodást okoznak.

Ezután nagyon fi gyelmesen meghallgatta azon indokainkat, amelyekben azt 
taglaltuk, miért kellene Temes vármegye déli, és Torontál vármegye északi részeinek 
hozzánk tartozniuk, majd azt mondta, hogy Jugoszlávia olyan területeket is meg fog 
kapni, amelyek etnikailag nem tiszták, és ezzel rengeteg idegen elemet kell befogad-
nunk. Hangsúlyozta, hogy a területi viták rendezésének az etnikai elv lesz az alapja, 
ám a viták rendezésekor stratégiai és gazdasági szempontokat is fi gyelembe kell venni.

 35 AJ F336-f4-628. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Kihangsúlyoztuk, milyen fontos szerepet játszik Temes vármegye déli része a 
Morava völgyének biztosítása szempontjából. Emlékeztettük arra, hogy a Szerbia 
elleni hadműveletek során Mackensen Versecről irányította azokat. A   gazdasági 
okokat taglalva rámutattunk arra, hogy Szerbiának Bánátra különösen azért is 
szüksége van, mivel gazdaságilag passzív területeket kap. Különösen érdekelte ez a 
kérdés, és helyeselte az indokainkat.

 Johnson úr rámutatott arra is, hogy kérdésünket az egymással kereszteződő 
érdekek és egyes nagyhatalmak törekvései miatt szokatlanul nehéz megoldani. De 
őszintén és határozottan megerősítette, hogy Amerika nagyon együttérez népünkkel, 
és hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az igazság és a valós helyzet megismerése 
és a tényállás megállapítása érdekében, valamint eltökélt szándékuk, hogy legjobb 
tudásuk szerint minden kérdésben olyan igazságos döntést hozzanak, amennyire 
az csak lehetséges. Hangsúlyozta, az kétségtelen, hogy előfordulnak majd hibák, de 
mindannyiuk szilárd elhatározása, hogy azokból minél kevesebb legyen.

Végül  Johnson úr azt mondta, hogy mindig szívesen fogad bennünket, amikor 
bármilyen mondandónk lenne számára.

 Johnson úrnak – a látogatásunk előtt folytatott telefonos beszélgetésünk során 
elhangzott kívánsága értelmében – két írásos beszámolót adtunk át: az egyiket 
helyzetünkről általában, a másikat Bánát kérdésével kapcsolatban.

Mellékeljük mindkét tanulmányt. Mindkét beszámolót átadtuk  Leeper úrnak 
is, az angol szakértőnek.

Elnök úrnak maradunk tisztelettel: 
Jov. Radonić, St.  Stanojević

43.  A   NAGYKIKINDAI NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁS EREDMÉNYEI36 
(Távirat Szalonikin keresztül 1919. március 14-én 10,30, 

Párizsban 1919. március 15-én)

A   nagykikindai összeírás eredménye a következő: szerb tizenötezer hétszáztizen-
egy, szlovák huszonnégy, horvát harmincnégy, tizennégy orosz, német négyezer száz-
harminchat, román kétszázhuszonhét, magyar háromezer nyolcszáznyolcvankilenc, 
egyéb ötvenöt, összesen huszonötezer hatszáztizenöt [a valós szám 24.090] lélek.

No 3038 
Protić

 36 AJ F336-f5-607. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
  Papp Márta.
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44.  BÁCSKA, BÁNÁT, TEMES, KRASSÓ-SZÖRÉNY ÉS 
TORONTÁL VÁRMEGYE NÉPSZÁMLÁLÁSI EREDMÉNYEI, 

VALAMINT A NAGYKIKINDÁN ÉS REGŐCÉN MEGTARTOTT, 
A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁGHOZ VALÓ 

CSATLAKOZÁSRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYEI37

Bácska

A   legutóbbi népszavazás eredményei és a magyarázat

Bács 
vármegye

Szabadka 
város

Zombor 
város

Baja 
város

Újvidék 
város

Egész Bácska 
összesen

Pravoszláv hitű 
szerbek 130 812 8 737 12 292 425 13 106 165 372
Katolikus hitű 
szerbek (bu-
nyevácok és 
sokácok) 73 728 65 135 8 015 8 723 1 090 156 691
Szlovákok 64 396 - 123 1 116 1 929 67 564
Oroszok 13 824 - 26 52 339 14 241
Egyéb szlávok 1 091 - - - 169 1 260
Szlávok összesen 283 851 73 872 20 546 10 316 16 633 405 128
Magyarok 165 637 19 870 4 487 7 134 11 630 198 758
Németek 162 221 4 251 3 633 5 121 4 676 179 902
Zsidók 10 310 3 293 883 2 734 2 439 19 659
Egyéb kisebb 
nemzetek 5 309 - 148 246 199 5 892
Lakosok 
összesen 627 328 101 286 29 717 25 551 35 577 809 339

A   szerbek és más szlávok teszik ki Bácska össznépességének 51% -át.
A   magyar állami statisztika 1910-ben magyarként jegyezett be:

 1.  minden állami tisztviselőt és alkalmazottat, aki nem is volt magyar;
 2.  minden katolikus hitű szerbet (bunyevácokat és sokácokat), akik beismerték, 

hogy tudnak magyarul,
 3.  minden szlovákot és még németet is, akik tudtak magyarul.

 37 SANU 14460-III-Ga-41. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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A   nyomok eltüntetése érdekében magyarosították a települések elnevezését: 
Kupuszinából Bácskertes lett, Bogojevóból Gombos, Bikićből Bokod, Kolutból 
Küllőd, Riđicéből Regőce, Jankovacból Jánoshalma, Filipowából Szentfülöp, 
Karavukovóból Bácsordas, Novo Selóból Újfalu stb. 

Bajaszentistván (Vancaga) falu 3700 fős lakossága közül 3000 a bunyevác, a 
magyar statisztika adatai azonban 2400 magyarról és csak 1100 bunyevácról szá-
molnak be. Bajmokon 5000 bunyevác és megközelítőleg 1000 magyar él, a magyar 
állami statisztika szerint 4300 magyar, és csak 1879 bunyevác. Bácsalmáson a valós 
4000 bunyevác és 1000 magyar helyett a statisztikai adatok 3800 magyarról és 1347 
bunyevácról számolnak be. A   magyar statisztika Katymáron, Szontán, Apatinban, 
Monostorszegen, Borotában, Mátételkén, Bokodban, Bácsborsodban, Béregen, 
Csávolyban, Felsőszentivánban, Hercegszántóban, Vaskúton, Bácsott, Vajszkán 
és más településeken is magyarként tüntette fel a bunyevácokat és a sokácokat. 
Ugyanígy tett a szlovákokkal Bácskertesen (Kupuszina) és más, főleg Tisza menti 
településeken. A   szerbek ezeket a lakosokat ma is tótoknak nevezik, a magyar „tót” 
(szlovák) szó alapján, nem pedig magyarnak.

Azokból a magyarokból, akik állami tisztviselőként vagy hivatalnokokként van-
nak alkalmazásban, valamint a magánkézben lévő és állami nagybirtokokon szol-
gálnak (családjaikkal együtt), megközelítőleg 120.000 lélek van. Ők mindannyian 
csak addig töltik be ezeket a helyeket, amíg az állami hatalom magyar kezekben van.

A   19. század elejéig Bácskában nagyon kevés magyar volt. Újvidéken 1870-ben is 
csak 1700 volt belőlük. 1869 és 1910 között 110.000 magyar telepedett le Bácskában, 
többségükben köztisztviselőként és hivatalnokként, valamint a magánkézben lévő és 
állami nagybirtokokon szolgálatot teljesítő személyként (napszámosként). Ezen túlme-
nően a 19. században számos falut magyarokkal telepítettek be. 1883 és 1899 között 
zajlott a következő falvak mindegyikének betelepítése: Bácsgyulafalva, Tiszakál-
mánfalva, Wekerlefalva, Gombos (Bogojevo), és végül Szilágyi, 8500 magyarral.

A   18. században számos német is letelepedett, akikből, akárcsak a magyarokból, 
Bácskában eddig nem volt. A   magyarokat leginkább a Tisza mentén és a birtokokon 
telepítették le. Kisszálás faluban mindössze 1770 lakos él, mindegyikük magyar, de 
nincs egy talpalatnyi földjük sem, az egész falu lakossága napszámosként dolgozik 
egy nagybirtokon.

A   szerbek és más szlávok a magánbirtokok 58%-ának tulajdonosai, mivel eleve 
oda telepedtek le, a magyaroknak idetelepültként kevesebb birtokuk van, mint az 
a lélekszámuk alapján várható lenne. Csak a nagybirtokok (latifundiumok), állami 
tisztségek és vállalkozások, valamint a betelepítések révén tették lehetővé a több 
ezer magyar család fennmaradását, az iskola közbenjárásával pedig a nyelvüket is 
ráerőszakolták a nem magyarokra. 

Szabadkán és környékén (Topolyai és Bácsalmási járás)  126.000 szerb és más 
szláv él, szemben a 70.000 magyarral, akik közül 40.000 köztisztviselő és napszá-
mos. Baján és annak környékén 28.000 szerb és egyéb szláv él, a 16.000 magyarral 
szemben, akik többsége szintén köztisztviselő és napszámos.
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Két városban, Szabadkán és Zomborban a szerbek a többi szlávval egyetemben 
abszolút többségben vannak, a másik két városban, Baján és Újvidéken erős, vi-
szonylagos többséget képeznek. 

Hivatalosan is megállapítást nyert, hogy 1910-ben Szabadkán 30.000 bunye-
vácot magyarként jegyeztek be, és hogy a tisztviselők olyan utasítást kaptak, hogy 
mindenkit, aki kijelenti, hogy beszél magyarul, magyarként írjanak be.

Baján 1910-ben az összeírás alkalmával a magyarok 6000 helyett 2000 bunyevácot 
mutattak ki. Mivel most Bajaszentistván (Vancaga) települést is Bajához csatolták, 
ott most 8700 bunyevác él.

Megjegyzem,  Iványi magyar közjegyző (sic!) munkájában azt állítja, hogy a bu-
nyevácok katolikus hitű szerbek.

Bácska városai
A   legutóbbi népszámlálás eredményei

Szabadka:
szerbek és bunyevácok 73 872
magyarok 19 870
németek  4 251
zsidók   3 298   
101 286  szerbek és bunyevácok 73%

Zombor:
szerbek, bunyevácok és egyéb szlávok         20 546
magyarok  4 487
németek  3 633
zsidók    883
egyebek 114 
29663 szerbek és egyéb szlávok 68% 

Baja:
szerbek és bunyevácok 11 000
szlovákok 1500
magyarok 7000 
németek  5500
zsidók  3000  
28 000  szerb és egyéb szláv csak 12 500 van, azaz 44%
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Bánát
A   legutóbbi népszámlálás eredményei

Nagykikinda városa
szerbek  15 748
egyéb szlávok  520
 16 268

magyarok  4 168
németek  5 855
románok  326
zsidók  782
 27 417

A   szerbek maguk egyszerű többséget alkotnak. A   3200 magyar számát a Nagyki-
kindára telepített köztisztviselők és napszámosok családjai teszik ki. Nagykikindára 
1809-ben érkeztek az első németek.

Nagykikindai és Törökkanizsai járás
szerbek  53 298
egyéb szlávok  2 134
 55 432

magyarok  30 103
németek  18 691
románok    2 622
zsidók   1450
 108 298

A   szerbek és egyéb szlávok egyszerű többséget alkotnak. A   20 000 magyar szá-
mát a betelepített köztisztviselők és az állami földeken és nagybirtokokon dolgozók, 
a vasúti dolgozók teszik ki. A   románok csak 2,5% -ot tesznek ki ezen a területen.

Bánát
A   legutóbbi népszámlálás eredményei

Versec városa
szerbek  9 402
egyéb szlávok 914
 10 316



■   II. A politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi szekció dokumentumai ■ 439 ■  

németek  12 306
magyarok  2 256
románok  640
zsidók  948
           25 466

Versec és környéke (Verseci járás)
szerbek 15 933
egyéb szlávok 2 166
 18 099

németek  17 709
magyarok  3 766
románok  11 735
zsidók       958
 52 267

A   magyarok a köztisztviselők és az állami földeken és nagybirtokokon dolgozók.

Bánát
A   legutóbbi népszámlálás eredményei

Fehértemplom – a Fehértemplomi járással
szerbek és más szlávok  25 335
németek  10 853
románok  10 040
magyarok  1 392
zsidók  280
 48 400 

Szerbekből és más szlávokból 33%, románokból 21% van.

Fehértemplom a Fehértemplomi és Újmoldvai járással
szerbek és egyéb szlávok  40 361
németek  11 792
románok  21 268
magyarok  2 406
zsidók   334
 75 361

Szerbekből és más szlávokból 53%, románokból 28% van.
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Nyugat-bánát

Torontál vármegye és Temes vármegye egy része (a térképen megjelölt határ 
alapján)
szerbek  314 615
egyéb szlávok    79 877
 393 492
magyarok  148 027
németek  267 593
románok  166 271
zsidók    13 167
 983550

A   szerbek és egyéb szlávok (horvátok, sokácok, szlovénok, csehek stb.) teszik 
ki a lakosság 40%-át.
A   románok a teljes népességnek csak 17% -át teszik ki.

A   magyaroknak Temes vármegyében csupán 4 települése van: Végvár, Székelykeve, 
Újszentes és Majlátfalva. A   többiek szétszórtan élnek azokon a településeken, ahol 
köztisztviselőként, vállalatokban vagy nagybirtokokon tudnak dolgozni (nap-
számosként, illetve tisztviselőként és hivatalnokként az állami hivatalokban vagy 
vállalatokban). Torontál vármegyében 18 település található: Torontálvásárhely 
(korábban Debeljača néven volt ismert, és leginkább szlávok lakták), Ürményháza, 
Felsőmuzslya, Lukácsfalva, Mag yarszentmihály, Mag yarpadé, Szaján, Alsóit-
tabé, Magyarszentmárton, Ótelek, Torontáltorda, Hódegyháza, Kübekháza, Stari 
Sentivan (Ószentiván), Csősztelek, Magyarcsernye, Tóba és Kiszombor.

A   magyar kormány a következő községeket csak magyarokkal telepítette be:

  Újszentes (1882), Temesrékás (1899) Sztáncsófalva – Stančevo  (1903), 
Mosnica (1903), Székelykeve (1882), Ótelek (1882), Nagyerzsébetlak (1887), 
Felsőmuzslya (1890).

Ezek a legújabb települések Bánátban, melyekben 15 000 magyar lakik.
A   többi magyar települést már korábban betelepítették, de mindet a 19. szá-

zad folyamán (például Sándoregyháza, Hertelendyfalva, Végvár, Majláthfalva, 
Ürményháza stb.).

A   fent említett településeken kívül a magyarok csak olyan helyeken élnek, 
ahol állami birtokok és vállalkozások, vagy ahol nagybirtokok vannak. Azokból a 
magyarokból, akik ezekre a területekre állami tisztviselőként vagy hivatalnokként, 
illetve a nagybirtokokon dolgozó napszámosként jöttek, családtagjaikkal együtt 
megközelítőleg 100 000 van.

 Jászi Oszkár a Magyarország nemzetiségeiről és a közöttük uralkodó viszonyokról 
írt könyvében elismeri, hogy az állami tisztviselők 89%-a magyar. 
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Robert Brown a Budapest 1919-ben című könyvében arról ír, hogy 100 magyar 
földműves közül 16 napszámos (szolga), míg a 100 szerb földműves közül csak 6 
az. Mivel a nagybirtokok többségének tulajdonosa magyar, napszámosoknak is 
magyarokat hoztak magukkal.

A   szerbek, önálló elemként a bánáti magántulajdonban lévő földek 45% -át 
tartják a kezükben, a magyaroknak nincs annyi birtoka, amennyi az lélekszámukhoz 
arányos lenne, mivel őket elsősorban napszámosoknak, tisztviselőknek és hivatalno-
koknak telepítették be, az állam és a nagybirtokok támogatásával csak a 19. század 
elején kezdtek el beköltözni Bánátba.

A   románok csak a 18. században kezdek betelepedni, míg a szerbek, a magyar 
történetírók bevallása szerint is, őslakosok voltak.

A   németek az állam támogatásával a 18. és 19. században telepedtek le.
A   szerbek egyszerű többséget alkotnak Nagykikinda, Pancsova városában, míg 

Nagybecskereken relatív többséget alkotnak. Versecen úgyszólván egyedül a szerbek 
és a németek képezik a lakosságot. A   9400 szerb és a 12 300 német mellett alig 640 
román van.

A   románoknak egyetlen városa sincs Bánátban. Temesvár 1718-ig tisztán szerb 
város volt szerb magisztrátussal. Ettől az időtől a németek és a románok letelepedése 
is megkezdődött, a 19. században pedig a magyaroké is. Temesvár már a 15. század 
óta a szerb püspök székhelye.

Az utolsó népszámlálás eredménye Nagybecskereken:

szerbek  9 589
szlovén     549
horvát     225
orosz                   6
németek  6 998
románok     179
magyarok 6 850
zsidók  1 160
egyéb nemzetiségek       44
Összesen            25 600

A   Nagykikindán megtartott, a Szerb–Horvát–Szlovén királyság-
hoz való csatlakozásról szóló népszavazás 

Nagykikindán a polgárok bizottságot hoztak létre, hogy spontánul megszavazzák a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatlakozásukat. A   bizottság a lefolytatott 
szavazás után a következő eredményeket kapta:

Nagykikinda teljes népessége 25 615 lélek.
A   csatlakozásra 16 888 lélek szavazott. 
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Regőce lakossága a Szerb–Horvát–Szlovén királysághoz 
való csatlakozásról 

Regőce (népi nevén Hegyes) lakosai bejelentették azon határozatukat, hogy az 
önrendelkezés elvének jogán elszakadnak Magyarországtól, és a délszláv államhoz 
csatlakoznak.

Összesen 747 lélek szavazott, ebből:

szerb  148
német  536
magyar    59
zsidó      4
 747

45.  VERSEC, FEHÉRTEMPLOM, NAGYKIKINDA, 
TEMESVÁR SORSA38

(Nagyon sürgős, szigorúan bizalmas, személyesen Protić elnök úrnak) 
(1919 márciusa)

A   trónörökösnek. Az első bizottságban, amelyben  Tardieu elnököl, és amelyikben 
a területi kérdések megoldására kerül sor, hosszas küzdelmet követően eldöntötték, 
hogy nekünk jusson Versec, Fehértemplom és Nagykikinda, Temesvárt pedig elve-
szítjük. Amennyiben a kérdés a Felsőbb Bizottság elé kerül, akkor a Tízek Tanácsa és 
a Nagyhatalmak Bizottsága is megoldja. A   végleges határ nincs még meghatározva, 
de afelől döntöttek, hogy Versec, Fehértemplom és Nagykikinda hozzánk kerüljön. 
Ezt személyesen  Tardieu közölte velem, és megkért, hogy maradjon titok egészen 
addig, amíg a dolgot nem rendezik véglegesen.

Ez alkalommal a bolgár határról is beszélt. Azt mondta, hogy még nem hoztak 
végleges döntést a határ megvonásáról. Úgy véli, hogy néhány követelésünk meg-
hallgatásra talál, de korántsem mind. Bácska sokkal jobban áll, különösen az utóbbi 
napokban. Baranya nagyon rosszul [áll].

Németország, vagyis Ausztria határainak kérdése nehézségekbe ütközött abban az 
értelemben, hogy a szövetségesek némelyike azon az állásponton van, hogy a határ 
a Dráva folyón kell hogy legyen, kiváltképp Maribor után. Most hozzák a dönté-
süket ebben a tárgyban. Olaszországi határunk még nem képezte elemzés tárgyát. 
Olaszország azt kéri, hogy egy időben történjen a határ definiálása Németország 
és Ausztria felé, tehát a német–francia határ kérdése és az olasz–osztrák–magyar 
határ rendezése. Még nem született döntés az olasz kérésről.

 Pašić

 38 AJ F336-f85-9/AJ-F336-85-sz. n. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. For-
dította Papp Árpád.
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46.   CVIJIĆ MEGFIGYELÉSE ÉS ÖSSZEGZÉSE 1919 MÁRCIUSÁBAN39

Két irányzat ütközött egymással. 1. Az egyik ott is szerbeket talált, ahol azok nem 
is voltak jelen, és ahol semmilyen értelmes ember nem találhatja meg nyomaikat. 2. 
A   verbális kritika, amely elsősorban Ruvaractól kezdve áthatotta néprajzunkat is, és 
amely nem észlelte az átmeneti zónákat sem mondjuk a szerbek és bolgárok között, 
és amely nem vette észre azt a lakosságot, amely – különösen Macedóniában – olyan 
archaikus vonásokat tudhat magáénak, de ezzel együtt mentes minden nemzeti érze-
lemtől. Számos éles eszű szerb és jugoszláv is ennek irányába hajlik. Mint ahogy a tör-
ténelem során is sokszor túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítottak a leírtaknak, így 
a néprajzban is sokszor az idegenek szavának nagyobb hitelt adtak, akik igen gyakran 
utaztak át a balkáni területeken, és igen gyakran jegyezték le felületes és téves meg-
fi gyeléseiket. Ilyen hatás alatt állt a nyelvtörténeti iskola, benne is legelébb  Ruvarac, 
majd Novaković, Mihailović Čedo, Lj.  Kovačević,  Jireček, és még  Jagić is. Jóformán 
minden korabeli történészünk. A   Balkánon lakó nép és lakóterületének alaposabb 
megismerése és a jelenségek megismerése a maguk valós állapotában kell hogy felada-
tunk legyen, kiváltképp a néprajzi megfi gyelések útján. A   korábbi megállapításokkal 
szemben is, hogy azok a szerbek vagy a bolgárok sajátja. Csak szavak a sovinizmus 
és a kritikai irányvétel. Meg kell találni mindkét szemléletben az igazságos vonást.

A   helyszíni megfigyelés nélkülözhetetlen. Nekem néhány év utazásra és megfi-
gyelésre volt szükségem ahhoz, hogy a saját álláspontomat kialakítsam. Szerencsére 
nem késtem el vele, és a dolgok a helyükre kerültek. 

Amikor kilábaltunk ebből a viharból, amiben nemcsak az államunk, de a népünk 
találta magát, és a szakadék szélén egyensúlyozott. Háborús veszteségeink senki má-
séhoz nem hasonlíthatók sem ebben a háborúban, sem pedig a történelem folyamán.

A   bolgárok hivatalos utasításokat szem előtt tartva cselekedtek akkor, amikor a 
szerbség romjain akarták a bolgárságot kiépíteni: ismeretes, hogy mennyi embert 
öltek meg, mészároltak le, akasztottak fel a hadifoglyok közül Szerbia más területein 
és Macedóniában is. Ennek eredményét legérzékletesebben a bolgár „széles látókörű 
szocialisták“ főnöke írta le, amikor kormánya figyelmét felhívta arra a tényre, hogy 
„amíg van egyetlen szerb is az Osztrák–Magyar Monarchiában, addig a szerbség nem 
pusztul ki”. Úgy gondolhatta, hogy a bolgárok által megszállt területek szerbsége 
teljességgel ki lesz pusztítva.

Hasonló volt a helyzet az Osztrák–Magyar Monarchia alá eső területek némelyi-
kén is. Ismert tény, hogy hány szerb lélek veszett el ennek a hatalomnak a fogolytá-
boraiban, letartóztatások, éhség és erőszak következtében. Hányat akasztottak fel 
Szerbia-, Szerémség-, Bosznia-Hercegovina- és Boka-szerte.

Legtöbb ember mégis a régi Szerbia határai között veszett el a balkáni háborúk 
előtt, mert a felsorolt okok mellett legtöbben a háborúk és betegségek, kiváltképp 
az 1915-ös tífusz miatt.

 39 MS 14.511 (XVII. dosszié). Nemzetpolitikánk. Szerb nyelvű kéziratos doku-
mentum. Fordította Papp Árpád.
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Ha a németek és az osztrákok, valamint a bolgárok győztesek lettek volna, mi 
az örmények vagy valamelyik kaukázusi eltűnő törzs sorsára jutottunk volna. Nem 
őriztünk meg annyit sem, amennyit meg lehetett volna őrizni, mert egyetlen nemzet 
sem veszített el többet magából betegségek, foglyok és internáltak tömege, éhen 
haltak miatt: talán még az Albánián keresztül történő menekülés közben, talán még 
Korfu szigetén sem kellett annyi embernek éhen halnia.

Annál fájdalmasabb ez nekünk, akik emigrációban voltunk, mert tisztában 
voltunk azzal, hogy a kormány teljesen feleslegesen duzzasztja azoknak a dologta-
lanoknak a számát, akiket villásreggelin lát vendégül, és még segélyalapot is létesít 
hívei és képviselői gyógyítására, hogy visszatetsző volt nézni csupán ezt a tékozlást 
akkor, amikor  nélkülözések közepette tengődtünk.

Addig csend övezte ezeket a dolgokat, amíg határaink ki nem alakultak, de furcsa 
dolog lenne nem számonkérni azoktól a tékozlást, akik hatalmas összegeket kaptak 
a szegények segélyezése címén, mint például  Pašić, aki 1.500.000 dinárt kapott ezen 
a címen Oroszországtól. Az asszonyokat is ezen az alapon kell elszámoltatni.

Sok szemlélőnek az volt a benyomása, hogy főképp a kormányközeli személyek 
jutottak erkölcsi mélypontra. Az állami csődöt az erkölcsi csőd követte.

A   mérhetetlen bátorság és áldozatkészség oldalára, ami a nép és a hadsereg 
részéről mutatkozott meg, egy további érzés is felsorakozott, az, hogy mindent 
visszaszerzünk, és még nagyobbá tesszük az országot, amely érzések igen furcsák és 
rendkívüliek egy nemzet életében, de mégis megmenekültünk a körülményeknek 
köszönhetően. A   háború alatt is voltak olyan pillanatok, amikor jóformán megsem-
misült Szerbia lakossága, és csak az állam határai maradtak meg. Ebből legalább az 
alapvető tanulságot le kellene vonni.

47.   PAŠIĆ KONCEPCIÓJA A SZERBEK ÉS MAGYAROK KÖZTI 
HATÁRMEGVONÁSRÓL BÁCSKÁBAN40

(Dátum nélkül, vélhetően 1919 márciusa)

A   határ megvonása a szerbek és a magyarok között Bácskában

Bácska történelme hasonló Bánát történelméhez, mert ez utóbbihoz hasonlóan alko-
tóeleme volt a Szerb Vajdaságnak. A   múltban osztozott abban a sorsban, ami Bánátnak 
is jutott. A   szerb művelődési élet központja még néhány évtizeddel ezelőtt is Újvidék 
volt, Bácskában, és Belgrád csak az elmúlt időszakban orozta el tőle ezt a címet.

Bácskában a hivatalnokokat, az intézmények és a vasút felelős személyeit és a 
kiszolgáló személyzetet kizárólag a vehemens magyarok köréből toborozzák, akik 
életüket inkább a propagandának szentelik, mintsem a szolgálatnak, ahonnan bé-
rüket kapják. Itt, miként a többi tartományban, amelyben nem magyar lakosság él, 

 40 Jugoszláv Levéltár. F336-f16-7239 jelzet. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.
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a magyarok azonnal elköltöznének a saját országukba, amint a magyar hatalom és 
közigazgatás megszűnne.

Az állami statisztika szerint Bácska össznépessége 812.000 fő. Bácskában a telepü-
lések lakossága még jobban kevert, mint bármely más tartományban, a nemzetiségi 
statisztikák pedig a magyar népesség javára lettek kiforgatva. A   magyarok – a néme-
tekhez hasonlóan – nem jegyzik az anyanyelv alapján a nemzeti hovatartozást, hanem 
annak alapján, hogy a polgár beszéli-e az államnyelvet. Amennyiben megérteti magát 
az állam nyelvén, akkor magyar vagy német alattvalóként lesz nyilvántartva függet-
lenül attól, hogy születésére és anyanyelvére nézve melyik nemzetiséghez tartozik.

Bácskában sok bunyevác él, akik helyi elnevezésüket a boszniai Buna folyóról 
kapták, ahonnan Bácskába emigráltak. Nyelvük alapján valódi szerbek, de bunye-
vácokként kerültek a statisztikába.

A   bunyevácok és sokácok száma Mandić kutatása és összeírása szerint 107.543, 
ugyanakkor őket sem a szerb, sem pedig a horvát besorolásban nem találjuk, csupán 
azért, mert katolikusok, akik magukat sem szerbnek, sem horvátnak nem tekintik, 
ezért a magyarok csoportjába kerültek. Ugyanez a helyzet a Bácskában élő szlová-
kok és a ruténok esetében is, akik a szerb-horvátokkal keveredtek és olvadtak össze.

***

Bácskában szerb-horvát él összesen, akik   339.065
189.346 pravoszláv szerbből, a szerb püspökség összeírása
alapján, bunyevácból és sokácból 107.543, ruténból,
szlovákból és horvátból (10.740+30.137+1279) állnak.
A   magyarok reális száma   282.235
Németek   190.697
   811.997
Felső-Bácska két járása Magyarországnak marad, ezek  105.726
összlakossága 105.776, de a két járás három faluja    706.609 lélek
Szerbiának marad, nevezetesen 
Bajmok (4.307 magyar, 1.896 szerb, 2.062 német)
Béreg falu (231 magyar, 2.039 szerb, 529 német)
Szántova falu (1.718 magyar, 1.845 szerb 80 német)   15.706
Bácska szerb részén összesen marad   722.315 
Nemzeti hovatartozásuk így oszlik meg:
  332.238 szerb-szláv
  228.813 magyar
  161.046 német

A   dolgok ilyen állása alapján szerb-szlávból 103.425-tel több van, mint magyar-
ból. Ilyen határ megvonása esetén a szerb Bácskában 228.813 magyar maradna, mely 
szám kompenzációként szolgálna a szerbek számával szemben, akik különböző fal-
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vakban vannak szétszórva, és akiknek száma összesen 323.926. Ha ebből a számból 
kivonjuk a 228.813 magyar számát, akik Szerbiában maradnak, Magyarországon 
marad még további 92.167 szerb.

Ha Magyarország beleegyezik, úgy még kicserélhetőek a települések. A   szerb 
települések lakosságát Szerbiába lehetne telepíteni, a magyar településekét pedig 
Magyarországra. Az államok magukra vállalhatnák azoknak a költségeit, akik a 
költözésre vállalkoznak.

Mindenesetre a két államnak vállalnia kellene a nemzetközi kötelezettségeket, 
hogy mindazoknak, akik az idegen államban maradnak, biztosítani kell az anyanyel-
vű oktatást és nyelvhasználatot a községekben, abban az esetben pedig, ha a járásban 
vagy a körzetben többségben vannak, úgy ezekben a közigazgatási egységekben is 
használhatják.

48. BÁCSKA41

(Cvijic-hagyaték, dátum nélkül) 

Körülbelül 9000 [négyzet]kilométer – 900.000 hektár föld, ennek 60%-a a mi né-
pünk kezében lesz, a többi 40% a többiek kezében, akik közé a nagybirtokosokat 
is soroljuk.

Bácskában 102 politikai [közigazgatási – P. Á.] község van, mindenütt a magyar 
nyelv a hivatalos – de a nép nagy része többségében szerbül is beszél. A   svábok sem 
szerbül, sem magyarul nem tanulnak meg.

A   lakosság körülbelül így oszlik meg:

  400.000, ebből pravoszláv180, katolikus 220 szerb
  30.000 szlovák
  20.000 orosz
  450.000 a mi népünk száma
  200.000 sváb
  180.000 magyar, akik közé az összes zsidót is beszámolták, akikből sok 

van, mind hivatalnok, egyéb, cigány stb.
  Az össznépesség 800.000–850.000 felett van.

A   magyar statisztika minden olyan szerbet, akik nem a pravoszláv hiten vannak, 
a magyarok közé sorolja annak ellenére, hogy a legtisztább szerbek, és kizárólag 
szerbül beszélnek. A   magyarországi katolikus szerbeket sokácoknak, bunyevácok-
nak, bosnyákoknak, sőt dalmátoknak is nevezik, csak nem szerbeknek. Ugyanez 
állapítható meg a többi magyarországi népről is. Érthető ezért, honnan számoltak 
össze 8-10 milliót, amikor 40-50 éve csak 4 milliónyian voltak.

 41  SANU- Cvijić. 14460-III-G-a-40. Szerb nyelvű kézirat. Fordította Papp Árpád.
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Novi Sad (Újvidék)42 
Szerb 12.000–1000
Szlovák 2000
Orosz 1000
Sváb 7000
Magyar, zsidó 4000
A   népünk kezén lévő földek aránya 75%

Turija (Túria) 
Szerb 4000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%

Sentomaš (Szenttamás) 
Szerb 12.000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya 85%
 
Stapar (Sztapár)
Szerb 5000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Sombor (Zombor)
Szerb 8000–6000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 5000
Magyar, zsidó 7000
A   népünk kezén lévő földek aránya 60%!
 

 42  Az eligazodás miatt zárójelbe tesszük a megfelelő magyar településnevet, ha 
annak neve vagy írásmódja különbözik a szerb nyelvű eredeti írásmódtól. 



■ 448 ■ Délszlávok Párizsban ■

Sajkás (Sajkásszentgyörgy)
 -
 -

Čurug (Csúrog)
Szerb 8000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya 90%
 
Žabalj (Zsablya)
Szerb 7000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya 75%
 
Sentištvan Šajkaška (Sajkásszentistván)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 70%
 
Đurđevo (Gyurgyevó)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz 1000
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Kovilj Donji (Alsókabol)
Szerb 2500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
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Kovilj Gornji (Felsőkabol)
Szerb 3500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Kać (Káty)
Szerb 2500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 70%
 
Gardinovci (Dunagárdony)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Lok (Sajkáslak)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1000 cseh
A   népünk kezén lévő földek aránya 90%
 
Mošorin (Mozsor)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 90%
 
Nadalj (Nádalj)
Szerb 2500
Szlovák -
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Orosz -
Sváb 500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 90%
 
Titel
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Vilovo (Tündéres)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100(%)
 
Gospođinci (Boldogasszonyfalva)
Szerb 4000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100(%)
 
Tovariševo (Tóváros)
Szerb 4000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 80%
 
Obrovac (Boróc)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2000
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Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Parabuty (Paripás)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Parage (Parrag)
Szerb 2500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Deronje (Dernye)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50(%)
 
Silbaš (Szilberek)
Szerb 2500
Szlovák 1500
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 80(%)
 
Šandor [?]
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100(%)
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Tiszakalmanfalva
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1500
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Temerin
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 10.000
A   népünk kezén lévő földek aránya hűbérbirtok
 
Bačfeldvar (Bácsföldvár)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2500
A   népünk kezén lévő földek aránya 45(%)
 
Stari Bečej (Óbecse)
Szerb 8000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 10.000
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Petrovoselo (Péterréve)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 8000
A   népünk kezén lévő földek aránya 55(%)
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Mohol
Szerb 4000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 6000
A   népünk kezén lévő földek aránya 55%
 
Ada
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 10.000
A   népünk kezén lévő földek aránya 35%
 
Senta (Zenta)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 18.000
A   népünk kezén lévő földek aránya 25%
 
Adorján
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2500
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Stara Kanjiža (Magyarkanizsa)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 11.000
A   népünk kezén lévő földek aránya 25%
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Martonos
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 3500
A   népünk kezén lévő földek aránya 35%
 
Torbos43 
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 

Subotica (Szabadka)
Szerb 3000–80.000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 18.000
A   népünk kezén lévő földek aránya 95(%)
 
Jankovac ( Jánoshalma)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 6000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya hűbérbirtok
 
Almaš (Bácsalmás)
Szerb -3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 6000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 85%
 

 43 Vélhetően Tornyos
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Bajmok
Szerb 6000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 85%
 
Nemeš Militič (Nemesmilitics)
Szerb 6000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 90(%)
 
Sent Ivan (Bácsszentiván)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 500
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Baja
Szerb 1500–3500
Szlovák -
Orosz 3000
Sváb 2000
Magyar, zsidó 10000
A   népünk kezén lévő földek aránya Ismeretlen
 
Santovo (Hercegszántó)
Szerb 2000–2500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100% az őrgróf hűbérbirtoka
 
Santovo kraj Baje
Szerb 2000
Szlovák -
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Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100
 
Kolut (Küllőd)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50
 
Bereg (Béreg)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 15–20%
 
Bezdan (Bezdán)
Szerb 1600
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 15–20%
 
Karavukovo (Bačordaš – Bácsordas)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Kupusina (Bácskertes)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
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Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 40
 
Bač Monostor (Bácsmonostor)
Szerb 4000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 10% hűbérbirtok
 
Apatin
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 8000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Gomboš (Gombos)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1500
A   népünk kezén lévő földek aránya    20% hűbérbirtok
 
Bač (Bács)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya hűbérbirtok
 
Vajska (Vajszka)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya  80% hűbérbirtok
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Plavna (Palona)
Szerb 25.000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya    80% hűbérbirtok
 
Bođani (Bogyán)
Szerb 500–1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya    80% hűbérbirtok
 
Bukin (Bökény)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Nova Palanka (Bácspalánka részeként)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Nemačka Palanka (Bácspalánka részeként)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
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Stara Palanka (Bácspalánka részeként)
Szerb 4500–500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 70%
 
Čeb (Dunacséb)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50% Dunđerski
 
Glozan (Dunagálos)
Szerb 1000
Szlovák 2000
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Begeč (Begecs)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya    70% Chotek gróf
 
Novi Futok (Újfutak)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -II-
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Stari Futok (Ófutak)
Szerb 3500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 60% Chotek gróf
 
Jarak/Tisa Ištvan falva ( Járek/Tiszaistvánfalva)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Kisač (Kiszács)
Szerb 1000
Szlovák 2500
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100%
 
Petrovci (Bácspetrőc)
Szerb -
Szlovák 10.000
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100% szlovákok
 
Filipovo (Szentfülöp)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Silberek (Brestovac) (Szilberek)
Szerb 1000
Szlovák -
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Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 40(%)
 
Pivnica (Pincéd)
Szerb 1000
Szlovák 3000
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50(%)
 
Kucura (Kucora)
Szerb -
Szlovák -
Orosz 5000
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 100(%)
 
Krstur (Keresztúr)
Szerb -
Szlovák -
Orosz 25.000
Sváb -
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 10%
 
Torzsa
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Gajdobra (Szépliget)
Szerb -
Szlovák 1000
Orosz -
Sváb 3500
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Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Odžak (Hódság)
Szerb 1000
Szlovák 1000
Orosz -
Sváb 4000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Rac Miletič (Szerb Miletics)
Szerb -
Szlovák 800
Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 20(%)
 
Bačkula (Kúla)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya 50(%)
 
Červenka (Cservenka)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 5000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya hűbérbirtok
 
Mali Stapar (Kissztapár)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -II-
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Stari Sivac (Ószivác)
Szerb 5000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 60(%)
 
Novi Sivac (Újszivác)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya  Stratimirović
 
Kulpin (Kölpény)
Szerb 2000
Szlovák 2500
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 85% Dunđerski
 
Stare Šove (Ósóvé)
Szerb 15.000
Szlovák 500
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50(%)
 
Nove Šove (Újsóvé)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Despot Sentivan (Újszentiván)
Szerb 3000
Szlovák -
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Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 45(%)
 
Stari Ker (Ókér)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 50(%)
 
Novi Ker (Újkér)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya 70
 
Kiš Heđes (Kishegyes)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 4000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Sekheđ (Szeghegy)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Feketeheđ (Bácsfeketehegy)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 3000
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Magyar, zsidó 1000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Bajša (Bajsa)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 3000
A   népünk kezén lévő földek aránya 25(%)

Čantavir (Csantavér)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 4000
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Topola Bačka (Topolya)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 6000
A   népünk kezén lévő földek aránya ?
 
Majša (Kiskunmajsa)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya 25%
 
Biki-Boršod (Bácsbokod és Bácsborsód)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 1500
A   népünk kezén lévő földek aránya -
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Riđica (Regőce)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 300
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Stanišić (Őrszállás)
Szerb 800–1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Pačer (Pacsér)
Szerb 1500
Szlovák -
Orosz -
Sváb 1000
Magyar, zsidó 500
A   népünk kezén lévő földek aránya -

Veprovac (Veprőd)
Szerb -
Szlovák -
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Krnjaja (Kerény)
Szerb 500–1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 4000
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 



■   II. A politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi szekció dokumentumai ■ 467 ■  

Kod Baje (Baja mellett?)
Szerb 1000
Szlovák -
Orosz -
Sváb 300
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Kaćmar (Katymár)
Szerb 3000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya    Latinovics-hűbérbirtok
 
Gakovo (Gákovó)
Szerb -
Szlovák 500
Orosz -
Sváb 2500
Magyar, zsidó -
A   népünk kezén lévő földek aránya -
 
Meljkut (Mélykút)
Szerb 2000
Szlovák -
Orosz -
Sváb -
Magyar, zsidó 2000
A   népünk kezén lévő földek aránya 100(%)
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49. A   NAGYBECSKEREKI ÖSSZEÍRÁS EREDMÉNYEI44 
(Távirat Belgrádból, Szalonikin keresztül 1919. március 17-én 11 órakor, 

Párizsban 1919. március 19-én 11.30-kor)
 

A   nagybecskereki összeírás eredményei: 
 
Szerb  9589
Szlovén  549
Horvát  225
Orosz  6
Német  6998
Román  179
Magyar  6850
Zsidó  1160
Egyéb  44
Összesen:  [?]

No 3197 
Protić

50. A   TEMESVÁRI NÉPSZAVAZÁS KAPCSÁN PROTIĆ45 

(Távirat Belgrádból 1919. március 26-án, Párizsban van 
1919. március 28-án)

Nagyon sürgős
Személyes

Kérem, fáradozzanak azon, hog y Temesvárott népszavazás leg yen! Mi szinte 
biztosak vagyunk abban, hogy a város mellettünk van, amennyiben amellett kell 
dönteniük, hogy velünk vagy a románokkal tartanak. A   kérdés csupán akkor me-
rülne fel, amennyiben a magyarok és köztünk kellene választaniuk, mivel elég sok 
elmagyarosodott német él itt. Tiszteletre méltó barátaink rosszat tesznek nekünk 
és maguknak is, ha ennyire támogatják…

Ezzel maguknak is ártanak, és akadályozzák az oroszok és kisoroszok megala-
kulását. Besszarábiában maguk a románok-moldávok is lázadnak a románok, azaz 
a szűkmarkú közigazgatás ellen.

Protić
 

 44 AJ F336-f5-673. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 45 AJ  F336-f5-864. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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51. A   BARANYA MEGYEI LAKOSSÁG-ÖSSZEÍRÁS46 
(1919. április 14-én)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
Belügyminisztériuma, Belgrád,
Bácska, Baranya és Bánát osztálya
4550 sz. /919
A   Külügyminisztériumnak Belgrádba

Baranya megyében folyamatban van a lakosság összeírása. Eddig a Pécsváradi és 
a Pécsi járásban zárult le. A   két járásban a lakosság nemzeti hovatartozás szerinti 
megoszlása a következő:

A   Pécsváradi járásban: 995 szerb, 1253 sokác, 7 bunyevác, 9 szlovák, 4 cseh, 1 
orosz, szláv összesen 2269; 7965 magyar, 28.117 német, 343 cigány, 312 zsidó, 6 
olasz, 3 francia, összesen 39.015 lakos.

A   Pécsi járásban 1259 szerb, 6046 sokác, 4555 horvát, szláv összesen 11.860; 
magyar 9686, német 10.139, zsidó 955, összesen 32.640 lakos.

Felhívom figyelmüket, hogy a délebben fekvő járásokban a szláv lakosság száma 
lényegesen magasabb, amiből a szlávok relatív baranyai többsége már most minden 
kétséget kizáróan bizonyosságot nyert.

Nagy tisztelettel bocsátom a fenti adatokat használatra.
Belgrád, 1919. április 14-én

Ignjat  Pavlas
megbízott

52. REJTJELES TÁVIRAT BELGRÁDBÓL 1919. ÁPRILIS 27-ÉN A
 NÉPSZAVAZÁS INTÉZMÉNYÉRŐL47 A BOLGÁR KÖVETELÉSEKKEL 

KAPCSOLATBAN
(Párizsban 1919. április 28-án)

Tekintsék szigorúan bizalmasnak, lásd mint az Önök 20. sz. szigorúan bizalmas 
táviratára adott választ.

Azon vidékeken engedhetjük meg a népszavazást, amit most nekünk átengednek, 
amennyiben ezt kérik tőlünk, szemben a franciák számára megengedett szabályok-
nak. Azokon a területeken, melyek tisztán a mi államunk területei voltak a háborút 
megelőzően, ezt [a népszavazást] nem engedhetjük meg. Ez a dolog eldöntetett. 
A   bolgárok elutasították a döntőbíráskodást, és a békére hivatkoztak, míg minket 
támadtak, és elveszítették a csatát Macedóniában, majd a csatát a bukaresti szer-

 46  Jelzet: F336-f16-2203.
 47  F336-f85-22. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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ződéssel igazolták. Ezek után senki sem kérhet tőlünk bárminemű népszavazást 
ott, amit másodszor is vérrel vettünk el a bolgároktól. A   bolgárok egyre nagyobb 
ellenségek. Vajon tiltakoztak-e ellenünk és Macedónia hovatartozása miatt?

Protić

53.  JOVAN  CVIJIĆ A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG 
POLITIKAI KÜLDÖTTSÉGÉHEZ48 

(Párizs, 1919. május 3.)

A   politikai küldöttség hivatalos memorandumában a Bácskára vonatkozó követelése-
ink sorából kimaradt a (Bács)almási járás (Bajmok helység kivételével) és Baja járása 
(Hercegszántó része és Béreg kivételével). Erre amiatt került sor, mert ezen régiók 
lakosságára vonatkozóan nem álltak rendelkezésünkre megbízható statisztikai ada-
tok, az 1910-es magyar hivatalos statisztikák adatai szerint pedig ott nincs releváns 
többségünk. Mivel ezen járások lakosságának összetételéről a néprajzi-történelmi 
szekció a helyiektől megbízható adatokat kapott, minek birtokában megalapozottan 
alátámaszthatóak területi követeléseink, ugyanakkor a politikai küldöttség előtt eskü 
alatt tett vallomások a magyar tisztviselőknek az ezen területek népesség-nyilvántartása 
során végzett lelkiismeretlen munkájáról tanúskodnak, amiből az következik, hogy 
a hivatalos magyar statisztika abszolút pontatlan erre a régióra vonatkozóan, ezért 
a néprajzi-történelmi szekció  Jovan Radonić és Blaž  Rajić urakat bízza meg az ezen 
területekre vonatkozó etnográfi ai-statisztikai adatok tanulmányozásával, majd a hiva-
talos javaslat benyújtásával a szekcióhoz. A   néprajzi-történelmi szekció meghallgatta 
és elfogadta Radonić és Rajić úr javaslatát. A   néprajzi-történelmi szekciót most az a 
nagy megtiszteltetés érte, hogy benyújtsa ezt a javaslatot a politikai küldöttségnek, 
amely a békekonferencián a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság számára nemcsak ezen 
járásokat követelje teljes egészükben, hanem Pest vármegye Kalocsai és Kiskőrösi já-
rásainak bizonyos részeit is, amelyekben a szláv elem nemhogy elegendő számban van 
jelen a magyarokhoz viszonyítva, hanem abszolút többséget is képez. Ez a követelés 
annál is inkább jogos, mivel Romániával szemben sok elemet elveszítünk Krassó, 
Temes, és esetlegesen Torontál vármegye északi részén, valamint az összezsugorodott 
Magyarországon  (Csanád, Arad, Pest vármegyékben) is.

Az 1910-es népszámlálás hivatalos adatai szerint az Almási járásban a 62.037 
lakosból 41.959 a magyar, 14.784 a német és 5308 dél- és egyéb szláv. Az 1919-ben, 
a helyszínen beszerzett adatok alapján az Almási járásnak 61.291 lakosa van, akik 
közül 18.848 a magyar, 28.095 dél- és egyéb szláv, 14.348 pedig német, tehát a szlá-
vok nagy többséggel rendelkeznek. Az 1910-es magyar nemzeti statisztikák szerint 
a Bajai járásban Baja városával együtt 64.761 lakos él, ezek közül 34.614 magyar, 

 48 Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Levél- és Kézirattára. Jelzet: 
SANU 14460-G-III-a-5. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította 
Papp Árpád.
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18.923 német, 10.779 dél- és egyéb szláv, 26 pedig román. Az 1919-ben, a helyszínen 
beszerzett adatok alapján a Bajai járásban Baja városával együtt ma 69.854 lakos él, 
ezek közül 18.471 magyar, 16.311 német, 2897 zsidó, 32.175 dél- és egyéb szláv, 
tehát a dél- és egyéb szlávok óriási többséggel rendelkeznek.

Pest vármegye Kalocsai és Kiskőrösi járásában a következő helységeket kell kü-
lön megvizsgálnunk: Bátya, Dusnok, Fajsz, Miske, Bajaszentistván, Császártöltés, 
Érsekcsanád, Hajós, Nádudvar, Sükösd és Szeremle. Az 1910-es magyar statisztikák 
szerint elemünk ezeken a helyeken jelentéktelen kisebbségben van, kivéve Dusno-
kot, ahol a 2887 bunyevácot és sokácot az egyebek rovatba jegyezték be. A   magyar 
népszámlálók erőszakos hozzáállását figyelembe véve azonban ez a szám abszolút 
pontatlan. Például megemlítjük, hogyan jártak el a magyar népszámlálók Dusnokon. 
Az 1880-as népszámlálás adatai szerint ezen a településen, 

[hiányzó oldal]

Szeremlén a 2006 lakos közül 968 magyar, 60 német, 978 szerb-horvát volt.
Ezekben a falvakban az össznépesség 34.192 lelket tesz ki, ebből 6403 magyar, 

6031 német és 21.758 dél- és egyéb szláv. A   szlávok tehát abszolút többséggel ren-
delkeznek ezen a területen. Érdemes megjegyezni, hogy még a magyarok száma is 
meglehetősen magas, mivel közöttük még mindig meglehetősen nagyszámú elma-
gyarosított bunyevác és szlovák található, valamint olyanok, akik a mai bizonytalan 
politikai helyzet miatt nem merték szlávságukat felvállalni.

Amennyiben a békekonferencia tagjai kételkednének ezen statisztikák pontos-
ságában, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság politikai küldöttsége saját igazáról 
meggyőződve kérheti egy nemzetközi bizottság felállítását és annak eredményeit 
ezen statisztikák megerősítésére.

A   néprajzi szekció elnöke,
J.  Cvijić

Párizs, 1919. május 3.

54.  SAJTÓSZEMLE. A   SZÖVETSÉGES ÚJSÁGÍRÓK BESZÉLGETÉSE 
DR.  MUTHTAL ÉS BÁNÁT KÉRDÉSE49

(Sajtószemle: Schwabische Volkspresse, 1919. május 3-án)

Csütörtökön Temesvárra érkezett néhány tekintélyes francia, angol és amerikai újság 
tudósítója, hogy tájékozódjanak az itteni helyzetről, de elsősorban azzal a szándék-
kal, hogy kapcsolatba lépjenek egyes népek és politikai irányzatok képviselőivel, és 
hogy tőlük tájékozódjanak a bánáti kérdés kapcsán kialakult véleményükről, milyen 
területre vonatkozó elképzelést kell elfogadni.

 49 AJ F336-f3-1658. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.



■ 472 ■ Délszlávok Párizsban ■

Az urak a felszámolt Sváb Nemzeti Tanács elnökével, dr.  Muth Gáspár ügyvéddel 
is beszéltek, aki a következő válaszokat adta kérdéseikre:

Ha a svábok szabad önrendelkezési jogot kapnak, és Magyarország, Szerbia és 
Románia között választhatnak: mi lenne az álláspontjuk? Dr.  Muth válasza: Ameny-
nyiben egy életképes és a bolsevizmustól felszabadult Magyarország fennmaradna, 
akkor ebben a Magyarországban akarunk maradni olyan autonómiával, amilyent a 
magyar nemzetiségi törvény szavatol.

Amennyiben erre nincs lehetőség, mi lesz a svábok álláspontja? A   válasz:
„Abban az esetben népünk egyként lép fel annak érdekében, hogy Bácska és 

Bánát legyen semleges, önálló köztársaság, mint amilyen Svájc, a négy, területén 
élő nemzet egyenrangúsága mellett.”

És amennyiben ez sem lehetséges? Dr.  Muth válasza:
„Abban az esetben népünk olyan területi megoldást támogat, hogy Bácska, 

Torontál, vagy Torontál egy jelentős része és Temes megye déli része tartozzon Ju-
goszláviához, ami annyit jelentene, hogy a svábok kérdése is megoldódott, hiszen 
kétharmaduk azon a területen él. Ebben az esetben egyértelmű, hogy mindannyian 
Jugoszláviához kívánunk tartozni.”

Amennyiben Bácska kérdése nem kerül napirendre, és Torontál és Temes megye 
déli részének kérdése nincs megoldva, Bánát ugyanakkor megszerzi az önrendelkezés 
jogát, igaz, mindössze Szerbia és Románia között, úgy milyen állásponton lennének? 
Dr.  Muth válasza így hangzott:

„Bácskát a maga 200.000 svábjával figyelmen kívül hagyni véleményünk szerint 
lehetetlen. Mi a bácskai svábokkal egy nemzeti, kulturális és gazdasági egységet 
képezünk. Amennyiben ezt a nézőpontot mellőznék, úgy a vélemények megoszla-
nának, és mindenképpen össze kellene hívnunk a Sváb Nemzetgyűlést a határozat 
meghozatala érdekében. Egyvalami kétségtelen, hogy a Lippa–Orsova-vízválasztóig 
terjedő bánáti rész egységes maradjon, kerüljön bár Jugoszláviához vagy Romániá-
hoz. Véleményem szerint ebben az esetben nálunk, sváboknál azok oldalára dőlne 
a választás, akik bácskai, baranyai és szerémségi testvéreinkkel maradnának.

Mellesleg kérjük az urakat, hogy tegyék lehetővé, hogy küldötteink a békekon-
ferencián részt vehessenek és elmagyarázzák álláspontunkat, és én személyesen meg 
vagyok győződve, hogy minden tekintetben a szükséges válasz hangzana el.” 

Az urak hálásan vették tudomásul dr.  Muth kijelentését, és nagyon kellemes 
légkörben váltak el tőle.
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55.  A   MOHÁCSI, SIKLÓSI ÉS SZENTLŐRINCI JÁRÁSOK 
ÉS PÉCS VÁROS STATISZTIKAI ADATAI50

Külügyminisztérium
1919. május 7-én
A   békekonferencia küldöttségének Párizsba

A   Külügyminisztérium tisztelettel mellékeli a Mohácsi, Siklósi és Szentlőrinci 
járások és Pécs városa statisztikai adatainak másolatát, amit a Belügyminisztérium 
juttatott el hozzánk.

A   miniszter utasítására
A   politikai osztály főnöke
M. V. Mihailović

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
Belügyminisztériuma, Belgrád,
Bácska, Baranya és Bánát osztálya
4909. sz. 1919

A   Külügyminisztériumnak, Belgrád

Április 14-én kelt, 4550 sz. kérelme kapcsán van szerencsém beszámolni Önnek 
arról, hogy Baranya megye további járásaiban zárult le a népszámlálás: 1.) Mohácsi 
járás: 7.277 szerb, 20.777 sokác, szláv összesen 28.054; 17.877 német, 6.508 magyar, 
2.297 zsidó, összesen 54.736 lakos. 2.) Siklósi járás: 3.660 szerb, 8.359 horvát, 127 
szlovák, 4.113 sokác, 32 cseh, 12 bosnyák, 8 orosz, összesen 16.311 szláv; 119 román, 
12 olasz, 143 cigány, 1.042 zsidó, 10.407 német, 10.923 magyar, összesen 38.957 
lakos. 3.) Szentlőrinci járás: 3.136 szerb, 4.836 horvát, 1.532 szlovák, 2.206 sokác, 
269 bunyevác, 161 cseh, 57 lengyel, 30 orosz, szláv összesen 12.227; 574 román, 
13 olasz, 8 francia, 473 cigány, 919 zsidó, 7.748 német, 14.567 magyar – összesen 
36529 lakos. 4.) Pécs városa: 2.617 szerb, 3.436 horvát, 941 bunyevác, 726 sokác, 
1.357 bosnyák, szlovák 4.595, 543 cseh, 232 lengyel, 29 orosz, 9 bolgár, szláv ösz-
szesen 14.485; 155 román, 151 cigány, 6 angol, 15 olasz, 2 francia, 1 török, 8.855 
zsidó, 14.549 német, 17.901 magyar, összesen 56.120 lakos.

A   Pécsi és Pécsváradi járás népesség-összeírását a 4550 sz. alatt április 14-én 
juttattuk el a Címnek. A   Dárdai, Baranyavári és Barcsi járások népesség-összeírása 
folyamatban van, és néhány napon belül lezárul, amikor az adatokat nyomban el-
juttatjuk küldötteinknek tudomásulvétel céljából.

 50 F336-f16-1896. 1919. április 28. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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Belgrád, 1919. április 28-án  
A   Belügyminiszter parancsára 

Dr.  Pavlas,
Bánát, Bácska és Baranya megbízottja

56. A   DÉLSZLÁVOK ÉS A DÉLSZLÁV ÁLLAM TERÜLETÉNEK 
ETNOGRÁFIAI HATÁRAI51

A   délszlávok etnográfiai határai
(A   csatolt térkép magyarázata)

I.

A   mellékelt térképen piros vonallal jelöltük a Szávától és a Dunától északra fekvő 
délszláv területek etnográfiai határait. Ez a vonal azokat a területeket öleli fel, 
amelyeken a délszlávok folytonosságuk megszakítása nélkül megtalálhatók, bár a 
piros vonal mentén néhol erősen keverednek más nemzetekkel.

Ezen a vonalon kívül is vannak délszláv szigetek, de azok többnyire jelentékte-
lenek, és az idegen népesség tömegébe olvadnak bele. A   mellékelt térképen ezeket 
piros körökkel és ellipszisekkel jelöltük meg.

Ennek értelmében a piros vonal a térképen népünk legnagyobb részét körülha-
tárolja. Ennek a vonalnak csak etnográfiai szempontból van jelentősége. Ez annyit 
jelent, hogy az esetek többségében nem számítható sem földrajzi, sem stratégiai, 
sem pedig politikai határnak.

II.

A   Szávától és a Dunától délre nem jelöltük meg az etnográfiai vonalat. Ezen a 
területen etnográfiai szempontból 1913 óta semmi nem adható hozzá Szerbia ha-
tárához. Csak a szerb–bolgár határtól keletre eső, az Iszkeren túli és az Ihtimanig 
terjedő területek lehetnek kérdésesek. A   nyugati részen, Kula, Belogradchik, Trn 
és Breznik környékén élő népesség etnográfiailag közelebb áll a szerbekhez, mint a 
bolgárokhoz. De ez a népesség alig észrevehető árnyalatokban hajlik át a keleti sop 
lakosságba, amely objektív etnográfiai jellemzők alapján átmenetet képez a szerbek 
és a bolgárok között. Míg a szerb határhoz közel eső nyugati részben fellelhetők 
a szerb nemzeti öntudat nyomai, addig a sopok lakta keleti részen a bolgár iskola, 
egyház és állam hatására a bolgár nemzeti tudat az uralkodó. Az ilyen, etnográfiailag 
vegyes területeken nem húzható meg a szerbek és a bolgárok közötti éles határt jelölő 
vonal. Ezért nincs is meghúzva. Vonal nélküli, átmeneti zónát jelöltünk a térképen.

 51 SANU kézirattár. 1440s III-G-A-3. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. 
Fordította Papp Árpád.
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III.

Etnográfi ai határaink megvonását illetően nyugaton az olaszok irányában, valamint 
a szlovénok és a németek között etnográfi ai szempontból valójában nem merülnek 
fel komolyabb nehézségek. Azokon a területeken az egyik lakosság kis mértékben 
keveredik a másikkal. Ezért a mellékelt térképen a határokat itt pontosan meg lehetett 
határozni. Ezek a határok szerencsére most a külföldi szakértők számára is jól ismertek.

Isztria területe délszláv, kivéve a nyugati partvidéket, ahol az olasz népesség 
nem egységes, és nem ér el folytonosságban mindenhol a partig (sans solution de 
continuite). Trieszt és Gorizia környéke tisztán szlovén. E két városban is jelentős 
kisebbséget alkotnak a szlovének. Más szempontból, amelyek itt most nem érintenek 
bennünket – a forgalom és a gazdaság, etnográfiai jövőjük szempontjából – Trieszt 
és Gorizia a szlovén terület részét képezik.

Az egész Krajna, valamint Karintia és Stájerország déli része szlovén. Klagenfurt 
és Villach azonban szinte tisztán német városok, bár az igaz, hogy tőlük közvetlenül 
délre tömbben élő szlovén lakosság található.

A   horvát tengerpart Fiuméval és Dalmácia kétségkívül nemzeti területünk. Az 
igazság az, hogy az osztrák statisztikák szerint Fiuméban és Zárában jelentős olasz 
kisebbség él. De ők elsősorban a ča-zó nyelvjárást beszélő régi horvát népesség tagjai, 
vagy régi telepesek, akik beleolvadtak az olasz kultúrába (ayant subi l’influence de 
la civilization italienne).

Ezért nyugati etnográfi ai határunkat illetően nem merülnek fel komoly etnográfi ai 
nehézségek. Itt egy pontos etnográfi ai vonal mentén, tudományos szempontok alap-
ján kell követelnünk. A   legnagyobb politikai nehézségek azonban itt jelentkeznek.

Merőben más a helyzet a keleti határon a románok és a magyarok irányában, 
különösen Bánát, Bácska és Baranya területén. Ezek a területek nemcsak vegyes 
népességű területek, hanem g yakran összefonódó népességhálózatok. Szinte 
nincsenek vegyes lakosság nélküli falvak. Etnográfiai szempontból itt merülnek 
fel a legnagyobb nehézségek. Nagyon nehéz pontos, a népesség relatív többségét 
elválasztó etnográfiai határvonalat húzni, mivel itt egy aránylag nagyobb területen 
egyik népnek sincs abszolút többsége. Bár a keleti etnográfiai határt a legnagyobb 
odafigyeléssel húzták meg, részleteiben még ez sem mondható véglegesnek.

Temesvár és annak kiterjedt környéke lakosságát tekintve sem szerbnek, sem 
románnak nem mondható, hanem leginkább németnek. A   térkép a Temesvár kör-
nyéki szerb szigeteket is ábrázolja. Ha felmerül annak kérdése, hogy Temesvárnak 
Szerbiához vagy Romániához kell tartoznia, akkor Szerbiának a maga számára kell 
követelnie, mert igaz ugyan, hogy az egyik államnak sincs rá etnográfiai szempont-
ból joga, a mi jogaink azonban sokkal nagyobbak, történelmiek: Temesvár a Szerb 
Vajdaság központja és a szerb püspök székhelye, a szerb lakosság sokkal tehetősebb, 
és messze jelentősebb gazdasági tényező, mint a román, stb.

Bácskában egy nagy magyar enkláve található, a topolyai enkláve, amely Szabad-
ka és Magyarkanizsa (Ókanizsa) közé ékelődik be dél felé. Itt az idegen lakosság 
tömbje él, és értelemszerűen nekünk nincsenek etnográfiai jogaink arra a területre. 
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A   délszláv etnográfiai vonal tehát nem öleli magába a topolyai enklávét. De ebben 
az egész térségben nincsenek nagyobb települések, csak tanyák, amelyek között 
akad szerb tanya is. Ezért:

 1.  miután a néprajzi-történelmi szekció megalakult, és amikor a térképet bemutat-
ták nekik, azt a határvonalat néhány részletében megváltoztatták, méghozzá 
 Belić, Radonić és St.  Stanojević urak adatai alapján;

 2.  mivel a magyar enkláve délen mélyen belenyúlik elemünkbe, ezért a politikai 
küldöttség kénytelen a Bácskában követelt határvonalon belül azt is felölelni. 
Ugyanezen okokból vagyunk kénytelenek Magyarországnak meghagyni szige-
teinket/oázisainkat: a Módostól északra fekvő területeket, azokat a Duna men-
tén Pest és Szentendre felé, és úgy tűnik, számos, az ún. korridorban maradt 
horvátot Zala és Pozsony között. Ezek helyettesíthetik számukra a topolyai 
enklávéban [elveszett népességet];

 3.  noha Bánátban és Bácskában is nagyon nehéz olyan etnográfiai határvonalat 
húzni, amely pontosan elválasztja a délszlávokat a többi nemzettől, Baranyá-
ban ezt még nehezebb megtenni. Itt a délszlávok, a németek és a magyarok 
keveredése példátlan. Ez az oka annak, hogy a térképen bemutatott vonalak és 
oázisok csak részben kielégítőek. Csak egy, a népek összefonódását ábrázoló 
részletes etnográfiai térkép kidolgozása után lesznek kimutathatók. A   szerbek 
és horvátok is kevesen vannak. A   politikai küldöttséget emlékeztetni kell arra, 
hogy a Mohácstól a Dráváig terjedő vonalhoz nekünk mégis vannak etnográfi-
ai jogaink. Az igaz, hogy itt a németeken kívül elég magyar is él, de kompenzá-
cióként a magyar államban hagyjuk a Pécstől délre fekvő oázisunkat;

 4.  az etnográfiailag így definiált államunk, még ha számottevő idegen népességgel 
is rendelkezne a határ menti területeken (Bánát, Bácska, Baranya), nemzeti 
szempontból egységesebb lenne az egykori Ausztria–Magyarország romjain 
létrehozott államok bármelyikénél.

57. BARANYA STATISZTIKÁJA – ELABORÁTUM52

(1919. május 29.)

Baranya

A   szerbek és a horvátok a Mohácsi, a Baranyavári (melynek Dárda a székhelye), a 
Pécsi és a Siklósi járásban élnek, továbbá Pécs városában (Pécsett bosnyákoknak 
nevezik őket).

Hogy a teljes szerb-horvát népességet egybefoglaljuk, egy vonalat kell húzni 
Bajától Bátaszék, onnan Perbál, majd Pécs, Pellérd felé a Dráván fekvő Moslavina 

 52 AJ-F336-f16-2203. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.
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irányába. A   minimum követelést a Dunán fekvő Bátától a Dráván fekvő Miholjacig 
húzódó határban határozhatjuk meg (kék vonal).

Hogy Bácskát biztosíthassuk az oldalirányból érkező támadásoktól, és főképpen 
azért, hogy lehetetlenné váljon a magyaroknak a Dráva torkolatánál történő táma-
dása Bácskára és Szlavóniára, szükséges, hogy Baranya egy része hozzánk kerüljön.

***

A   nemzetiségi viszonyok Baranya vörös vonallal jelölt részében a következők:

  Szerbek, horvátok     Magyarok  Németek
Mohácsi járás  26.456 9.699           19.951
Baranyavári járás  21.519 8.203 18.804
Siklósi járás  14.627 11.782  5.492
Pécsi járás  18.993 10.392  9.184
Pécs városa  8.641 34.628  6.356
 Összesen 88.236 74.704 59.787

Amennyiben a kék vonal mentén jelölt határ elfogadására kerülne sor, úgy kö-
rülbelül

Szerb és horvát 67.602
Magyar 29.684
Német                     44.247

M. Kancin népképviselő  
A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
Belügyminisztériuma, Belgrád,
Bácska, Baranya és Bánát osztálya
6175 sz./919
A   Külügyminisztériumnak Belgrádba

Baranya megye alispánja jelenti, hogy Baranyában végre befejeződött a lakosság 
összeírása, ezért a korábbi összeírás módosítását, kiegészítését kell eszközölni.

A   javítás a Baranyavári (Dárdai) járásra vonatkozik, ahonnan a következő ada-
tokat kaptuk: 10.087 szerb, 3.178 sokác (horvát), összesen 13.256 szláv, továbbá 
12.907 magyar, 17.854 német, 1.109 zsidó, 348 egyéb nemzetiségű él ott. A   lakosság 
összlétszáma 45.483.

A   jelentés a Barcsi járásra is kiegészítéseket tartalmaz, amely a hajdani magyar 
Barcsi és Szigetvári járásokból áll. Az adatok: 910 szerb, 9.556 horvát (sokác), 143 
csehszlovák, 9 lengyel, szláv összesen 10.618. 18.001 magyar, 4.707 német, 1 angol, 
1.192 zsidó, 597 cigány – az összlakosság 35.116 fő.
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Megtiszteltetés számomra a jelentést Önöknek eljuttatni, egyúttal kérem Önöket, 
hogy ugyanezt a békekonferencia küldötteinek legyenek szívesek továbbküldeni.

Belgrád, 1919. június 2.
A   miniszter parancsára

I.  Pavlas megbízott

58. A   BÁCS-BODROG MEGYEI HATÁRMEGHATÁROZÓ BIZOTTSÁG 
MEMORANDUMA, AMIT ZOMBORBAN ÉS SZABADKÁN 

ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE A HATÁRMEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁGNAK 
(1919. május 31-én)53

Belső: A   Határmegállapító Bizottságnak szánt memorandum

Amennyiben a szerb nép érdekében nem változnának a Párizsban felvázolt határok, 
úgy a legnagyobb igazságtalanság éppen azokat érné, akiket segíteni kellene, és ok 
nélkül támogatnák a magyarokat, akik a legtöbb igazságtalanságot követték el. 
Kérjük ezért, hogy a határt a mi javunkra igazítsák ki az alábbi okokból:

Történelmi okok

Egész Bácska, így a Baja és Szabadka közötti vidék is emberemlékezet óta szerbekkel 
volt benépesülve még akkor is, ha a nemesség más nemzetiségű volt. Az avarok után 
a 9. században itt és egész Pannóniában csak szlávok maradtak. A   magyar honfog-
lalással nem érkezett nagyszámú magyar népesség.

A   magyar királyok a pápa felszólítására keresztes hadjáratokat vezettek a boszniai 
eretnekek ellen, visszatértükkor rabokat hoztak magukkal, akiket Bácskában és a 
Szerémségben telepítettek le. Az 1437–1439 közötti évekből származó leírásokból 
kiderül, hogy a kalocsai és a bácskai egyházkerületekben szerb és bosnyák eretnekek 
és katolikusok is találhatóak (Rasciani et Bosnenses heretici cum christianis), hogy 
régóta itt éltek és számosak voltak (a longis temporibus copia ingens). Ekképpen írtak 
maguk a magyarok Jenő pápának, aki  Marchiai Jakabot küldi legfőbb inkvizítornak, 
hogy térítse igaz katolikus hitre a Rascianos et Bosnenses-eket ( Fermendzsin: Acta 
Bosnae, potissimum ecclesisastica... Zágráb, 1892, 158–176).

Az 1526-os mohácsi csata után a magyarok elmenekültek Bácskából, egyedül a 
szerbek maradtak ott, kiknek már 1527-ben erős, 12.000 fős katonaságuk volt a Sza-
badka–Zenta–Szeged városok alkotta térségben Crni (Fekete) Jovan vezérlete alatt. 
A   törökök folyamatosan újabb szerb jobbágyokat vezettek ide a föld művelése céljá-
ból (Turcae cupientes loca ab Hungaris deserta, novis gentibus replere, Serviae incolas 
convocarunt... Katona I: 72), a 16. században egész Bácska teljesen elszerbesedett.

 53 Jugoszláv Levéltár. AJ F334-f-85-1581. Szerb nyelvű nyomtatott dokumen-
tum. Fordította Mačković Papp Márta.
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A   török adóösszeírásokból tudjuk, hogy a török katonák között, kik Baját, 
Szabadkát, Zombort és Bácsot védték, számos szerbet találunk, ugyanis azokat 
név szerint is említik (Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfi ája I. Zombor, 
1896, 219–266). 1572-ben Kelebián, Tompán, Ludason, Mátéházán, Mélykúton 
és Szentivánon kizárólag szerbek éltek (Tudománytár XI: 171).

A   törökök dalmáciai katolikusokat is telepítettek. 1622-ben először kerül em-
lítésre „a régi kiváltságokkal rendelkező bunyevác parókia a katolikus egyházköz-
ségben” (Parochia Bunjevci cum antiquus facultatibus).

Mikor a törököket elüldözték, itt maradtak a szerbek, a bunyevácok és a sokácok. 
1687 tavaszán további 5000 szerb vándorolt ide Törökországból, és ugyanez év őszén 
5000 katolikus szerb Felső-Bácskába. 1690-ben Csarnojevics pátriárka vezetésével 
sok szerb érkezett Koszovó és Metóhia területéről. A   Rákóczi-féle lázadás idején 
a magyarok Bácskát „Ráczországnak” nevezték, 1709-ben pedig Belovár környéki 
szerbek – sijákok – érkeztek.

Bácska lakosságának legrégebbi, 1715–1720-as összeírásában ezen a környéken 
mindössze 14 magyart írtak össze Baján, egyet-egyet Baracskán és Bácsborsódon, 
a többi településen egyetlenegyet sem. Baján akkor 216 szerbek lakta ház állott, 
Zomborban 329, Szabadkán pedig 264 házban kizárólag szerbek és bunyevácok 
éltek. A   környező falvakban, Hercegszántón, Garán, Regőcén, Katymáron és 
Bácsalmáson csak szerbek éltek, egyetlen magyarok lakta ház sem volt, Madaras és 
Kunbaja pusztákként voltak említve (Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio 
korában. Budapest, 1896, Országos M. Kir. Stat. Hivatal).

Később megkezdődött a szerbek üldözése. A   németek minden szerbet katolikussá 
akartak tenni, a magyarok pedig minden pravoszlávot és katolikust is magyarrá, 
majd jobbággyá tettek volna. Arról, hogy miképpen történt az elmagyarosítás, 
maga a magyar Katona tesz említést, aki lejegyzi, hogy a kalocsai magyarok már 
elfelejtettek magyarul, és szerbül beszéltek (Rascianicam linguam condidicerunt, 
patriam autem multi iam dedidicerunt), ezért a kalocsai püspök, aki maga magyar 
gróf volt, megtiltotta a szerb beszédet 12 forint vagy 12 botütés büntetés terhe alatt 
(usum Illyricae linguae sub mulcta duodecim vel fl orenorum vel baculorum inhibuit – 
Katona: Hist. Metrop. Colocensis Ecclesiae, 1800, I: 72).

Az üldözés miatt 1735-ben a nép fellázadt, a pravoszlávok közül pedig sokan 
1750-ben kivándoroltak Oroszországba.

Ezt követően a császári bizottságok kezdték a földeket elkobozni a néptől, a 
szétszórtan élő szerbeket és bunyevácokat tagosított telkekre és szabályozott, nagy 
falvakba telepítették, az elkobzott földeket pedig grófoknak és magyar báróknak 
adományozták. Hogy a nép elégedetlenségét enyhítsék és az indulatokat csillapítsák, 
Baját, Zombort és Szabadkát szabad királyi városokká tették.

A   szerbektől, sokácoktól, bunyevácoktól elrabolt földekre németeket, szlováko-
kat és magyarokat telepítettek. Így keletkeztek a 18. század közepén a latifundiumok, 
melyekből az egyiket a földmérő mérnök,  Redl kapott meg.
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Az erőszakos elmagyarosítás szülte az 1848-as forradalmat, amelyben legtöbbet 
a szerbek szenvedtek.

Ezt követte a németesítés időszaka, ami a korábbi korra való ellenhatás volt, 
majd 1870-től újból az elmagyarosítás kezdődött az iskolákban és az egyházban, a 
szerbek, sokácok és bunyevácok szörnyű gazdasági elnyomása, aminek a végrehajtói a 
hivatalnokok és a sajtó voltak. A   szerb értelmiség kénytelen volt Szerbiába költözni, 
a parasztok pedig a határba vagy Amerikába mentek. 1900-ig a pravoszláv szerbek 
természetes szaporulata 47.000 főt számlált, de ez kevésnek bizonyult a 31.000 fős 
kivándorlás tükrében. A   katolikus bunyevácok körében mérhető elvándorlás mér-
tékéről nincs statisztikai adatunk. Az állami hivatalokat csak magyarok kaphatták, 
az állami földekre csak magyarokat telepítettek, esetleg elmagyarosodott németet, 
míg a szerbek, sokácok és bunyevácok egy talpalatnyi földet sem kaptak, a tetejébe 
még a rétjeiket, legelőiket és erdeiket is elkobozták.

Ma, mikor ezek a területek a szerb fegyverek jóvoltából a szaloniki front áttörésé-
vel felszabadultak, jogunk van a bajai háromszög egészét követelnünk, mert minden 
elmagyarosítási szándék mellett sincs itt több magyar, mint a lakosság egyharmada, 
a falvak pedig már 400 éve színszerbek!

Jogi indokok
 

A   közigazgatási és igazságügyi jogfolytonosság akkor tartható fenn legjobban, ha az 
egész körzeti közigazgatási egység – a Bajai és a Bácsalmási járás – nekünk ítéltetnék.

A   megye összes községéből származó árvaházi pénzek egy helyen, a megyei 
árvaházi pénztárban összpontosulnak, amit a jelzáloghitel hitelez, a fennmaradó 
összeget a megye területén található pénzintézetekbe helyezi el. Amennyiben a me-
gye egy részét leválasztanák, akkor csak nagy nehézségek árán lehet a bontómérleget 
elkészíteni a központtal és a határon túl maradó intézményekkel, adósokkal a határ 
mindkét oldalán. Hasonlóképpen szövevényes lenne a bontómérleg elkészítése a 
bírósági letétek, hivatalos iratok, tulajdoni lapok, telekkönyvek, kataszteri iratok 
és adókönyvek esetében.

Miután a békekonferencia nem találta méltányosnak kérésünket, hogy királysá-
gunknak ítélje a megye egész területét, kérjük, hogy legalább a községi közigazgatási 
egységek maradjanak egészben, mert még az egyes községek határainak felosztása is 
évtizedekig tartó jogi bonyodalmakhoz vezetne. Azonkívül, hogy minden birtokos 
csak nagy műszaki nehézségek árán tudná földjét művelni a határ másik oldalán, az 
ilyen osztozás jogi értelemben tarthatatlan állapotot teremtene.

Az esetleges állatjárványok megfékezése lehetetlen volna, vagy pedig más mó-
don kellene foganatosítani falun és városban. A   mezőőri tevékenység, ami a javak 
védelmét hivatott szolgálni, hatástalanok maradnának, a községi és a mezei utak 
tönkremennének. Miután a kataszteri lapok és térképek nem vághatóak szét, a 
határ bármelyik részének leválasztása a leválasztott részt dokumentumok nélkül 
hagyná. Tekintettel arra, hogy a tulajdoni lap oldalaira a tulajdonos minden ingat-
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lanja összeírásra kerül, ami a községben található, legyenek azok a legapróbbak és 
szétszórtak, ugyanakkor a jelzálog jegyzése során a széljegyzet az egész tulajdonra 
vonatkozik, a határ felosztása során lehetetlen volna a szerzett jog meghatározása, 
jogi bizonytalanság lépne fel, hitel folyósítása lehetetlen volna, és az egészséges 
gazdasági élet működtetése ellehetetlenedne. 

A   sokéves háború következményeképpen számos hagyatéki eljárás és válóper van 
folyamatban, ennek következményeképpen abban az esetben, ha a falu és lakossága 
az egyik, a közösen szerzett vagyon és örökség a másik állam hatásköre alá esne, úgy 
abból hallatlan bonyodalmak származnának.

Ugyancsak komoly nehézségek származnának a községi közös birtokok, az is-
kolaszéki, árvaszéki, egyházi és községi alapítványok felosztásából csakúgy, mint a 
községet terhelő tartozások felosztásából. A   vadászati és halászati jog, a vízhasználat, 
a lecsapolási társulatok, a vízlevezetési és folyószabályozási társaságok működésében 
is nehézségek lépnének fel.

A   felsorolt okokból kiindulva jogosnak tekintjük azon kérelmünket, hogy mini-
mális követelésként juttassék nekünk a Szabadka északi határán, Bácsalmás, Madaras, 
Katymár, Regőce, Rasztina és Hercegszántó határának északi peremén húzódó határ.

Gazdasági indokok

Szabadka és Zombor Észak-Bácska két legfontosabb gazdasági és kereskedelmi 
központja, a harmadik központ, Baja, kevésbé fontos, és éppen ezért lemaradt a 
fejlődésben.

A   mezőgazdaság és földművelés minden terménye – külön tekintettel a Baja 
környéki homokos területen megtermelt gyümölcsökre és szőlőre – jobbára Sza-
badkán és Zomboron keresztül kerül piacra. A   közlekedési útvonalak, a közúti  
és vasúti forgalom úgy épült, hogy minden terményt Szabadkára és Zomborba 
lehessen szállítani.

Ha a bajai háromszög elszakad államunktól és Magyarországhoz kerül, a nemzeti 
és gazdasági élet új központokat és piacot kénytelen keresni magának, Szabadka és 
Zombor városaink pedig elveszítenék gazdasági hátországukat.

A   Bácsalmás–Szabadka-, illetve a Bácsalmás–Regőce-vasútvonalak, valamint a 
Baja–Zombor-vasútvonal a legékesebb bizonyítéka annak, hogy Baja és környékének 
erőszakkal való elszakítása felborítaná a fennálló adminisztratív, kereskedelmi és 
gazdasági rendet és egyensúlyt Észak-Bácskában, ezért kérjük, hogy Baja városa és 
az egész bajai háromszög csatoltassék a szerbek, horvátok és szlovének államához.

A   falvak, melyek közvetlenül a Párizsban meghatározott, Mag yarország és 
államunk között húzódó határvonalon fekszenek, gazdasági tekintetben Szabad-
ka és Zombor közvetlen vonzáskörzetébe tartoznak, és a vasútvonalak, amelyek 
Bácsalmásnál keresztezik egymást, és Bácsalmást Regőcével kapcsolják össze, arról 
tanúskodnak, hogy a határnak nem szabad ott maradnia, hanem északabbra kell 
húzódnia.
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Ezt a dicsőséges bizottságnak figyelembe kell vennie főképpen az okból, mert 
az időszakosan megvont határ azon falvak túlnyomó többségében, melyek mellett 
elhalad, elválasztja egymástól a földbirtokos parasztokat a földjeiktől.

Szabadka városától 40.000 hold földet vesz el minden indoklás nélkül és juttatja a 
magyaroknak. Az elvett földön sem magyar paraszt, sem magyar falu nem található, 
az mind szabadkai szerbek és bunyevácok földje, akik ezt a földet katonai bátorságu-
kért a harcmezőn érdemelték ki, vagy legelőket és pusztákat törtek fel és műveltek 
meg, amit előtte a török időben is birtokoltak, de az osztrákok elbitorolták tőlük, 
hogy németeket telepítsenek ide. Ma itt a szabadkaiak tanyái állnak, a bizottság 
pedig nem teheti meg, hogy szerbek és bunyevácok magántulajdonát vagy a város 
tulajdonát csupán azért vegye el, hogy a magyarok elégedettek legyenek. Szabadka 
városával kell maradnia annak egész területének.

Katymárnak hozzánk kell tartoznia nemcsak azért, mert ott alig van magyar 
lakos, hanem azért is, mert határának nagyobb része hozzánk tartozik, és a nép 
nem élhet a földje nélkül.

Regőce nem veszítheti el északon legjobb földjeit, hanem egész határa az álla-
munkhoz kell hogy tartozzon.

Hercegszántó pedig azért, mert lakosságának kétharmada szerb, és hozzánk 
kell tartozniuk, de azért is, mert hozzá tartozik Karapancsa puszta is a maga 9.000 
holdjával, ami  Frigyes főherceg magánbirtoka, azé a kegyetlen hadvezéré, aki 1914 
augusztusában megparancsolta, hogy a magyarok Szabács városában ártatlan embe-
reket, nőket és gyermekeket gyilkoljanak, és fosztogassanak, és megszégyenítsék az 
európai civilizációt azzal, hogy hét leányt öltek meg azután, hogy mellüket lemet-
szették. Ez a föld nem tartozhat a magyarokhoz. A   bizottság ezt nem engedheti meg, 
hogy a hercegszántói szép asszonyokat és lányokat behívják, hogy valami Habsburg 
fényképezgesse őket, ahogy a vadászgató Vilmos császár fényképezte őket ittjártakor.

A   legkevesebb, hogy gazdasági okokból kell követelnünk és meg kell kapjuk a 
Szabadka északi határa alatti területet, Bácsalmás falut mindkét vasúti vonallal, 
Kunbaját, Madarast, Katymárt, Regőcét, Gyurics-pusztát és Hercegszántó egész 
területét, mert kereskedelmi központjaik és piacaik Zomborban és Szabadkán 
vannak, továbbá a bácsalmási vasúti csomópontnak hozzánk kell tartoznia, de 
főképpen hozzánk kell tartoznia  Frigyes főherceg földjének, aminek bevételéből 
a szabácsi rokkantak és a bácskai önkéntesek követeléseinek eleget lehessen tenni.

Hidrográfiai és hidrotechnikai okok

Miután államunkhoz fog tartozni a Bezdánnál kezdődő és Becsénél végződő Fe-
renc-csatorna és a Sztapártól Újvidékig ásott mellékága, attól kezdve nemcsak a mi 
államunk, hanem az angolok és tőkéseik érdeke is megköveteli, hogy egészében hoz-
zánk tartozzon a Bajától Bezdánig tartó csatorna is, mely a főcsatornába torkollik, 
és speciálisan a bajai háromszögön keresztül halad, a csatornán lévő szivattyú is itt 
van, és a talajvizes réti területről is elszállítja a vizet. Ezekből az okokból:
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 a)  Az 1870-ben alapított Ferenc-csatorna Rt., főképpen angol tőkével. A   10 millió 
koronányi elsődleges részvények angol eredetűek az A) részvények – 9.068.000 
korona – ugyancsak angol kézben vannak, csupán a B) részvények – 8.036.000 
korona – vannak magyar állami és magánkézben. A   Társaság saját költségen 
építtette ki a Bajától Bezdánig tartó csatornát, amely a Ferenc-csatornát táp-
lálja vízzel, ezért a Ferenc-csatorna hajózási jogát, a csatorna mindkét partját 
használhatja és további 2682 hold földet is, a bérleti jog 1945-ben szűnik majd 
meg, amikor újból állami kézbe száll a bérlemény.

A   Ferenc-csatorna Bezdántól Becséig 118 kilométer hosszú, a Sztapár és 
Újvidék közötti mellékág 64 kilométer, a Bajától Bezdánig futó csatorna hossza 
44 kilométer.

Nemcsak politikai okok indokolják a csatorna teljes egészének egységes 
igazgatását, mely angol kézen, de az országunkban kell hogy maradjon [!], 
hanem az angol tőkések érdekei is azt diktálják, hogy a bajai háromszögben 
futó 30 kilométernyi csatorna ne maradjon magyar kézben, és hogy ezért a 30 
kilométerért ne kerüljön veszélybe a maradék 196 kilométernyi csatorna.

Bajánál a víz természetes eséssel a Sugovicán keresztül folyik a Dunából, és 
Bezdánnál torkollik a Ferenc-csatornába. Amikor alacsony a vízállás, akkor 
Bajánál szivattyú emeli át a vizet a csatornába.

Amennyiben Baja és a csatorna felső folyása Magyarország kezében marad-
na, akkor a Ferenc-csatorna gazdasági és vízgazdálkodási tekintetben a ma-
gyarok kényének-kedvének lenne kitéve, akik országunkkal szemben ellensé-
gesek, ezért a befektetett angol tőke megtérülése minimális lenne, vagy éppen 
kudarcot vallana.

Miután a magyarokat már semmilyen érdek nem fűzi a Ferenc-csatornához, 
mivel részvényeik a mi államunkra szállnának, többé nem viselnének gondot 
a csatornáról és annak vizéről sem. A   Dunával párhuzamosan futó csatornát 
nem kotornák rendszeresen, és feltöltődne homokkal, és a párhuzamos csator-
na kiszáradna, alacsony vízállásnál pedig találnának kifogást, hogy a szivattyút 
ne helyezzék üzembe, mert ez ma drága, és a magyaroknak nem áll érdekében, 
hogy kotrásra vagy szivattyúzásra költsenek.

Alacsony vízállásnál a Duna Bezdánnál 45 méterrel alacsonyabban van, mint 
a csatorna vízállása, az év nagyobb részében a Duna vize nem folyik a csator-
nába, ezért az angol társaságnak iszonyú pénzt kellene költenie egy bezdáni 
szivattyúra.

Nemcsak az angol részvénytársaság 20 milliós befektetésének megtérülé-
se forogna kockán abban az esetben, ha a bajai szivattyú Magyarországhoz 
kerülne, de a hajók, építmények értéke is. Ezért kell mindennek Jugoszláviához 
kerülnie, hogy egy államban legyen minden.

 b)  A   Duna mellett fekvő belvíz- és ármentesítési társaságok, a Margitszigeti Társa-
ság, a Hercegszántó–Bezdáni Társaság, a Kígyós-éri Társaság, az Igali Társaság 
éppen ezért országunkhoz kell hogy tartozzanak a következő okokból:
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Mindegyik társaság egy önálló vízelvezetési rendszert jelent olyan tölté-
sekkel és vízlevezető csatornákkal, melyek a korábban mocsaras műveletlen 
területeket termővé varázsolták.

A   fenti társaságok csak abban az esetben működhetnek akadálytalanul, ha 
pénzügyi, műszaki ellenőri és védelmi igazgatásuk egy oldalon összpontosul. Ezek 
a társaságok Bajától Bezdánig 70.000 hold földet védenek az árvíztől. A   területen 
van a karapancsai puszta is, amelynek  Frigyes főherceg a tulajdonosa, aki évente 
vendégül látta a német császárt. Azon főherceg földjét, aki parancsot adott Szabács 
elpusztítására és ártatlan szabácsiak legyilkolására, semmiképpen sem kaphatják 
meg a magyarok. Emellett ezen a területen mohácsi és bácskai szerbek birtokai is 
fekszenek. Itt birtokol Stajević Jovan 430, Aćimović Milutin 514, Kalenić Andrija 
347, Keserić Franja 181, Krosić Jovan 5494, Pavković Ante 658, Prakatur Toma 
1638 holdat, hogy a többi kisebb birtokot ne soroljuk fel.

Ha az árvízvédelmi társaságok vagyonát feldaraboljuk, és műszaki berendezéseik 
nem jutnak a kezünkbe, az nemcsak a jelenleg termékeny földek víz alá kerülésével 
fenyeget, de szörnyű következményekkel jár majd a Bezdán és Apatin közötti ala-
csonyabban fekvő réti földeken is akkor, ha magas lesz a vízállás, mert a társaságok 
nem tudják majd jó karban tartani a töltéseket és a csatornákat.

Ezért kell a teljes Baja alatti réti területeknek államunkhoz tartozni.

Etnográfiai érvek
 

A   vitás bajai háromszög egész területén mindössze 5 magyar lakosságú falu található, 
Dautova, Baracska, (Bát)Monostor, Szeremle és Madaras, ezeket is azt követően 
népesítették be, hogy onnan a szerbeket elüldözték, de ezzel együtt is a ma ott élő 
magyarok elmagyarosodott bunyevácok, szlovákok és németek, akiknek falvait 
1720-ban még kizárólag szerbek és bunyevácok lakták. Bátmonostoron még a török 
és az osztrák uralom alatt is volt egy pravoszláv monostor egészen 1704-ig, amikor 
a magyarok felgyújtották, és a szerzeteseket legyilkolták.

Napjainkban a bajai háromszögben még 10 olyan falu van, ahol a bunyevácok 
többségben vannak vagy pedig a magyarok számához képest képeznek többséget, 
de a németekhez képest számuk elmarad. Ezek a falvak Gara, Vaskút, Szentistván, 
Csávoly, Szentiván, Mateovics, Bikics (Bácsborsód), Bácsalmás, Katymár, Regőce és 
Hercegszántó.

Ezek mellett két német falu van, ez Csátalja és Kunbaja, többségben pedig Garán, 
Vaskúton, Csávolyban és Bácsalmáson vannak.

Miután a bizottság abban az eszményi helyzetben van, hogy megszabadítsa a 
szerbeket a magyaroktól, ezért az egész bajai háromszöget nekünk kell ítélniük. 
A   magyarok lakta öt kis falu érdekében nem adhat 12 nagy falut a magyarok kezére 
csupán azért, hogy elégedettek legyenek.
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Az a hét falu közül, mely a felvázolt határvonalon fekszik, csak egy – Madaras 
– magyar többségű, az összes többiben a magyarok abszolút kisebbséget alkotnak, 
és alig érik el az összlakosság 1/3-át.

Kunbaja német, majd bunyevác többségű, semmi sem indokolja, hogy Magyar-
országhoz kerüljön.

(Bács)almás a régiségben szerb, mára német többségű falu, a magyarok aránya 
nem éri el a lakosság 1/7-ét, akik közül sokan elmagyarosodott szlovákok. Miután 
szerb sokkal több van, mint magyar, az egész falu és határa hozzánk kell kerüljön.

Katymár régen szerb falu volt, ma sok a német, és a magyarok száma nem éri el a 
lakosság 1/6-át, a tetejébe nem igazi magyarok, ezért az egész falu és határa Jugoszlá-
viához kell hogy tartozzon. A   katymáriak már tíz éve át akartak térni a pravoszláv 
hitre, de a csendőrök lezárták a faluba vezető utakat, és meggátolták őket ebben.

Regőce régen szerb, ma német többségű falu, a magyarok a lakosság 1/6-át  sem 
érik el, ezért kell az északi határban lévő földeknek is hozzánk tartozni.

Hercegszántó régen tiszta szerb falu volt, és ma is a lakosság 2/3-a szerb. A   her-
cegszántóiak többsége, minden erőszak ellenére, 1899-ben áttért a pravoszláv hitre 
dacára annak, hogy az osztrák császár is közbenjárt a szerb pátriárkánál, hogy ne 
tegyék ezt. A   népakarat döntött. Azokat a szerbeket, akik a hatalmas osztrák csá-
szárnak is ellentmondtak, nem veszíthetjük el csupán azért, mert jelen pillanatban 
Párizsban tájékozatlanok voltak, és nem voltak tisztában azzal, hogy itt a lakosság 
2/3-a szerb, és hogy Hercegszántó mellett van  Frigyes főherceg birtoka, aki a 
szabácsiakat kínozta és fosztogatta.

A   szabadkai határ északi része szerbekkel és bunyevácokkal lakott, ezért nem 
kerülhet a magyarok kezére.

Madaras falu az egyetlen, ahol nincs szerb, és magyarok lakják. Amennyiben 
a határmegállapító bizottság a magyaroknak adja Mateovics (Mátéháza), Bikics 
(Bácsborsód), (Bács)Szentiván, Csávoly, Csátalja, Vaskút és Szentistván falvakat, 
ahol a magyarok abszolút kisebbségben vannak, és amelyekkel annyi sok szerb és 
német kerül hozzájuk, akkor a bizottság gazdasági és stratégiai okokból feláldoz-
hatja Madarast a határával annál is inkább, mert az ott élő magyarok valójában 
elmagyarosodott szlovákok és németek!

A   katolikus egyház érdekei
 

A   törökök kiűzését követően a kalocsai érsekség és a bácskai püspökség a kalocsai 
érsekségben egyesültek, majd 1918, a demarkációs vonal meghatározása után újból 
két részre szakadtak. A   felső, kalocsai részben 27 egyházközség maradt 53 pappal, 
az alsó részben 108 parókia maradt 190 pappal.

Az érsekség nagy birtokokkal rendelkezik: a kalocsai részekben 58.000 holddal, 
a bácskai részben csupán 15.000 holddal Bács környékén, a bajai háromszögben 
Szentistván falu környékén többel, 16.000 holddal.
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Ha a bajai háromszög elszakadna Bácskától, és az érsekség északi részéhez csa-
tolnák, akkor a Baja körüli 16.000 hold is oda kerülne, miáltal az egyházi javak 
felosztása igazságtalan lenne.

A   bajai háromszöggel kiegészülő kalocsai érsekségben 46 eklézsia lenne 88 
pappal, amihez 74.000 hold föld tartozna. Ezzel szemben a bácskai részben a bajai 
háromszög nélkül 89 egyházközség lenne 155 pappal, de csupán Bács körül birto-
kolnák a 15.000 hold földet.

A   felső, kalocsai rész aránytalanul sokat kapna, a lenti, bácskai rész viszont 
nagyon szegényesen lenne ellátva. Ezzel a kevéske 15.000 hold földdel kellene új 
püspökséget alapítani és intézményeit fenntartani, mint a teológiai kar, a papne-
velde, az agg papok otthona, a központi apácarendben lévők, szám szerint 228-an, 
akik a bácskai részen 22 zárdában élnek, öt polgári, egy ipari szakközépiskolában, 
130 általános iskolában oktatnak, és két árvaházban szolgálnak.

Ebből a kevés birtokból nem lehetne fenntartani az egyházi iskolákat és fizetni 
tanítóit, pedig tanítóból a demarkációs vonal ezen oldalán 528 van. A   szegény, beteg 
és erőtlen papság semmilyen segítségre sem számíthatna az egyháztól.

Ezek után világos, hogy a Bácskában maradó katolikus egyház, a papság, a rend-
házak, a vallási iskolák érdeke, hogy az egész bajai háromszög és benne a 16.000 
hold egyházi birtok Jugoszláviához csatoltassék, mert másként a Bácskába kerülő 
katolikusok egyházi élete szörnyű károkat szenvedne, ha a kalocsai, a bácskai ré-
szeken élő katolikusokhoz képest kisebbségben élő hívekre 74.000 hold, a bácskai 
részen élő hívek gondozására csak 15.000 hold jutna.

A   nép akarata
 

Minden sokác és bunyevác, akik a bajai háromszög lakosságának 1/3-át alkotják, 
államunk része kíván lenni, és szándékuknak többször hangot adtak.

A   hercegszántói parasztok 1899-ben tömegesen tértek át a szerb pravoszláv hitre 
minden agitáció nélkül, uraik és papjaik akarata, a magyar állami terror ellenére 
és az osztrák császár kívánságának dacára, aki megrótta a szerb pátriárkát is, hogy 
a hercegszántóiakat egyháza kebelére fogadja. Ha tudjuk, hogy a hercegszántói 
parasztok 2/3-a sokác és szerb, akkor felesleges megkérdezni őket, hogy Jugoszlá-
viához kell-e csatolni őket.

A   katymári bunyevácok már tíz évvel ezelőtt a pravoszláv hitre akartak térni, de 
a faluba küldött csendőrök megakadályozták a papot, hogy a faluba betegye a lábát. 
Ha egy konzervatív, zömében parasztokból álló nép elhagyja ősi hitét a nemzete 
iránt érzett szeretettől vezérelve, az a nemzeti öntudat történelmi csúcspontja, 
mert általában fordítva szokott történni. Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy az 
elmagyarosítás folyamatát igazságtalanul hajtották végre az egyház keretén belül. 

Az, hogy a bajai háromszög összes szerb, sokác és bunyevác lakosa hozzánk 
szeretne tartozni, azt a menesztett küldöttségek nagy száma is híven bizonyítja, 
amelyeket Belgrádba küldtek azzal a szándékkal, hogy érvényesítsék kéréseiket, 
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mi több, a bunyevácok maguk is menesztettek egy küldöttséget Párizsba, hogy ott 
érvényesítsék jogos követelésüket.

A   nagyobbik harmadot jelentő németek is többször kifejezték azon szándékukat, 
hogy Jugoszláviához kívánnak tartozni. Ha nem lenne magyar részről agitáció és 
megfélemlítés, bizonyosak vagyunk abban, hogy a bizonytalan jövőtől való félel-
mük miatt a németek többsége örömmel Jugoszláviához tartozna, mert jól tudják, 
hogy nemzeti létezésük nem kerülne veszélybe, és iskoláikban, templomaikban és 
otthonaikban továbbra is németek maradnának.

Több ezer magyar munkás tüntetett néhány nappal ezelőtt Baján azért, hogy 
Jugoszláviához csatolják, mert tartanak a terrortól, ami Magyarországhoz csatolá-
sukat követően bizonyosan vár rájuk. Ugyanez vár a zsidókra is Baján.

Ebből világosan látszik, hogy a bizonytalan jövőtől való félelmük leküzdése után 
a lakosság tiszta szívvel csatlakozni kíván hozzánk.

A   békekonferenciának és a határmegállapító bizottságnak nem lehet feladata, 
hogy a lakosság háromnegyedét saját akarata ellenére a magyaroknak átadja, hogy 
azt a maradék egynegyed terrorizálja és elmagyarosítsa.

Stratégiai okok
 

A   magyar újságok és mértékadó tényezők már a régi határok visszaszerzéséért 
indítandó háború mellett törnek lándzsát. Ez a béke előtti támadás esete! Ennek 
következtében nekünk, az államunknak kell gondoskodni a minél könnyebben 
védhető határokról.

Az ideális határ az lenne, amelyik a legrövidebb, ez pedig az egyenes vonalban 
Szentistvántól északra a Dunán induló és a Tiszával Szeged alatt érintkező határ len-
ne. Egyetlen más határ sem lenne ennyire rövid, és amennyiben ezt görbítenék, nehéz 
lenne megvédeni. Ezen stratégiai okokból kell a bajai háromszöget követelnünk.

Szükséges ez azon okból is, mert így a kezünkben lenne a vasútvonal is Bajától 
Szabadkáig, és a határ mellett könnyebben szállíthatnánk a katonai egységeket, 
lőszert és utánpótlást. Stratégiai okokból kell követelnünk a Dunán Bajától feljebb 
található híd birtoklását is, hogy könnyebben megvédhessük magunkat egy nyu-
gatról érkező támadás esetén.

Ha a bajai híd és háromszög, valamint a Baja–(Bács)Almás-vasútvonal magyar 
kézen maradna, országunk kellemetlen helyzetbe kerülne egy magyar támadás esetén. 
Nemcsak a Szabadkától a Dunáig terjedő szakasz maradna védtelen, de a magyarok 
nyugatról folyamatosan utánpótlást szállíthatnának, friss katonaságot és lőszert, 
ezzel minden erejükkel megtámadhatnák a balszárnyunkat, és visszavetnék, annál 
is inkább, mert a Dunától nyugatra fekvő határunk is mély fekvésű déli irányba, így 
a Dunán túl Mohács irányából állásainkat oldalba támadhatják.

Stratégiai okokból ezért nem kaphatják meg a magyarok a bajai háromszöget, 
mert lám, nem titkolhatják agresszív terveiket, mikkel saját népüket ámítják még 
a békekötés megkötését megelőzően.
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Ha a határ ott kerülne megvonásra, ahol Párizsban felvázolták, akkor Észak-
Bácska oly mértékben ki lenne téve a magyar veszélynek, hogy háború esetén 
védhetetlen lenne, vagy pedig a szerbeknek kellene a határon erődítményeket 
emelniük, laktanyákat építeniük, és aránytalanul nagy létszámú katonaságot kellene 
állomásoztatni a határon.

Az északi határ hatvan kilométer hosszúságban teljesen nyílt és lakatlan, minden 
határ melletti település nélküli, amiből az ellenséges mozgást ellenőrizni lehetne. 
A   terep nagyon sima, ezért nyáron minden akadály nélkül bevonulhatnának minden 
hadfelszereléssel együtt az éjszaka bármely időszakában, és alváson lelnék a szerbeket 
a két legnagyobb polgári és katonai központban, Zomborban és Szabadkán.

Ha a magyarok felkészülnének és háborút kezdeményeznének, délelőtt Zombort, 
Szabadkát kora hajnalban elfoglalhatnák.

Szabadka olyan közel lenne a határhoz, hogy az ellenség három oldalról lőhetné 
kis öblű hegyi tarackágyúval. A   Szabadka és Zombor közötti vasút 40 kilométer 
hosszan olyan közel futna a határhoz, hogy az ellenség a legkisebb ágyúkból is leg-
alább száz helyen lőhetné és gátolhatná meg a közlekedést vagy tehetné tönkre a 
vonalat. Néhány bátor lovas az éj leple alatt aláaknázhatná a vasutat, és könnyedén 
visszalovagolnának a határra.

Zombor megyeszékhely és a hadosztály-parancsnokság helye, amit a hercegszán-
tói határból bármikor ágyúzni lehetne.

A   felsoroltakból következik, hogy katonai és stratégiai okokból a Szabadkától 
északra húzódó határt a természeti és politikai határig kell kiterjeszteni úgy, hogy 
az egész terület hozzánk tartozzon. Emellett (Bács)Almás, Kunbaja, Madaras, Katy-
már, Regőce és Hercegszántó minden határával együtt hozzánk kell hogy tartozzon. 
A   mocsaras Kígyós-pataknak úgy kell Jugoszláviában maradnia, hogy annak északi 
partja is szerb kézen kell maradjon, és semmiképpen sem a magyarokéban.

Ez az abszolút minimum, amitől nem hátrálhatunk meg, az igazságos viszont az 
lenne, ha a határ Bajától északra kezdődően tartana keletre Szabadka északi határáig.

Elvenni tőlünk a bajai háromszöget és a bajai hidat csak azért, hogy egynegyed 
lakosságnyi magyar igénye kielégíttessék, gazdasági, néprajzi és főképpen stratégiai 
szempontokat figyelembe véve nagyobb katasztrófa lenne, mint ha a franciáktól 
elvennék a Saverne–Strasbourg-háromszöget azért is, mert itt a terület sík, és a 
magyarok Szentistván és Csávoly között már megkapták az Istenháta-fennsíkot a 
maga 170 méter tengerszint feletti magasságával, amit megerősíthetnének, hogy 
senki többet ne támadhassa meg őket. Ezzel a magyarok a párizsi békekonferencia 
figyelmetlenségének köszönhetően megszereznék Baját, a hidat, Istenhátát és a 
bajai háromszöget, és nemcsak Zomboron és Szabadkán dominálnának, hanem ők 
lennének egész Bácska urai, a szerbek pedig a párizsi konferenciának köszönhetően 
eleve védekezésre lennének ítélve a kedvezőtlen terepen.

Még egyszer ismételve: stratégiai szempontból követelnünk kell Baját a hídjával, 
az Istenháta körüli területet mint a háromszög legfontosabb stratégiai területét. 
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Méltányos lenne, hogy a szövetségeseinktől olyan pozíciókhoz jussunk, amelyek 
védhetővé teszik a területet, miután a magyarok viselkedéséből egyértelműen ki-
derül, hogy támadó háborúra készülnek ellenünk.

A   Párizsban vázolt határok mellett még a hadüzenet előtt a közigazgatásnak és a 
polgároknak is menekülniük kell Zomborból és Szabadkáról, de a katonaságnak is 
el kellene hagynia e városokat, mert már az első nap után ágyútűz alatt lennének. Ez 
a háború bebizonyította, milyen az, ha a nagyvárosokat bombázás alá lehet vetni! 
Állandó félelemben kell élnie Szabadka és Zombor lakosságának attól, hogy már a 
háború első napján lebombázzák és megsemmisítik!

59. HATÁRVONAL ÉS A BÁNÁTI MAGYAR KISEBBSÉG 
ÁLLÁSPONTJA54 

(Rejtjeles távirat Bernből 1919. június 12-én. 
Párizsban van 1919. június 13-án)

799. sz. táviratom kapcsán tudomásulvétel okán jelentem, hogy a köztünk és 
románok közt Bánát kapcsán kialakult vita, amit a Gazette de Lausanne-ban egy 
magyar publikált a mai számban levél formájában, amelyben elismerését fejezi ki 
a bátor szerb egységek kifogástalan viselkedése okán, a román megszálló szerveket 
pedig elmarasztalja, majd leszögezi, hogy a szerbek számíthatnak a bánáti magyar 
kisebbségre, és annak a reményének ad hangot, hogy a konferencia tekintettel lesz 
a 300.000 szerbre, akiknek az anyaországhoz kell csatlakozniuk.

No 839 
Jovanović

60. JOVAN  CVIJIĆ A POLITIKAI KÜLDÖTTSÉGNEK55 
A LAKOSSÁG CSATLAKOZÁSI NYILATKOZATAI KAPCSÁN

(1919. június 20.)

A   politikai küldöttség tájékoztatásául hangot adok meggyőződésemnek:

Ezeknek a kijelentéseknek korlátozott értékük van pillanatnyilag. A   külföldi kül-
döttségek, akik végül Baranya kérdését eldöntik, nem hisznek a lakosság által tett 
kijelentéseknek, amelyek a katonaságunk által megszállott területekről érkeznek.

 54 AJ F336-f5-2154. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.

 55 AJ-F336-f17-2419. A   következő dokumentumok – bár későbbi keltezésűek 
– ugyancsak a katonaság jelenlétében tett nyilatkozatok oktrojált jellegéről 
tanúskodnak. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.



■ 490 ■ Délszlávok Párizsban ■

Miután Baranyában tartózkodó hatalmi szerveink meg vannak győződve arról 
és vallják, hogy „a lakosság óriási többsége a Királyságunkkal való egyesülés pártján 
van, nemcsak a német, de a magyar nemzetiségűek is”, talán a leghelyesebb lenne 
a békekonferenciának javaslatot tenni arra, hogy egy bizottságát küldje el, hogy a 
helyszínen saját maga győződjön meg erről. Amennyiben küldöttségünk egyezik 
velem, úgy a jegyzék végén, amit a konferencia elnökségének küld, tegye meg ezt a 
javaslatot, majd ezután oda kellene hatni, hogy a küldöttségünk által javasolt első 
és kisebb revandikációs vonal csak a minimális revandikációs követelésünk, mely 
északabbra tolható, amennyiben a bizottság előtt ennek jogosságát megindokoljuk. 
Annál is inkább, mert az a revandikációs határ földrajzi értelemben nem jó.

 Jovan  Cvijić

61.  PROF.  JOVAN RADONIĆ ÉS PROF. STANOJE  STANOJEVIĆ 
LEVELE NIKOLA PAŠIĆNAK 1919. JÚNIUS 23-ÁN56

Tisztelt Elnök Úr!
A   legújabb statisztikai adatok ismeretében kijelenthető, hogy Baján és környékén 
a mi népességünk van többségben. Ezen adatok birtokában jogunk van Baját és 
környékét államunknak követelni.

A   nemzeti elv mellett még egy igen fontos gazdasági és közlekedési szempont is 
jelen van, amivel követeléseink Baja esetében alátámaszthatóak.

Bajánál a Duna ágazik, és az egyik ág a Ferenc-csatorna felé veszi útját, amely 
Bácskán keresztülfolyva a Dunát a Tiszával kapcsolja össze. Ez a csatorna a leg-
fontosabb közlekedési útvonalként is szolgál. Rajta igen méretes hajók, bárkák és 
uszályok haladnak, legfőképpen az éltető gabonát szállítva.

Mindezek mellett ez a csatorna az öntözést is szolgálja az egész vidéken a Duna 
és a Tisza között, és a száraz években, amelyek ott meglehetősen gyakoriak, a vizet 
ebből nyerik, és így védik a szárazságtól a vidéket.

Amennyiben Baja, tehát a leágazás eleje, ami a Ferenc-csatornát táplálja, más 
országban maradna, ez a leágazás bármilyen magyarázat mellett bármikor lezárható 
lenne, amivel egész Közép-Bácska egy fontos hajózási vonal nélkül maradna, és a 
száraz években pedig az egész vidékre nézve katasztrofális következményekkel járna.

Az Elnök Úrnak örökké alázatos
Prof.  Jovan Radonić

Prof. St.  Stanojević
Párizsban 
1919. június 23-án

 56 Jugoszláv Levéltár. AJ F336-fasc17- 2419/1. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.
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62.  RADONIĆ ÉS  STANOJEVIĆ LEVELE CVIJIĆNEK57

(Párizs, 1919. június 23-án)

Tisztelt Elnök Úr,
Tüzetesen átnéztük a baranyai községek csatlakozási szándékát tartalmazó anyagot. 
A   mindenre kiterjedő elemzés után a következő megállapításokra jutottunk:

Az egész anyag hitelessége megkérdőjelezhető, azzal küldöttségünk csak kor-
látozottan és nagy körültekintéssel élhet. Mindenki számára gyanús lesz az, hogy 
minden egyes kijelentés majdnem szóról-szóra azonos, tartalmában és formájában 
is, ami nemcsak azt a benyomást keltheti, hogy azokat parancsra töltötték ki, ha-
nem hogy azok előre kiküldött formanyomtatványok, amit csak aláírtak. Emellett 
számos olyan nyilatkozat is van, főképp a magyar lakosság körében kitöltöttek, 
melyek ellenkeznek államérdekeinkkel. Így például vannak olyan nyilatkozatok, 
amelyek kijelentik, hogy államunkhoz kívánnak csatlakozni, de csak addig, amíg 
Magyarországon a kommunisták vannak hatalmon, de addig is azt kérik, hogy 
közigazgatásuk „az ősi magyar törvények értelmében” valósuljon meg.

Azon lakosság száma, amelyik országunkhoz kíván tartozni, illetve ezen lakos-
ság százalékaránya pontatlan és teljesen tetszőleges. Így például a Mohácsi járással 
kapcsolatban le van írva, hogy „az államunkhoz tartozás mellett 7143 magyar 
nyilvánította ki szándékát”, ugyanakkor ebbe a számba nemcsak magyarok lettek 
beszámítva, akik a fent nevezett járás községeiben laknak, de azokon a települé-
seken lakók is, akik még nem nyilvánították ki ilyen jellegű szándékukat, hanem 
abból indultak ki, hogy miután ott szláv többségű a lakosság, nyilvánvalóan az 
államunkhoz való csatlakozás mellett döntenek. Ennek alapján azoknak a száma, 
akik hozzánk kívánnak csatlakozni, és ezek aránya teljesen bizonytalan, ezért nem 
lehet vele érvelni.

Ezek alapján azon a véleményen vagyunk, hogy ezt az anyagot csak akkor lehet 
felhasználni, ha eltávolítjuk belőle azokat a dokumentumokat, melyek tartalma álla-
munk érdekeivel ütközik. Azt gondoljuk, hogy csak összesítés szintjén kell kijelen-
teni, hogy Baranya 116 községe nyilvánította ki azon szándékát, hogy államunkhoz 
kíván tartozni a benne lakó összesen 140.965 lakossal. Térképet kell mellékelni a 
nyilatkozat mellé, amelyen a csatlakozás mellett szavazó községek lesznek feltüntetve.

Ezekkel a nyilatkozatokkal sikeresen támaszthatjuk alá területi követeléseinket 
annál szélesebb körben is, mint amit a békekonferencia számunkra adni kíván, 
kiváltképp a Mohács környéki települések esetében, vagy pedig a baranyavári he-
gyektől északabbra.

Újból hangsúlyozzuk, hogy az anyagot, amennyiben mégis a békekonferencia 
elé kívánják tárni, előzőleg át kell nézni és le kell tisztázni.

Baranyai követeléseink védelmében még felhasználható az Eszéki Kereskedelmi 
és Iparkamara nyilatkozata is, ami szerint a Dráva jobb partja gazdasági és keres-

 57 AJ F336 f17 2419/1.  Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.



■ 492 ■ Délszlávok Párizsban ■

kedelmi egység, és hogy Eszék és a Baranyai körzet igen nehéz helyzetbe kerül, ha 
Baranya nem a mi államunk részét képezi majd.

Az Elnök Úrnak hű
Professzor  Jovan Radonić, 

professzor Stanoje  Stanojević
Párizs, 1919. június 23-án

63.  JOVAN  CVIJIĆ A BÉKEKONFERENCIA 
SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KÜLDÖTTSÉGE ELNÖKÉNEK58 

(Párizs, 1919. július 10.)

A   békekonferencia
szerb–horvát–szlovén küldöttsége 
Elnök urának

Alulírott tisztelettel megkéri Önt, hogy a lehető legrövidebb időn belül juttassák el 
 Tardieu Úrnak, a békekonferencia területi bizottsága elnökének a következő tartal-
mú (1. sorszámú) jegyzéket. A   jegyzék tartalmazza a baranyai küldöttek jegyzékét 
és az ahhoz tartozó térképeket.

Párizs, 1919. július 10-e
  Jovan  Cvijić

A   néprajzi-történelmi bizottság elnöke

A   békekonferenciának

Kötelességünk, hogy a békekötés aláírása előtt felhívjuk a konferencia figyelmét 
a Szerbia és Magyarország között Baranyában húzódó határra, ami a magyar sta-
tisztika alapján került megvonásra, ami ebben az övezetben kifejezetten hazug. 
A   konferenciának szeptemberben új adatok lettek bemutatva, térképpel, amire 
két olyan néprajzi zóna került bejelölésre Baranyában, ami a jobb határjavaslatot is 
jelöli. Figyelmet fordítottunk az új tényekre, amelyekhez időközben jutottunk, és 
amit a nemzetközi bizottság is láttamozott.

Amint az az elején le lett fektetve, rákényszerültünk, hogy a Magyarországgal 
kötendő szerződés aláírása előtt felhívjuk a konferencia figyelmét a Baranyában 
kialakítandó határra.

Ez a pontatlan adatok alapján megvont határ Magyarországon hagy körülbelül 
80.000 délszlávot, és ami a legrosszabb, ők a határ mentén vannak.

 58  MS M14.511. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Ez a helyzet Mohács városával. A   katolikus és ortodox szerbek itt abszolút 
többséget alkotnak: a teljes népesség 18.000 lélek, a katolikusok száma 11.000, az 
ortodoxoké 1124.

Ilyen továbbá a helyzet Nagykozár környékén és az azt körülvevő falvakban. 
Éppen ezért a Magyarország és a köztünk megvonandó határnak a Mecsek lábánál, 
Fünfkirchentől északra kell húzódnia.

Minimális követeléseink, hogy azokat a területeket ítéljék nekünk, ahol a 80.000 
szerb él. Ez a terület a Dunán fekvő Dunaszekcsőtől a Pécstől délre fekvő Szalántáig, 
majd dél felé Siklósnál és a Dráván fekvő Szt. Márton szerb faluig terjed. 

64.  JOVAN  CVIJIĆ, A NÉPRAJZI SZEKCIÓ ELNÖKE 
A POLITIKAI KÜLDÖTTSÉGNEK

(Párizs, 1919. augusztus 16.)

A   békekonferencia titkárságának59

A   Baranya kapcsán megfogalmazott július 7-i memorandumunkra még semmilyen 
válasz nem érkezett a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségéhez. Ennek alapján 
arra lehet következtetni, hogy semmilyen végleges válasz sem fogalmazódott meg. Ez 
reményt ad arra, hogy a kérdést az igazságosság elvén lehet eldönteni. Ugyanakkor újabb 
okok késztetnek bennünket arra, hogy a konferencia fi gyelmét felhívjuk erre a kérdésre.

Népünk, amely Baranyában az izgatott várakozás időszakát éli, és egyre csak 
újabb küldöttségeket meneszt hozzánk, abbéli elkeseredésének hangot adva, ha 
kérdésük nem dől el kedvezően a mi javunkra.

Éppen azért arra kényszerülünk, hogy újfent hangsúlyozzuk, hogy ez a memoran-
dum ban feltüntetett baranyai terület néprajzi értelemben minden kétséget kizáróan 
eminensen szerb–horvát, és hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége 
a maga részéről minden eszközzel bizonyítja, hogy ez a valós helyzet abban a 
tartományban. Az ottani lakosság szenvedélyes hangon nyilatkozott arról, hogy 
az anyanemzettel akar egyesülni, és hogy milyen mostoha körülmények között 
találtatik. Amennyiben ezen vágya nem teljesülne, vagy amennyiben a konferencia 
kételkedne, és mindezek után is a kérdés igazságos megoldását keresnék, a Szerb–
Horvát–Szlovén [Királyság] küldöttségének megtisztelő feladata lesz a konferencia 
részére a következő javaslatot tenni a Mohácsi körzetre vonatkozóan: szövetséges 
bizottságot kinevezni a valós tények megállapítására, és kinevezni a népszavazás 
lebonyolítására hivatott bizottságot.

Mivel küldöttségünk számára ismeretes, hogy a határ megvonásának idején a 
Dráván és a Dunán már átkeltünk, mégis kötelessége szóvá tenni, hogy a lakosság 
egyes csoportjai, kiváltképp a pécsváradi, szokásaikat tekintve szerb-horvátok, és 
hogy minden, csoportot érő zaklatás ennek a vidéknek a tönkretételét jelentené.

 59  F336-f16-3249. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   szerb–horvát–szlovén küldöttségnek megtisztelő kihangsúlyozni, hogyha 
bármikor is a baranyai határok megvonásának idején bármiféle tendenciózusság 
következett be követeléseink mértékének csökkentése érdekében, egy emberként 
felszólaló népünk ellenében ez lehetetlen. Éppen ezért még egyszer, nemzeti és 
gazdasági okok figyelembe vétele mellett is a javasolt memorandum szellemében 
szíveskedjenek megvonni a határt.

Párizs, 1919. augusztus 16.

65.  JOVAN  CVIJIĆ, A NÉPRAJZI SZEKCIÓ ELNÖKE BAJA 
KÖRNYÉKÉNEK KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT LEVELE 

A POLITIKAI KÜLDÖTTSÉGHEZ60 
(Párizs, 1919. augusztus 16.)

A   politikai küldöttséghez

Megtiszteltetéssel továbbítjuk ezt a három levelet önöknek, és kérjük, hogy mielőbb 
továbbítsák a konferencia részére.

A   néprajzi szekció elnöke, Jovan  Cvijić
Párizs, 1919. augusztus 16.

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége kézhez kapta az önök augusztus 
5-én keltezett levelét, de semmiképp sem egyezhet a felsorolt indokokkal, amelyek 
alapján északi határaink Bácskában ne tolódhatnának északabbra.

A   Baja környéki terület etnográfiai tekintetben szerb-horvát, de ennek ellenére 
ezt elvitatja tőlünk a Conseil Suprême. Amikor a mi népünk egy területéről van szó, 
a szabadság vagy a rabság a tét fiainknál, akik oly bőven ontották vérüket a közös 
ügyért és győzelemért, kényszerítve vagyunk abban, hogy felhívjuk a békekonfe-
rencia tagjainak figyelmét arra, hogy milyen beláthatatlan következményekkel jár, 
ha az igazságosságon alapuló követeléseknek nem tesznek eleget oly módon, ahogy 
tették azt más helyeken. Baja környékének 90.000 lakosából 35.000 szerb-horvát, 
a németek száma valamivel meghaladja a 30.000-et, és ugyancsak beleegyeztek 
abba, hogy államunkban éljenek, ha pedig nem járulnak hozzá, abban az esetben 
elköltözhetnek, mert ide is gyarmatosítóként érkeztek. Továbbá itt él még 20.000 
magyar. Nem kétséges, hogy talán nem gondolják, hogy ezért a magyar kisebbségért 
Magyarországhoz tartozzon. Mi valljuk, hogy ezek az egyedüli autentikus etnográfiai 
viszonyok Baja környékén. Amennyiben azonban a Conseil Suprême ezt kéri, vagy 
amennyiben bármilyen kérdésben gyanúperrel élne úgy az adatok vagy a kijelenté-

 60 AJ F336-f16-3249-6. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.

A   2038, 2036, 2105, 2040, 2085, 2023, 2287, 2291, 2290, 2292, 2289, 
2422, 2428, 2427, 2426, 2425, 2424, 2423 számú iratok alapján, illetve lásd 
 Stanojević és  Belić 2419. és 2421. szám alatti beszámolóit.
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sek pontosságában és abban, hogy az ottani nép államunkhoz kíván tartozni, úgy 
a következőket javasoljuk:

 1.  hozzon létre egy, a szövetségesek és a mi szakértőink alkotta bizottságot, amely a 
helyszínen fel tudná térképezni a dolgok pontos állását;

 2.  ha ezt a Conseil Suprême nem vállalja, azonnali hatállyal, vagy a békeszerződés 
megkötése után 3 hónapon belül tartsanak népszavazást abban a térségben.

Amint a dolgokat a helyszínen megállapítják, azonnal világossá válik, miért 
voltunk a dolgok kivizsgálásában mi magunk is – még mielőtt a konferenciának 
első memorandumainkat benyújtottuk volna – annyira határozottak és kitartóak 
azon követelésünkben, hogy ezt a területet csatolják országunkhoz.

Ebben az esetben minden, népünket érintő kérdés és a vízrendszerre vonatkozó 
kérdések is megoldódnának, amivel a Bácskát érintő kérdések végleges megoldást 
nyernének.

66.  JOVAN  CVIJIĆ LEVELE A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRÁNAK 
A TISZA–MAROS ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET 

SZERB LAKOSSÁGA KAPCSÁN61 
(Párizs, 1919. augusztus 16.)

A   békekonferencia főtitkárának

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttsége [...] hónapban kelt levelében fel-
hívta a konferencia figyelmét arra, hogy Magyarország határa Szeged környékén 
oly módon került meghatározásra, hogy az nagymértékben sérti az itt élő szerb nép 
érdekeit. Három helység : Deszk, Szőreg és Szentiván lakossága külön küldöttsé-
geket menesztett a konferenciára annak érdekében [hogy a konferencia figyelmét 
felhívja arra a tényre], hogy az egyetlen igazságos határmegvonás a kamarai töltésen 
(Kammeral-Dolma) lehetséges, meghagyván a nevezett három falut a szerb népnek. 
Tisztelettel tájékoztatjuk a konferenciát, hogy az ottani környék lakossága a szőregi 
Barački parókust küldte el abból a célból, hogy külön kihangsúlyozza azt a tényt, 
hogy az ottani szerb nép számára lehetetlen a magyar rabságba való visszatérés. Már 
a puszta hír, hogy bizonytalan a falvak államunkhoz való csatolása, az ottani nép 
életét elviselhetetlenné tette. A   szerb népesség képviselői a szegedi francia karha-
talomhoz és Nagykikindára mentek panaszt tenni a magyar bántalmazásokért és 
fenyegetésekért, melyek lehetetlenné teszik az ottani élet kibontakozását. Ugyan-
azok a hősi francia szervek, kiváltképp a nagykikindaiak erősíthetnék meg azt, hogy 
milyen nehéz helyzetben vannak az ottani részek lakosai a bizonytalanság miatt.

 61 Jugoszláv Levéltár. F336-f16-3249 jelzet. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.
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Ezért kérjük tisztelettel a konferenciát, hogy népünk indokolt követeléseit vegyék 
figyelembe a Szeged környéki határok meghatározása során.

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének még egyszer tisztelettel je-
lezném, hogy az érintett terület kérdésének kedvezőtlen megoldása nehéz helyzetbe 
sodorna minket, mert Bánát egyes területeinek átengedése a románoknak és a szerb 
hadsereg kivonulása azon szerbek lakta területekről Bánátban, melyek meg voltak 
győződve a majdani szerb államhoz való tartozásukról azt eredményezte, hogy a 
szerb Bánát minden irányban tele van menekültekkel, akik az így indokolatlanul 
feladott községekből érkeztek. Ezek a menekültek érthető okokból nyugtalanságot 
visznek a bánáti szerb lakosság soraiba a szerb hátországban.

Párizs, 1919. augusztus 16-án

67. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY BARANYÁRÓL62

A   Külügyminisztériumnak

 Cvijić professzor Úr jelzi, hogy személyesen ment Baranyába, az ottani viszonyokat 
tanulmányozta, és meggyőződött arról, hogy Baranya nemzeti karaktere szláv, a 
valódi magyarok száma elenyészően kevés. A   szlávok száma sokkal nagyobb, mint 
ahogy azt a magyar hivatalos statisztikák feltüntetik. A   szlávokat a németek követik, 
ez utóbbiakat a magyarok. Különösen Mohács szerb-sokác jellegű, ami miatt a ma-
gyar statisztikák csak jelentéktelen számban láttatják így. Magyar ott gyakorlatilag 
nincs is. Pécs környékén tiszta szerb-sokác települések vannak, melyek  Mária Terézia 
uralkodása idején tértek katolikus hitre. Erre a megállapításra a saját tudományos 
megfigyelése alapján jutott. A   levelekhez térképet mellékelt Baranyáról.  Cvijić Úr 
véleménye szerint a legtermészetesebb, és mondhatni egyedüli lehetséges határ a 
Pécs feletti Mecsek, amit szaggatott vonallal jelölt a térképen, ami Dunaszekcsőtől 
indul, Pécs felett halad, és Szalazd63 falut érintve ferde vonalban a Drávára jut ki. 
Ezt a vonalat  Cvijić minimum vonalnak tekinti.

Mohács kérdését újból érintve, mely […] központja a vidéknek, azzal fejezi be 
beszámolóját, hogy baranyai személyes tudományos vizsgálódásai alapján kialakult 
szilárd meggyőződése azt mondatja vele, hogy nagy hibát vétetnénk, ha a konferen-
ciát nem bírnánk rá véleménye megváltoztatására e kérdésben.

 62 F336-f16-6688. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 63 Vélhetően Zaláta településre gondolt.



■   II. A politikai küldöttség és a néprajzi-történelmi szekció dokumentumai ■ 497 ■  

68.  JUGOSZLÁVELLENES NYILATKOZAT A NÉMETEK RÉSZÉRŐL64 
(1919. augusztus 25-én)

A   békekonferencia küldöttségének Párizsba

A   Külügyminisztérium nagy tisztelettel továbbítja a Belügyminisztérium Bánáttal, 
Bácskával és Baranyával megbízott osztályának folyó év augusztus 21-i jelentését.

Korábbi jelentésem kiegészítéseként nagy tisztelettel közlöm a bánáti németek 
határozatát, amit Temesvárott augusztus 10-én tartott népgyűlésükön hoztak. 
A   határozat, amit a temesvári magyar lap, a Temesvári Hírlap közölt, így hangzik:

„Minden bánáti német nevében kijelentjük, hogy a bánáti népek szerencséjét 
kizárólag az egységes és osztatlan Bánátban látjuk, hogy a megosztott Bánát a maga 
természetellenes határaival nem jelent mást, csupán az itt élő népek gazdasági 
tönkretételét, ami örök viszály és elégedetlenség forrása lenne, és veszélyeztetné a 
szavatolt békét. Ezen okokból kifolyólag Bánát oszthatatlanságát támogatjuk.

Tekintettel arra, hogy Temesvár mint gazdasági és társadalmi központ Romá-
niához került, és miután Őfelsége a román király uralkodói jogai Bánátra is kiter-
jednek, továbbá a gyulafehérvári határozatban biztosítékot látunk arra, hogy az új 
államban szabadon kifejezhetjük nemzeti jellegünket, hogy anyanyelvünket szaba-
don használhatjuk, és hogy eme kettő, az anyanyelv és a nemzeti jelleg a politikai, 
gazdasági és társadalmi élet terén szabadon fejlődik, mindezzel a magunk nemzeti 
jövőjét biztosítva látjuk, így kifejezzük azon óhajunkat, hogy az egész, egységes és 
oszthatatlan Bánát Nagy-Románia Királysághoz csatlakozzék.

Határozatunk a békekonferencián kerül nyilvánosságra.
Aláírók: Vetel Ferenc és K. Meler mint elnökök
Dr.  Frekot jegyző, Tengler János és Neuhaus Gyula
Megbízható forrásokból értesültem arról, hogy a nagygyűlést a románok szer-

vezték az erdélyi szászok támogatásával, bánáti sváb a nagygyűlésen kevés volt. 
A   bánáti svábok kiváltképp most, a korábbinál is erőteljesebben hangoztatják, hogy 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kívánnak csatlakozni, hitet tesznek a szerb 
katonaság és közigazgatás mellett, mely az elmúlt rövid idő alatt is tanújelét adta 
igazságosságának és toleranciájának.

A   románok ugyanakkor megvásárolták ezeket a temesvári lapokat, sőt még a 
szocialista Volkswille c. lapot is, ahol folyamatosan olvashatóak az olyan tartalmú 
cikkek, miszerint minden kétséget kizáróan Romániához fog tartozni Bánát egésze, 
ekkor egymillió német lesz Romániában, ezzel nagy súllyal szerepelnek majd az 
államigazgatásban, és a kereskedelemben vezető szerepet töltenek majd be. Ezen 
lapok terjesztését a mi területünkön a hivatali szervek gátolják. 

A   miniszter utasítására a politikai osztály főnöke: 
M.  Mihaldžić

 64 AJ F336-f5-3451. Szerb nyelvű nyomtatott dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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69.   CVIJIĆ LEVELE VESNIĆNEK65

(Mohács, 1919. szeptember 12-én)

Kedves  Vesnić,
Magamra vállaltam, hogy kivizsgálom Baranya kérdését, mely munkát befejeztem. 
A   vörös vonalig etnográfiai jogunk van, mert relatív többséget alkotunk. A   Pécs 
környéki területre, amit szaggatott vörös vonallal jelöltem, nincs etnográfiai jogunk, 
de követelni kell más alapon, amit a  Tardieu-nek, Johnsonnak,  Laroche-nak és Sir 
 Crowe-nak címzett levélben is leírtam. Nagy igazságtalanság lenne, ha nem kapnánk 
meg legalább a vörös vonalig [terjedő területet].

Úgy vélem, hogy a küldöttségnek azonnal jegyzéket kell küldenie ebben a 
tárgyban.

Neked hű               Jovan  Cvijić  

70.   CVIJIĆ ÉRVEI  TARDIEU-NEK KÜLDVE66

(Belgrádból távirat: 1919. szeptember 16. 13.30-kor, 
Párizsban 1919. szept. 17-én 4 órakor)

 Cvijić ma négy levelet küldött el Vojislav futártól, többek között Vesnićnek és 
 Tardieu-nek, melyekben a pontos baranyai helyzetet vázolja fel, és egy térképre raj-
zolt határra tesz javaslatot, valamint indokolja azt. Kérem, hogy ezeket a határokat 
kérjék, és az indoklásokat Vesnićtől és  Tardieu-től.

No 11321
 Davidović

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét azokra a határokra, amelyeket a békekon-
ferencia Baranyában Szerbia és Magyarország között húzott ideiglenesen. 

Az elmúlt hónapokban, májusban és júniusban számos szerb ortodox és katolikus 
delegáció jött Párizsba azért, hogy bizonyítékokkal lásson el bennünket arra nézve, 
hogy Baranya lakosságának többsége szerb-horvát; magyarokkal csak a városokban 
találkozni, ahol gyakran jelentéktelen kisebbséget alkotnak. Amennyiben ezek a 
kijelentések [értsd: értesülések, V.G.] igazak, a magyar statisztikák nemcsak részben 
hamisítottak, hanem tökéletesen tévesek. Hogy személyesen meggyőződjek ennek 
igazságáról, bejártam Baranyát minden irányban, és rendkívül fontosnak tartom, 
hogy megfigyeléseim eredményeit megosszam Önnel. 

Az általam megállapított tények egy része Baranya földrajzi helyzetével kap-
csolatos. Ez a vidék a régi Magyarország egyik legkiesőbb vidéke, amely távol esik 

 65 Jelzet: F336-f16-6688. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította 
Papp Árpád.

 66 AJ F336-f17-3703. Francia nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Vargyas 
Gábor.
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bármiféle nagy kommunikációs vonaltól; észak felől, Fünfkirchen vagy Pécs városá-
tól északra teljesen lezárja a Mecsek hegyvonulata. Ez az egyik oka annak, hogy 
középkori gazdasági viszonyok őrződtek meg itt. Baranyában olyan nagy földbirto-
kok vannak, amelyek az 50.000 hektárt is meghaladják, és vannak kevésbé nagyok 
is. A   legtermékenyebb részek a Herzherzoge [sic! Herzog = herceg ; Erzherzog = 
főherceg ; de Herzherzoge téves írás! V. G.] = főherceg, valamint az osztrák és a 
magyar nemesség, sőt a németországi Schaumburg de Lippe herceg tulajdonában 
vannak, akik Európának ebben a kevéssé ismert és ritkán látogatott szögletében 
valódi földesúri rendet (régime seigneuriale) vezettek be. Ezek a nagy földesúri 
tulajdonok megakadályozzák a magyarok terjeszkedését, akik nem találtak állami 
tulajdonban lévő szabad földeket a környéken [„aucours” = „folyamán”, valószínűleg 
gépelési hiba, „autours” helyett, ami kb. „errefelé”, „e körül” jelentésű, V. G.], hogy 
letelepedhessenek. Ennek következtében a magyarok itt sokkal kevesebb lelket 
számlálnak, mint Magyarország déli részének bármelyik vidékén; kevesebbet még 
annál is, mint a Bánátban. Fejtsük ki a legfigyelemreméltóbb tényeket!

1. Mohács városa. A   magyar statisztikákkal ellentétben a szerb ortodoxok 
és katolikusok itt a lakosság abszolút többségét adják: a teljes lakosság 18.000 fő, 
ebből szerb katolikus 11.000, ortodox pedig 1124 fő. 

Ezeket a számokat egy helyi bizottság állapította meg, amely saját kezdeménye-
zésére, a szerb hatóságokkal való bármiféle együttműködés [szó szerint: immixtion 
= „belekeveredés”, V. G.] nélkül állapította meg a szerb katolikusok lélekszámát. 

A   város szerb jellegéről egyébként bármiféle elfogulatlan járókelő megbizonyo-
sodhat, amennyiben végigjárja a városnegyedek utcáit, különösen vasárnap vagy 
ünnepnapokon. Különösen a szerb katolikusok viselete az, amely ezt az igazságot a 
legerősebben kinyilvánítja. A   látogatónak tehát nem szabad megfigyeléseit a város 
kereskedelmi központjára korlátoznia, ahol a szerb ortodoxok mellett a meglehető-
sen felületesen elmagyarosodott zsidó és német származású kereskedők dominálnak; 
ezek az érzelmeiket máris változtatják, és még gyorsabban meg fogják változtatni, 
mihelyt a határokat igazságosan meg fogják húzni. 

2. Baranya azon része, ahol a szerbek a lakosság döntő többségét 
alkotják. E vidék a békekonferencia által Szerbia és Magyarország között ideigle-
nesen meghúzott vonaltól északra és a mellékelt térképen piros vonallal jelzett terület 
között található. Ezen a vidéken a magyarok lélekszáma alacsony, 18.000–20.000 fő; 
a szerbek, főleg a katolikusok, akiket sokácoknak (sokci) neveznek, relatív többséget 
alkotnak 113.000 fővel, beleértve ebbe a szerb ortodoxokat is. Ez után következnek 
a németek, megközelítőleg 100.000 fővel.

A   Fünfkirchen város és a konferencia által húzott határ közé eső szerb katoliku-
sok legnagyobb része a 17. század végéig szerb ortodox volt, akiket  Mária Terézia 
uralkodása alatt térítettek katolikus hitre. Ők a Fünfkirchen város kapui előtti 
falvak, például Nagy Kozer, Udward, Kökeny, Pogany, Szalanta falvak lakosságának 
többségét képezik. Még az olyan magyar falvak is, amelyeknek az állítmánya [sic! 
Itt nyilván „jelzőt” akart mondani, V. G.] magyar, mint például Magyar Soros, 
többségükben szerb katolikusok által lakottak.
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Ha egy utazó, a Pécsről dél felé vezető [tévesen: „concuisant” „conduisant” he-
lyett! V. G.] úton Udwardon, Szalantán, Sikloson, Hapanear [?] Lipovén, Sárokon 
keresztül végigmenne, két nap alatt bizonyítani tudná mindezt.

A   vörös vonal pontosan mutatja azt a vidéket, ahol a szerb katolikusok a lakosság 
relatív többségét alkotják. Lehetetlen meghúzni Magyarország és a mi államunk 
között a határt kizárólag a magyar statisztikák alapján. Ez utóbbiak tévesek/hamisak. 
Az általam itt elmondott tények bizonyítékkal szolgálnak rá. 

Meg vagyok győződve róla, hogy e megfigyeléseket a jog és az igazság szellemé-
ben figyelembe fogják venni. Mindenesetre nem fognak napirendre térni felette 
[„passer outre” helyett tévesen „passer entre” van írva! V. G.] anélkül, hogy egy 
szövetségesekből álló bizottságot meg ne bíznának az ellenőrzésével a célból, hogy 
hivatalosan megállapítsák e határokat. Ezt a munkát néhány nap leforgása alatt el 
lehet végezni. Kívánatos lenne, hogy a bizottságnak legalább egy tagja beszélje a 
szerb nyelvet.

3. Fünfkirchen (Pécs) vidéke. E vidékre vonatkozóan nincsenek etnográfiai 
jogaink, jóllehet Fünfkirchenben 5-6000 szerb él, akiket „bosnyákoknak” hívnak, 
és akiknek a gyerekei nagyrészt elmagyarosodtak. A   város Budis [sic! helyesen: 
Budai – P. Á.] nevű városnegyedében laknak. 

Fünfkirchen városa 30-40 év alatt magyarosodott el. A   kereskedelmi és ipari 
központ lakói mindenekelőtt többé-kevésbé elmagyarosodott zsidók és németek.

Fünfkirchen közelében szénbányák vannak. E bányák, illetve Fünfkirchen 
g yárainak munkásai különféle eredetűek, de közöttük dominálnak a szlávok. 
Szakszervezeti mozgalmuk jól szervezett; azt követelték, hogy a várost a jugoszláv 
állam kereteibe illesszék be.

Fünfkirchen vidéke, amelyet a térképen jeleztünk, Baranya integráns része. Kívül 
áll a szó szoros értelmében vett Magyarországon, amelytől világosan elválasztja a 
Mecsek hegyvonulata. Szénbányái nagy hasznot jelentenének államunk számára, 
főleg az északi vidékek számára, amelyeket megfosztottak a Romániának ítélt bánáti 
szénbányáktól.

Nagy igazságtalanság lenne, ha a baranyai kérdést nem vizsgálnák meg még 
egyszer.

Fogadja, kedves Elnök úr, legodaadóbb érzelmeim kifejezését.
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71.  JOVAN  CVIJIĆ LEVELE A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN 
KIRÁLYSÁG POLITIKAI KÜLDÖTTSÉGÉNEK ZOMBORBÓL, 

1919. SZEPTEMBER 22-ÉN67

A   politikai küldöttségnek, Párizs

Párizsban való tartózkodásom ideje alatt az a benyomásom támadt, hogy a Baja–
Bácsalmás–Hercegszántó háromszög néprajzi sajátosságait illetően nincs birto-
kunkban a teljes igazság. Ezzel egy időben küldöttségek érkeztek, melyek határo-
zottan és nagy lendülettel követelték az adott terület államunkkal való egyesítését. 
Az egyik és a másik okból kifolyólag is úgy találtam helyesnek, ha a Baranyában 
végzett személyes vizsgálataimhoz hasonlóan magam tanulmányozom az érintett 
területet. Az említett terület minden egyes települését végigjártam csakúgy, mint a 
térképen piros vonallal jelzett északi határt, aminek eredményeképpen a következő 
megállapításra jutottam:

A   szerbek és bunyevácok e helyben nem képeznek még relatív többséget sem, de 
létszámban mindjárt a németek után következnek. Létszámuk nagyobb a magyaro-
kénál, akik egyébként az egész Duna mentén egészen más sajátosságokkal bírnak, 
mint a Tisza mentén. Nem is igazi magyarok, mint a Tisza mentiek, hanem néprajzi 
értelemben kései keveredés eredményei, akik erőszakos magyarosítással alakultak 
ki bunyevácokból, szlovákokból, németekből és magyarokból. Bármilyen nemzeti 
öntudatot nélkülöznek, már-már közönyös, nemtörődöm tömegként viselkednek. 
Új államunk számára nem jelentenek semmilyen komoly veszélyt.

Ezzel szemben a bunyevácok tiszta, igen erőteljes dinári eredetű lakosság, 
amely a hercegovinai és a dalmát hátország vagy Nyugat-Szerbia lakosságához 
hasonlatos, fejlett büszkeséggel. Ez a lakosság nem változott meg a magyar-zsidó, 
illetve német civilizációs hatások nyomására, hanem a maga módján azt átszűrve 
a saját hasznára fordította. Igaz ugyanakkor az is, hogy nyomás alatt élve saját 
iskolák és egyház nélkül, minden nemzeti jogtól megfosztva egy olyan államban, 
mint amilyen Magyarország, a nemzeti öntudat nem volt mindig a legmagasabb 
szinten. Éppen ezért elmagyarosodott. Ezért a magyar állami statisztikák felére, 
harmadára csökkentették létszámukat. Azokban a személyekben, akikben a 
nemzeti érzés fellángolt, erőteljes típusokat ismerhetünk meg, és ez a folyamat 
napjaink eseményeinek hatására még nagyobb erőre kap, ez a terület kétségtelenül 
az irredentizmus vidéke lesz abban az esetben, ha nem a mi államunkhoz csatolják. 
Személyes benyomásom alapján úgy ítélem meg, hogy amennyiben Baját és környékét 
számos faluval államunkhoz csatolnák, akkor az erőteljes bunyevác népesség okán 
néhány éven belül a mi típusunk jellemzőit tudhatná magáénak.

Éppen ezért azon a véleményen vagyok, hogy a térképen általam jelölt területek 
hozzánk csatolása érdekében mindent el kell követnünk. Három kérdésre külön 

 67 AJ F336 fasc. 17. dos. II/ F336-f17-4159. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.
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figyelmet kell fordítani: Baja városára, az említett háromszög falvaira és Szabadka 
városára.

I. Baja városa. Miképpen Szabadka, úgy Baja sem város a szó szoros értel-
mében. Elsősorban a földművesek, parasztok városa, ahol a főtérnek és a főtér körül 
elhelyezkedő utcák némelyikének van városi jellege. A   város központja elmagyaro-
sodott, kivételt a szerb kereskedők és értelmiség képez, de ezek száma nem több 
300 léleknél. A   központ körüli településeken, miként Miske, Szállás és Szentistván, 
a  magukat bunyevácoknak és sokácoknak nevezők vannak többségben, akik a mi 
katolikus lakosságunk.

1867-ig a város központja is zömében szerb-bunyevác, illetve német jellegű 
volt. A   kereskedelem és a város közigazgatása a 19. század első felében még szerb 
kézen volt. 1867-től kezdődik az elmagyarosítás folyamata az általánosan ismert 
méretekben, amikor kereskedő, iparos, gyáros nem lehetett sikeres, amennyiben 
nem vált magyar nemzetiségűvé. Erre legelőször a zsidók hajlottak, akik tömegesen 
költöztek Bajára, és mára a városközpont legjelentősebb népességét alkotják, számuk 
négy- és ötezer közé tehető. Ugyanígy lett magyarrá a németek jelentős része is, 
akiknek hozzávetőleges száma háromezer körül mozog. Kisszámú magyar is él itt. 
Ők az elővárosban és a mellékutcákban élnek.

A   már említett három elővárosban és a mellékutcákban élő bunyevácok számát 
8700-ra tehetjük, tehát a szerbekkel együtt kilencezren vannak. Ők alkotják a 
legerősebb néprajzi csoportot Baja városában.

A   felsoroltak mellett Baja városa és az említett háromszög Bácska provinciája. 
Baja gazdaságilag az általunk birtokolt Észak-Bácskához kötődik. Bácska legfőbb 
dunai kikötője. A   térképen vörös vonallal jelzett területektől északra fekvő 
települések lakossága gazdaságilag nem kötődik olyan szorosan Bajához, mint 
Észak-Bácska lakossága.

II. A   bajai háromszög települései. Mint azt már említettem, a német lakos-
ság  alkotja a legnépesebb közösséget. Nekem az a benyomásom, hogy a nekik szer-
vezett népszavazás során a mi államunkhoz történő csatlakozás mellett állnának ki.

A   németek után a bunyevácok a legnépesebb közösség, számuk a háromszögben 
26 274 Baja városával, Baja  nélkül a számuk 17 274. Ezekhez a statisztikai adatokhoz 
a mi nemzetünkhöz tartozó katolikus papok révén jutottam, akik egyes falvakban 
elvégezték a számlálást. Megítélésem szerint a tévedés legfeljebb 1000 vagy 2000 
lakos. A   dolog nyitja a következő. Ezek a papok hajlamosak arra, hogy azokat 
a bunyevácokat, akik magukat magyarnak tekintik, de bunyevác nevük van, és 
beszélik a nyelvünket, a bunyevácok közé sorolják. Ők [a bunyevácok] egyébként 
a mostani körülmények között visszatérnek nemzetükhöz. Ezzel együtt olyan 
magyar családokat is bunyevác családokként tüntetnek fel, amelyek 40-50 éve 
váltak magyarrá.

A   magyarok – amint azt már megjegyeztük – vegyes eredetűek, öt településen 
alkotnak többséget, vagy kizárólagos lakói Bátmonostornak, Dautovának, Nagy-
baracskának, Bácsmadarasnak és Borsódnak. Minden más településen kisebbséget 
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alkotnak, helyenként alig elmaradva a többségtől. Érthető hát, hogy az állami 
magyar statisztikai adatok éppen itt hamisítanak a legnagyobb mértékben. A   leg-
nyilvánvalóbb példa erre a Matijevics nevű falu. Az egész falu lakossága a bunyevác 
Pijukovics törzshöz tartozik, amelynek ősei 1747-ben  költöztek ide, miután  Mária 
Terézia katonai érdemeik elismeréséül 7000 hold földet adományozott nekik. Az 
apa telepedett le hét fiával. Mára hatszáz lélek lakja a falut. Ők mindnyájan bunye-
vácok, akik kifejezetten szép és tiszta szerb nyelvet beszélnek, és akiket a magyar 
országos statisztika magyarként jegyzett be (614-üket). A   valóság az, hogy legfeljebb 
a szolgáik magyarok.

III. Szabadka város határa. Ez egy nagy határral rendelkező szabad város, 
amelynek határa nagyobb a bácskai járásoknál. Északon a Pest felé vezető vasút-
vonal mentén 22 kilométerre terjed. Mindenfelé szerb és bunyevác pusztákkal és 
szállásokkal tarkított. A   kelebiai szállásokon állandó lakosság található, és itt szerb 
egyházi iskola  is van. A   köztünk és Magyarország között húzódó határ keresztül-
metszi a szabadkai határt, nagy részét Magyarországnak hagyva. Erre a tévedésre, 
ami kétségtelenül figyelmetlenség következménye, mindenképpen fel kell hívni a 
bizottság és  Tardieu Úr figyelmét. Nem kell egyeznünk azzal a javaslattal, hogy a té-
vedéseket a határmegállapító bizottság munkája igazítaná ki, mert a szabadkai határ 
és a részünkre jóváhagyott határ közti különbség 10 kilométer. Az ilyen nagyságú 
kiigazítások a határmegállapító bizottság hatáskörén kívül esnek.

Ugyanez a helyzet Szabadka nyugati határával, Csikéria felé. A   megállapított 
határvonal itt is átszeli a határt. De miután az egész bácsalmási háromszöget kérni 
fogjuk, és bizonyos, hogy hozzánk fog kerülni, így a határ értelemszerűen kiigazí-
tást nyer.

Végezetül a konferencia előtt világossá kell tenni az északi határ kacskaringós vol-
tát azzal, ahogy a térképen javasolva van, és ahogy azt mi is követeljük. A   határvonal 
kacskaringósságát az indokolja, hogy az a faluhatárok mentén került megjelölésre. 
Ezek a határok egyenként lettek megrajzolva.

A   fenti adatoknak a konferencia részére való bemutatása során bizottságunk 
beleegyezhet abba, hogy a helyzetet a helyszínen nemzetközi bizottság vegye szem-
ügyre, de a bizottság tagjai közül legalább egy tagnak a szerb nyelv tudása javallott.

Jovan  Cvijić
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72. JEGYZÉK BARANYÁRÓL68

(1919. nov. 4-én)

Tisztelt Elnök Úr!
A   múlt havi 4209 sz. és az e havi 4471. sz. jegyzék kapcsán tisztelettel fordulok 
Excellenciádhoz, hogy járjon közbe a Legfelsőbb Tanácsnál a Baranyában húzódó 
határ kérdésében, hogy még egyszer tűzzék napirendre, újból vizsgálják meg a té-
nyeket, melyeket a fenti jegyzékek tartalmaznak.

Amint volt szerencsém Önt tájékoztatni, földrajztudósunk,  Cvijić úr a területi 
bizottság néhány szakértőjével való megállapodás szerint nemrégiben személyesen 
bejárta a vidéket népünk jobb megismerése céljából, és megállapította, hogy népünk 
a vidéken hatalmas többségben él, és valós etnográfi ai jogaink vannak a területre, ami 
alól kivételt képez Pécs (Fünfk irchen) környéke, mely többé-kevésbé elmagyaroso-
dott az elmúlt 20-30 évben. Ennek ellenére azon a véleményen van, hogy igazságos 
akkor lenne a határ, ha a békekonferencia a Mecsek ormán határozná azt meg, mert 
az természetes határt képez. Ezzel egyben meghallgatást nyernének azon reményeink, 
hogy a területünkkel együtt legalább egy minimum eszközre tennénk szert lepusztított 
országunk talpra állításához, mert ebben az esetben a pécsi bányák legalább bizonyos 
mértékben pótolnák a vasúti és vízi szállítás fenntartásában jelentkező hiányt. Orszá-
gunk szénellátásának szerencsétlen állapotát már volt szerencsém Őexcellenciája elé 
tárnom az október 4-i 3961. sz., illetve folyó hó 12-én kelt 4455. sz. jegyzékemben.

Ennek alapján kérjük a Legfelsőbb Tanácsot, hogy országunknak ítélje meg a 
Siklósi és Mohácsi járást, melyekre kétségtelen etnográfiai jogunk van (a mellékelt 
térkép piros vonala), a Pécs környéki kis területtel, melyre annál inkább jogunk van, 
mert az ottani munkáselemek ezt kérik, másodsorban pedig azért, mert gazdasági 
értelemben hozzánk tartozik, és nélkülözhetetlen a gazdaság talpra állításhoz. 

A   mellékelt térképen kék vonallal van bejelölve a Legfelsőbb Tanács által augusz-
tus 19-én közölt határvonal, a Pécs körüli terület pedig szaggatott piros vonallal 
van jelölve.

73.  A   SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG 
ÉSZAKKELETI HATÁRA69

A   Krassó-Szörény, Bács, Torontál és Bács-Bodrog vármegyék térképének rajzolá-
sakor elsősorban a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal kiadványa: A   magyar szent 
korona országainak 1910. évi népszámlálása (Magyar Statisztikai Közlemények. 42.) 
volt segítségemre.

 68  AJ F336-f17-4631. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 69 Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Kézirattára SANU 14460-G-III-29 

a-A   SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG ÉSZAKKELETI HATÁ-
RA, 4 l. Kézirat.  Šenoa állította össze.  Cvijić-hagyaték. Párizs, dátum nélkül. 
Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Mint az közismert, hogy a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal kiadványa külö-
nösen a szláv lakosságot illetően elég kevéssé megbízható, így az egyes területekre 
vonatkozó hiányos adatok miatt kénytelen voltam más forrásokkal is élni, ame-
lyek majd némileg korrigálják a pontatlan és meghamisított hivatalos számlálást. 
A   hivatalos számlálás alapján készült térképeket dr. R.  Signjar, a Zágrábi Horvát 
Statisztikai Hivatal igazgatója dolgozta ki.

Krassó-Szörény vármegyét illetően különös figyelmet kell fordítani az XI. körzet 
nyilvántartására, ahol a horvátok krassovánokként vannak bejegyezve, a „horvá-
tok” oszlopban pedig nincs bejegyezve senki. A   hivatalos összeírásban ezeket a 
krassovánokat, akiknek a száma egyes településeken eléri a 96–98%-ot, az „egyéb” 
rovatba sorolták be, és ott összevonták őket a cigányokkal, mert sub linea úgy te-
kintettek rájuk, hogy: „krassovánok és czigányok”.

Temes és Torontál vármegyében az összeírás nem folyt zavartalanul. Valamennyi, 
állami hivatalban dolgozó és magyar iparosnál alkalmazott szlávnak, ha azt akarta, 
hogy továbbra is szolgálatban maradjon, magyarként kellett bejegyeznie magát. Ez 
különösen a nagy latifundiumok/földbirtokok minden alkalmazottjára, majd az 
összes vasúti tisztviselőre és őrre volt igaz.

Sok esetben a hivatalos összeírást találomra hamisították meg: a földesurak, ter-
mészetesen mind magyarok, december 3-án, a népszámlálás napján, a birtokaikon 
dolgozó 100%-ban magyar alkalmazottak közül néhány százat 24 órára elvittek egy 
szerb faluba, így ezek az alkalmazottak az új népszámlálásban a település állandó 
lakosaiként jelennek meg, és jóval 50% alá csökkentik a helyiek számát.

Bács-Bodrog vármegyében az összeírók a szlávok számának csökkentésére még 
egy jó gyógymódot találtak. Az összeírás „magyar, német, oláh, tót, rutén. horvát, 
szerb” oszlopai mellett az „egyéb” oszlop is szerepel, amelyben a sokácok, bunyevá-
cok, illírek, dalmátok, szlavóniaiak, bosnyákok, és végül a vendek vannak felsorolva, 
mind abból a célból, hogy az említett vármegyék délszlávjait minél többfelé osszák.

Érdekes megnézni, majd összehasonlítani az 1890-es vagy az 1900-as régi 
hivatalos összeírás adatait az 1910-es összeírás adataival. A   régi összeírásokban 
olyan helyek, amelyek a lakosság nemzetisége szerint a „horvát, szerb, német, 
magyar, román, bolgár” jelzőket kapták. Az új lista ilyen jelzőket nem tartalmaz, 
helyüket átveszik a következő attribútumok: „Nagy, Kis, Új és Ó”. Csak a magyar 
attribútum marad meg a helyén.

Az utolsó összeírás helységneveit felületesen, teljességében elkapkodva magya-
rosították el, oly módon, hogy az a magyar nyelv teljes kigúnyolását eredményezte. 
Vilovo nevét Tündéresre változtatták, a Starčevo névből magyarul Tárcsó lett, 
Ovsenicából Karátsonyifalva alakult ki, a Kovačica pedig Antalfalvává alakult át. 
Túlságosan messze kalandoznék, ha szó szerint idéznék minden példát. A   mellékelt 
katalógusban a magyar nevek mellett ott szerepel azok délszláv megfelelője is, így 
mindenki számára egyértelművé válik ennek a fordításnak a felszínessége és valódi 
célzata. Így a szerbeknek, és még kevésbé a románoknak, nincs saját népi elnevezésük 
egyes falvakra, annak ellenére, hogy azokban 98–100%-uk él. Nagyon érdekes, hogy 
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a rétek, erdők, mezők, tavak, patakok és folyók nevei a nép anyanyelvén változat-
lanok maradtak. A   nevek elmagyarosítása a magyar statisztikai kiadványokban azt 
a célt szolgálta, hogy minél inkább megnehezítse vagy teljesen ellehetetlenítse az 
egyházi név- és címtárak [?] ellenőrzését.

Nagyon érdekes összevetni az egyes falvakban, körzetekben, vármegyékben élő 
szerbek számát a görögkeleti hitű lakosok számával. Így például:

Sztapárban 5200 szerb és 5255 görögkeleti;
Bogyánban 319 szerb és 383 görögkeleti;
Dernyében [Deronje] 1531 szerb és 1714 görögkeleti;
Liliomosban 1100 szerb és 1118 görögkeleti;
Pincédben [Pivnice]1373 szerb és1414 görögkeleti van, és ez a felsorolás tovább 

folytatódik Bács-Bodrog vármegye Óbecse, Szenttamás, Bács-Tóváros, Boróc, 
Ópalánka, Parrag, Szilbács, Kölpény és Ófutak falvaival, ahol pedig nincs egyetlen 
román sem. Az erre a vármegyére vonatkozó számítás nagyon furcsa, mert 721-gyel 
több görögkeleti hitű van, mint amennyi szerb egyáltalán.*

Az összeírás nyilvánvaló törekvéseiről nem is érdemes tovább beszélnünk.
 Dr. M.  Šenoa
* [?] Nagyon érdekes ebből a szempontból: összesen 452 szerb, 137 román és 

995 pravoszláv van.

74.   PAŠIĆ BESZÉLGETÉSE A ROMÁN KÜLDÖTTEKKEL70 
(Párizs, 1919. november 11.)

A   minisztertanács elnökének, szigorúan titkos, bizalmas

Tegnap említettem, hogy találkoztak C.  Coandă tábornokkal, az új román kormány 
békekonferencián részt vevő küldöttségének első emberével, és hogy az Ausztriával 
aláírandó szerződésről és konvencióról beszélgettünk. A   hosszúra nyúlt beszélge-
tésben részéről olyan kijelentések is elhangzottak, melyeknek figyelmet kell szen-
telnünk, miután a román politikai orientációnk számára nagyon fontosak. Imigyen 
beszélgetve az Ausztriával kötendő szerződés kapcsán ezt is mondta: „Számunkra 
[románok számára] nincs akkora jelentősége az Ausztriával való szerződésnek, 
mint önöknek, de a Magyarországgal kötendő szerződés sokkal fontosabb. […] 
A   románoknak nem sürgős az Ausztriával kötendő szerződés aláírása egészen ad-
dig, amíg nem látja a Magyarországgal kötendő szerződés szövegét. […] A   román 
kormány eleget tesz a Legfelsőbb Tanács azon követelésének, ami a román hadsereg 
Legfelsőbb Tanács által meghatározott határ mögé rendelésére vonatkozik, de a 
kisebbségvédelemre és a kereskedelemre vonatkozó konvenció aláírását késleltetik 
majd, és azon lesznek, hogy azt elkerüljék. […] Pillanatnyilag a legfontosabb kérdés 

 70 AJ F336-f4-4453. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Romániában az új parlament összetétele, mert ettől a választástól – mely Brătianunak 
a többséget fogja biztosítani – függ majd a válasz, melyet a Legfelsőbb Tanácsnak 
adunk a kisebbségekről szóló konvenció esetében.”

Sajnálatát fejezte ki, hogy nem tudtunk megegyezni Bánát kérdésében. Bánát 
egységes, és nem lehet felosztani. El kellett volna fogadnunk az egész Bánát területén 
végzendő népszavazás javaslatát, nem a csupán egy részében kiírtat. Magukra vállalták 
volna, hogy azon szerbek földjeit felvásárolják, akik a népszavazás után a területü-
kön maradtak volna. Ezt követően arra a gondolatra jutott, hogy közös érdekünk 
követeli meg tőlünk, hogy továbbra is jó szomszédok maradjunk, mi több, szoros 
baráti szövetséget kell létrehoznunk a háborúban szerzett vívmányok megőrzése okán. 
„Románia, Lengyelország és Szerbia szövetsége egy nagy európai erő, mely a lakosság 
számát tekintve Németországhoz lenne hasonlítható, és fontos tényező lenne Kelet-
Európában. Ehhez a szövetséghez Görögország is csatlakozhatna, stb.” Említette, hogy 
Olaszország hajlandó lenne közelebbről megegyezni, de mivel Olaszországot köti a 
Bulgáriához és Magyarországhoz kötődő barátsága, ezért Románia nem szeretne erre 
az útra lépni, mert érdekeit nem védhetné ily módon, és nem tudna minden politikai 
és kereskedelmi kérdésben eljárni úgy, mint ahogyan egy szövetségben megtehetné.

A   megtett kijelentésekből, melyek célja egy szélesebb egyezményre és szövetségre 
való ráhangolásunk, nem pedig csupán a békekonferencia idejére szóló egyezmény 
megkötése volt (aminek szellemében én nyilatkoztam), következtethetünk Románia 
vágyaira és elképzeléseire.

Kijelentettem, hogy egy ilyen egyezmény államunk érdekét is szolgálná, de elő kell 
készítenünk a terepet, és el kell hárítanunk néhány kisebb és elenyésző kérdést, melyek 
mindkét oldal számára zavaróak. Bánát kapcsán megegyezhetnénk abban az esetben, 
ha elfogadnák azt a nézőpontot, hogy a köztünk fennálló vitás kérdést a nemzetiségi 
elvek mentén kell rendezni, és korántsem a stratégiai követelések mentén. Mi nem 
kérjük magunknak egész Bánátot, még ha a  békekonferencia felkínálná is azt, nem 
fogadnánk el a hatalmas román többséggel lakott részeket, mert jó és békés szomszédok 
szeretnénk maradni továbbra is, mint ahogy a múltban voltunk. Államaink békéjét 
és biztonságát kell keresnünk, amit a baráti kapcsolatok és közös érdekek alapoznak 
meg, nem pedig a stratégiai határok, melyek mostanra elveszítették korábbi jelentő-
ségüket, mivel a háborúzás technikája megváltozott, stb. Jóakarattal és a magasabb 
államérdekek mentén mindig találhatunk egy vékony határvonalat, amely megfelelne 
a nemzetiségeknek és még a kétoldalú érdekeknek is, stb. 

Úgy tűnt, egyezik a szemlélettel, mert nem reagált, nem hangsúlyozta a 
megállapodás fontosságát, és azt a történelmi tényt sem, hogy a múltban sohasem 
háborúztunk. Baráti hangulatban váltunk el azzal a kifejezett igénnyel, hogy a 
jövőben gyakrabban találkozunk.

A   C.  Coandă tábornok által tett fenti kijelentésekkel ugyan nincs valós javaslat 
az egyezményre és szövetségre, mégis jellemzően megítélhető belőlük a gondolko-
dásmód és a hangulat, ami a mérvadó román körökben uralkodik.
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A   beszélgetés során említette, hogy azt tanácsolták Romániának, hogy maga 
egyezzen meg Bulgáriával Dobrudzsa kérdésében, amit kiváltképp Olaszország 
szorgalmazott.

Kérem a tisztelt Elnök Urat, hogy eme bizalmas beszélgetésről készítsen köz-
leményt Királyi Őfelségének, másoknak viszont ne, mivel ennek a beszélgetésnek 
előfeltétele a legnagyobb titoktartás volt.

Kérem Elnök Urat, fogadja kiváló tiszteletem jelét.
Nikola  Pašić

Párizs, 1919. november 11-én

75.  CVIJIĆ ESETLEGES BARANYÁBA UTAZÁSÁRÓL71

Belgrádból 1919. nov. 12.
Párizsban 1919. nov. 13.
Rejtjeles távirat
Csak abban az esetben, ha erre abszolút igény mutatkozik, és amennyiben a baranyai 
határok kérdését másképpen nem lehet megoldani,  Cvijić hajlandó odautazni. Olyan 
részletes írásbeli jelentéseket küldött, hogy szóban keveset lehetne hozzáadni. Itt 
Cvijićre számos kulturális és felvilágosító feladat miatt lenne szükség.

No 13.362
 Davidović

76.  CVIJIĆ ÁLLÁSPONTJA A ROMÁN ÉS A MAGYAR 
HATÁR KAPCSÁN72

(Belgrádból 1920. febr. 23-án – Párizsban, 1920. febr. 24-én)

Rejtjeles távirat

 Cvijić professzor azt javasolja, hogy lépjenek kapcsolatba a román küldöttség tagja-
ival a bánáti határ kapcsán azzal a megjegyzéssel, hogy legyenek Klisura, valamint 
Módos-Párdány megszerzésén, valamint legyenek arra tekintettel, hogy ezek helyett 
mit lehetne Romániának átadni. Továbbá, a Magyarországgal kötendő szerződés 
aláírását követően lépjenek kapcsolatba a magyar küldöttekkel, hogy a tisztán ma-
gyarok lakta Horgost és környékét engedjük át nekik a mi lakosságunkkal lakott 
bajai háromszögért cserébe. Surlin [Šorli] ugyanakkor azt javasolja, hogy Mohácsot 
cseréljék el valami más területekkel, ahol nincs magyar többség.

Kérjük a küldöttséget, hogy válaszoljon a javaslatra.
1891. sz.                Spalajković  

 71 AJ-F336-f17-4473. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 72 AJ F336-5621 Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   válasz: 1920. február 24-én

Szövetségeseink azt javasolják, hogy most ne tegyünk területcserére vonatkozó 
javaslatot, mert ezzel bácskai határunk megkérdőjelezhetővé válik, ami alól Bara-
nya sem kivétel, mert a magyarok népszavazást kérnek azután, hogy a németeket 
megnyerték, mi pedig tevékenységünkkel elidegenítettük őket. A   katonaság békésen 
végezte el az okkupációt, és nem fosztogatott az első időszakban. Most Bánátban, 
Bácskában és Baranyában is többségben vannak azután, hogy a németekkel és a 
zsidókkal együtt vannak. Miután a [béke]konferencia megvonja a békében meg-
határozott határokat Magyarországgal, akkor tehetünk lépéseket az egyezmény 
irányába Magyarországgal és Romániával, de most nem szabad a kérdést felvetni, 
mert minden veszélybe kerülhet.

 1920. II. 25.               Pašić

77. A   HATÁRMEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG BIZALMAS JELENTÉSE73 
A MINISZTERTANÁCS ELNÖKÉNEK 

(1920. május 21.)
 

Bizalmas 1581
1920. május 28-án
A   Minisztertanács elnökének kabinetje
A   Külügyminisztériumnak felhasználásra 1920. május 21-én
A   Magyarországgal kialakítandó határ kérdésében, a bajai háromszög kapcsán
Bácska (a bajai háromszög általánosságban)

A   Minisztertanács elnökének, Belgrádba

A   királyságunk és Magyarország közötti határ Bács megyei határmegállapító bizottsága 
mellékeli memorandumát és jelentését a bajai háromszögről, és a következőket kéri:

  Hogy semmilyen körülmények között se engedtessék meg, hogy a vitás bajai há-
romszög területéről a katonai és a civil közigazgatást evakuálják azelőtt, hogy a 
nemzetközi bizottság véglegesen és pontosan meg nem állapítja a határ helyét 
stratégiai szempontból, mivel sok magyar lázító van, másrészt mert a Minisz-
tertanács még nem nevezte ki bizottságunk tagjait, akiknek a feladata az egész 
bajai háromszög körbejárása lenne.

  Hogy mielőbb kerüljön sor azon bizottság kinevezésére, melyen keresztül közöl-
hetnénk alattvalóinkkal, hogy teljesen jogosan védik magukat, és hogy vitás 
kérdésekben figyelemmel kísérjük az események alakulását.

 73 Jugoszláv Levéltár. F336-f85-1581 jelzet. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.



■ 510 ■ Délszlávok Párizsban ■

  Gondoskodjon arról, hogy a bajai háromszög lakossága a nemzetközi bizottság 
színe előtt legyen bátor látványosan kifejezni rokonszenvét és azon vágyát, 
hogy a mi államunkhoz csatoltassék.

  Hogy a Magyarországgal közös határ megvonása egészen addig elodáztassék, 
amíg az Olaszországgal való egyezmény nem végeztetik be, hogy emitt ne aka-
dályozzon semmiféle vita.

Zomborban, 1920. május 21-én
Dr. Radivoj  Simonović elnök

Dr. Joca  Lalošević
Stevan  Stratimirović
Ing. Petar  Trinajstić
Stevan Maksimović

Jelentés
A   bajai háromszögben tett útról (bizalmas)

Két alkalommal utazva minden helyen voltunk, ahol szerb, sokác és bunyevác 
lakosság van, Mateovics falu kivételével, amely tiszta bunyevác lakosságú, de kissé 
félreeső helyen fekszik, illetve kivéve a vegyes lakosságú Vaskút nevű helységet, 
amelyet az esős idő miatt nem látogathattunk meg. Ezekről a falvakról, melyekben 
nem lehettünk, kérdezősködtünk a környéken lévő falvakban az ott uralkodó nép-
rajzi és gazdasági helyzetről.

Miután mindent kikérdeztünk, megtekintettünk és áttanulmányoztunk, a kö-
vetkező összefoglaló jelentést tesszük:

 1.  A   föld mindenütt homokkal kevert feketeföld: a homokból északon van több, 
dél felé haladva egyre kevesebb. A   homok feketefölddel és fűvel van megkötve, 
ezért futóhomok – ahogyan itt hívják – igen kevés helyen van. A   Kígyós-patak 
völgyében a kisebb esők után is tavacskák és mocsarak keletkeznek, az ártér-
ben a víz elég jól el van vezetve. A   föld mindenütt termékeny és megművelt. 
Leggyakrabban zabot és kukoricát vetnek, ahol több a homok, ott rozst is, ahol 
sok a homok, ott szőlőt ültetnek, és az bőven termő, így például csak Bácsal-
máson 150.000 hektó bor is terem. A   föld jobb és termékenyebb, mint bárhol 
Horvátországban, Felső-Szlavóniában vagy Közép-Boszniában.

A   föld – 160.000 hold – mai értéke 3 milliárd lehet, a házakkal, malmokkal 
és a vasúttal együtt legalább még további 2 milliárd.

A   földet jobbára a parasztok, illetve az állam birtokolja, ahol a birtokos az 
állam, ott a földet felparcellázták és eladták. Van még körülbelül 50.000 hold 
a nagybirtokosok – Latinovićok, Teneckik, Kovácsok, Redlek, Rudicsok és 
mások kezén.
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A   nagybirtokosi tulajdon sehol sem régi eredetű, a legkorábbi  Redl báróé, 
ami 1750 körüli alapítású. Majdnem minden nagybirtok  császári hűbérado-
mány, a fáradsággal szerzett vagy vásárolt birtokok 400–1200 hold közöttiek. 
Most a nagybirtokokat felparcellázták és eladogatták. A   nagybirtokok bérlői 
leginkább zsidók és németek.

 2.  A   parasztok mindenütt egészségesek, szorgalmasak, tiszták és takarosak, 
nyugodtak és konzervatívak. Az általános vagyoni állapotuk jónak mondható. 
Legjobban a németek állnak, mert ők a legszorgalmasabbak és a legtakaréko-
sabbak. A   bunyevácok is jól állnak, mert ők a legrégebbi lakosok, akik akkor 
voltak itt, amikor elsődlegesen osztották a földeket a 18. század első felében, és 
akkor minden család kapott földet. Vagyonilag a magyarok állnak a legrosszab-
bul, mert ők zömében szegények, akik a földosztás után költöztek e területre, 
vagy jobbágyok voltak, esetleg modern napszámosok vagy földnélküliek. Gyári 
munkás csak Baján található, a falvakban a téglagyárakon és gőzmalmokon 
kívül nem találtunk más gyárépületet.

 3.  A   nemzetiségek közül három maradt fenn: a bunyevácok, a németek és a 
magyarok, a tótok leszármazottai már elmagyarosodtak. Pravoszláv szerbből 
csak Baja–Hercegszántó környékén található nagyobb csoport, egyébként csak 
néhány szétszórt család van egyes falvakban.

A   bunyevácok települtek le legkorábban. A   török uralom alatt itt éltek, 
és a török uralom elmúltával itt maradtak. Szorgalmasak, takarosak, tiszták és 
gazdagok, tisztában vannak nemzeti hovatartozásukkal, tudják, hogy a szerbek 
testvéreik. Egyesek úgy vallják, hogy korábban pravoszláv szerbek voltak. Min-
den paraszt, magyar, hivatalnok, kereskedő, iparos, tanító és a bunyevác papság 
lelkesedik a mi államunkért. Sok házban láttuk a trónörökös fényképét. A   bu-
nyevác vagy sokác, csakúgy, mint a magyar, azt szeretné, hogy az államunkhoz 
tartozzon. Az egyik elmesélte, hogy három évig szolgált a magyar hadseregben, 
de szívesen szolgálna hét évig a szerbben is, csak ne legyen magyar alattvaló. 
A   nép felfegyverkezne, és fegyverrel védekezne a magyarok ellen.

A   bajai háromszög elvesztésével 26.000, most még öntudatos és tiszta szerb, 
sokác és bunyevác veszne el államunk részére, ami szörnyű csapás lenne, annál 
is inkább, mert sok magyarrá lett bunyevác térne vissza saját népéhez, mert 
sokan még most is beszélnek szerbül.

A   németek szorgalmasak, békések, tiszták és haladó szelleműek, a való-
di kommunizmus számára elérhetetlenek, gazdaságilag erősek, sőt az egész 
háromszögben a legerősebbek, közel 30.000 lelket számlálnak, egyes falvak-
ban annyira számosak, hogy például Garán sok bunyevác is németül beszél. 
Sok német ugyanakkor jól beszél szerbül. A   németek újabb betelepülők, akik 
zömében régen, 1740 után szegény munkásokként érkeztek a szerb birtokokra, 
és felvásárolták a földeket, amivel tehetősek, sőt gazdagok lettek. Értelmiségük 
elmagyarosodott vagy magyar. A   tehetős és gazdag németek az újabb idő-
ben pazarlóvá váltak, asszonyaik selyembe és brokátba öltöznek, és a magyar 
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asszonyokhoz hasonlóan nem akarnak sok gyereket szülni. A   vegyes lakosságú 
falvak iskoláiban aránytalanul sok a bunyevác gyermek. Ennek következménye-
ként a németek nem jelentenének veszélyt azzal, hogy gyermekeikkel elárasz-
tanák a falvakat. A   mi államunkban a németek jó polgárok lennének, annál is 
inkább, mert köztük található a legnagyobb számú iparos. Elmagyarosodott 
német legtöbb Baján található, kevesebb Madarason, zömében értelmiségiek.

A   magyarok érkeztek a bajai háromszögbe a legkésőbb. 1720-ig  mindössze 
15 házat laktak Baján, egyet-egyet Baracskán és Bácsborsódon. Amíg Baján 
216 házban laktak szerbek, Jánoshalmán, Bácsalmáson, Dusnokon, Katymá-
ron, Legyenben, Hercegszántóban, Bácsmonostoron, Felsőszentivánban még 
egyetlenegy házban sem éltek németek vagy magyarok. Csak a szervezett 
telepítéssel, illetve azután, hogy a magyar „nemesek” mint hivatalnokok és 
egy kevés szolga érkezett az állami földekre, majd miután 1750 körül a földek 
újramérésével a régi szerb, sokác, bunyevác lakosok nagy útifalvakba lettek 
kényszerítve, és amikor a magyar nemesek nagybirtokokhoz jutottak, kezdtek 
el a felső-magyarországi magyarok és szlovákok a nagybirtokra jobbágyként le-
telepedni, addig a szerbek és bunyevácok katonáskodtak, vagy szabad polgárok 
voltak Baján és Szabadkán.

Magyarokból van napjainkban is legkevesebb a bajai háromszögben, zsidók 
nélkül a számuk nem éri el a 25.000 főt. A   mai magyarokról joggal mondhatjuk, 
hogy még egyharmaduk sem valódi magyar származású, hanem elmagyarosodott 
szlovák, bunyevác és német. Ez legjobban a vezetéknevekből látszik, melyek 
most is erről tanúskodnak, jóllehet a magyar kormány mindent megtett annak 
érdekében, hogy a hivatalnokok, vasutasok és szolgák minél nagyobb számban 
változtassák meg régi vezetéknevüket, és helyette magyarra cseréljék.

Íme néhány, másodkézből összegyűjtött vezetéknév, melyet ma a magyarok 
használnak:

Bunyevác nevek: Aladics, Aladzsics, Adamovics, Andrin, Asics, Báics, 
Bedekovics, Benosics, Bertics, Bordán, Bordánszki, Bosics, Bosnyák, Buják, 
Bukovics, Vojnics, Velin, Vidákovics, Vracsarics, Vukászovics, Gludovác, 
Gurán, Gujdovics, Délics, Dikán, Diteljan, Dominics, Dujmovics, Dugo-
vics, Jankovics, Jaszenovics, Gyurákovics, Jelacsics, Kancsár, Keszejics, Ko-
vacsics, Kriglovics, Latinovics, Leni, Likár, Linokatics, Lukacsev, Lekics, 
Marcsinkovics, Mikendin, Mujics, Milankovics, Markovics, Mikosevics, 
Páncsics, Patarcsics, Patarica, Patarics, Patacsics, Pankovics, Pilaszánovics, 
Pleszkán, Prodanovics, Pasics, Rác, Rudics, Rajcsics, Szerpesics, Szlavikovics, 
Szrakics, Sztanko, Tatics, Hajdukovics, Horvát, Dusics, Siskovics stb.

Szlovák eredetű nevek: Babinec, Bácsinszki, Barvinek, Vlahovics, 
Benyek, Brezovszki, Bednárszki, Bisztricki, Berecki, Borovják, Bornicsár, 
Bukovszki, Bundula, Bendek, Vancsura, Vincer, Gálik, Gavlic, Dobri, 
Donesál, Dubovszki, Dubocki, Dubánszki, Jelinek, Jeszenszki, Konclik, 
Kudinka, Lehocki, Kucsera, Klamnik, Martinek, Mukva, Morko, Marcsák, 
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Nevecsko, Oszlánszki, Pogoda, Radeta, Reznicsek, Rasztik, Pauk, Pakelic, 
Pelikán, Ribánszki, Paszterko, Szvetnik, Szloboda, Sztunovszki, Urbanszk, 
Urbsnovszki, Uhercsák, Ularik, Teszalik, Habjánszki, Hornyák, Hodonecki, 
Csacska, Csernyák, Csevko, Huszovics, Sirok, Slezák, Stefanek stb.

Német vezetéknevek. Beck, Grainer, Griesinger, Karton, Kriegs, Müller, 
Hoffesang, Penzinger, Schaffer, Scherk, Till, Tobler a falvakban, Baján pedig 
mindegyik sorban.

A   magyarosítás az utóbbi ötven évben elképesztő, az emberiség történe-
tében példa nélküli méreteket öltött. Vannak olyan települések, hol ötven 
éve nem élt még egyetlen magyar sem, mára pedig annyi elmagyarosodott 
bunyevác, szlovák és német van, hogy nem győzünk csodálkozni. A   papok, 
tanítók, hivatalnokok, vasúti alkalmazottak, valamint az újságok versengtek az 
elmagyarosítási folyamatban, főképpen pedig a jegyzők és a szolgabírók, nem 
kevésbé az orvosok és a kereskedők.

A   városokban sem a kereskedők, sem az iparosok, sem pedig a munkások 
nem tudtak ellenállni, csak – mint a leginkább konzervatív réteg – a falvak-
ban a földművesek és a parasztok tudtak ellenállni az elmagyarosításnak, vagy 
pedig ők maguk is kezdtek behódolni, főként az utóbbi időben, amióta az isko-
lákban is a magyar nyelv használata uralkodott el.

A   városokban olyan hihetetlen példák is vannak, hogy a nagyapa és az anya 
csak németül beszélnek, éppen ezért nem tudnak az unokájukkal szót érteni, 
aki pedig csak magyarul tud.

Az iskolák csak magyar nyelvűek voltak, a tanítók külön jutalomban része-
sültek az elmagyarosítás sikeréért, ezért már az első osztálytól csak magyarul 
beszéltek. Újabban már a kisdedóvókban is elkezdődött az elmagyarosítás 
folyamata a gyerekek harmadik életévétől, így azok már tudnak magyarul isko-
lába iratkozásuk pillanatában.

Bizonyos parasztok azt mesélték nekünk, hogy fiaik a gimnázium negyedik 
osztályáig vagy a polgári iskola végéig jutottak, amikor ki kellett íratniuk őket, 
miután tanáraik arra kényszerítették őket, hogy magyarosítsák meg nevüket, 
mert különben záróvizsgájuk sikertelen lesz.

Az elmagyarosítás a magánéletben is jelen van, íme egy példa. Szentistván-
ban három Svrakics testvér kért a szolgabírótól engedélyt szódagyár, szatócs-
bolt, illetve kocsma nyitására, amit csak abban az esetben engedélyezett a 
szolgabíró, ha megváltoztatják a vezetéknevüket. A   három testvérből így lett 
az egyik Szatmári, a másik Sziklai, a harmadik pedig Szöllősi.

A   szerbek és a bunyevácok a magyar hatalom részéről gazdaság terén is 
nyomás alatt voltak, amire álljon itt ez a példa: amikor a Latinovics család Le-
gyen-pusztáját felparcellázták és eladták, az ottani és környékbeli bunyevácok 
semmit sem kaptak belőle, amiről nekem panaszkodtak.

Általánosan ismert tény, hogy a Duna menti állami birtokokat szerbek 
és bunyevácok nem vehették bérletbe, hanem csak a magyarok kapták azo-
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kat. Most azzal a helyzettel találkozunk, hogy ott, ahol korábban nem vol-
tak magyar falvak, ma a magyarok mellett elmagyarosodott szlovákoktól és 
bunyevácokkal felduzzasztott települések vannak, akik itt voltak, vagy pedig 
ide telepedtek le. A   szerbek-bunyevácok újabban a gazdasági nyomás hatására 
kénytelenek voltak Amerikába vándorolni.

 5.  A   bajai háromszög jelentősége államunk számára hatalmas. A   bajai 
háromszög összehasonlíthatatlanul nagyobb haszonnal járna számunkra, mint 
Fiume városa, amiért annyit harcolunk és küzdünk.

 a)  A   bajai háromszög egész Bácska északi stratégiai kulcsa, a Szabadka és Zombor, a 
két katonai és polgári központ felett fekvő völgyeivel. Ha megszerezzük, a ma-
gyarok nem unalmaskodhatnak nekünk, és a bajai háromszögön keresztül nem 
tudják a katonaságot felvonultatni, sem pedig a Baja–Bácsalmás-vasútvonalon 
felsorakoztatni.

 b)  A   magyarok nem törhetnének borsot az orrunk alá azzal sem, hogy a földjeinkre 
engedik a vizet úgy, ahogy az idén megtették a Bajától északra fekvő földek-
kel. Ehelyütt kell szóvá tennem, hogy a szentistváni bunyevácok igen dicsérik 
dr. Matics állami komisszár határozottságát, aki a bajai mérnökök ellentétes 
véleménye mellett is feltöltette a Pest megyében, a demarkációs vonalon futó, 
a Dunával párhuzamosan fekvő csatornát, ami a déli szakaszán nincs teljesen 
befejezve. Ezzel a lakosság megszabadult az árvíz veszélyétől, a víz visszament 
medrébe, és a nép a folyó menti területet is bevetette.

 v)  75.000 lelket kapnánk, ha másért nem, hát hogy ne az ellenségeink parancsol-
janak nekik. Háború esetén egy brigáddal kevesebb ellenséggel kellene szem-
benézni és egy ezreddel több katonánk lenne. 25.000, államunkért lelkesedő 
bunyevác parasztot kapnánk, akik minden magyar ügyeskedés és magyar integ-
rációs törekvés ellenére ma is tudják és vallják, hogy a szerbekkel testvérek, és 
valamikor pravoszlávok voltak. Körülbelül 15.000 elmagyarosodott bunyevác 
és szlovák rövid időn belül megszűnne magyarnak lenni, mert köztük sokan 
még beszélik a szerb nyelvet. A   németek, akárcsak a magyar fennhatóság alatt, 
megmaradnának békés és szorgalmas polgároknak, senkit sem zavarnának, a 
többiek pedig felbecsülhetetlen hasznot hajtanának, mert 50 év alatt megta-
nulnák a szerb nyelvet úgy, ahogy sokan már most is beszélik.

 g)  160.000 hold termékeny földhöz jutnánk, aminek a többletével a hercegovi-
nai vagy montenegrói hiányt pótolhatnánk. Annyi állami és nagybirtokos, 
a császár részéről adományozott földhöz jutnánk, hogy ideköltözhetnének a 
szentendrei, izbégi, kálózi, komáromi, csepeli, dunapentelei, rácalmási, bátyai, 
dusnoki és siklósi szerbek, bunyevácok és sokácok, ily módon népünk a bajai 
háromszögben rövid idő belül abszolút többségre tenne szert.

 d)  Javítanánk a pénzügyi helyzetünkön, mert a bajai háromszög adózása arányta-
lanul jobb, mint Fiumének és környékének, mert ezek adózása passzív, a bajai 
háromszögé pedig aktív (pozitív). Ezért kell államunknak minden erővel és 
minden eszközzel azon lennie, hogy elfoglalja a bajai háromszöget, legrosszabb 
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esetben azokat a falvakat, melyek a határvonalon fekszenek, és amit [a határvo-
nalat] olyan kelletlenül húztak meg Párizsban, elvágva Bácsalmást, Kunbaját, 
Katymárt, Rasztinát, Hercegszántót és Garát, amit minden erővel követelnünk 
kell, hogy hozzánk tartozzanak.

 6.  A   magyar terror még a bajai háromszög minden zugában jelen van, így minden 
becsületes német, bunyevác és szerb retteg a gondolattól, hogy újból magyar 
fennhatóság alá essen. Még a magyarok nagy hányada, főképp a munkásosztály 
és a zsidók is félnek attól, hogy magyar uralom alá kerülnek.

Közigazgatásunk engedékenysége következtében a régi magyar hivatalnokok 
találhatóak a közigazgatásban, senkit sem büntetnek vagy jutalmaznak meg.

Harsányak, arcátlanok, gorombák, tisztességtelenek, lobbanékonyak, min-
denre és mindenkire durván reagáló elemek, akik ma is titokban és nyilvánosan 
is a magyar terrort népszerűsítik és a régi magyar birodalmi eszmét propagál-
ják, ami alatt dőzsöltek és a népet nyúzták a magyar idők dicsőségére.

A   balkáni hadsereg Károlyi gróffal kötött szerencsétlen egyezményének 
következtében, minek értelmében minden vasúti és községi hivatalnok a he-
lyén maradhat, valamint kormányunk ügyetlenségének következtében, amely 
adott szavát tisztességesen és becsületesen betartotta, jóllehet Magyarországon 
időközben háromszor is alapjaiban változott meg a kormány összetétele, de 
még inkább annak következtében, hogy a párizsi békekonferencia szerencsétlen 
döntése értelmében, ami szerint a bajai háromszög Magyarországnak jusson, 
eluralkodtak azon elemek, melyek így okoskodnak: azon kevés becsületes és 
emberséges szerbtől nem kell tartanunk még akkor sem, ha a bajai háromszög 
a szerbekhez esne, de biztosítanunk kell magunknak a védelmet és kegyelmet 
arra az esetre, ha az a magyaroknak jutna!

Emellett a bajai háromszögbe számos olyan szélsőséges elem érkezett, aki 
büntetéstől menekülne: a kommunista terror idején kapitalistákat, néhai 
imperialistát rejtegettek, a mostani fehér terror idején pedig számos vörös 
terroristát rejtegetnek, akiket a mi karhatalmunk azért nem üldözhet, mert itt 
születtek, vagy mert a magyar hivatalnokok minden eszközzel segítenek nekik, 
minél hatalmasabb károkat okozva nekünk.

Ennek következtében rámenős magyarpártiak és arcátlan becstelenek ter-
rorizálják a népet, és titokban és nyíltan azzal fenyegetőznek, hogy fel fogják 
akasztani azokat, akiknek szerb katona vagy tiszt volt a házában, vagy szóba 
elegyedett velük.

Szentistvánban, Bajától északabbra szárnyra kapott a szóbeszéd, hogy az 
ottani bunyevácok számára már előkészítettek 59 bitófát, és azt is tudják, hogy 
ki mindenkit fognak felakasztani rájuk. Egy katymári németnek, aki a mi 
oldalunkon áll, jelentették, hogy felakasztják. Hercegszántóban egy Cvukulics 
nevűnek nyilvánosan megmondták, hogy lógni fog, ha megvárja a magyarokat.
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A   katolikus papok – azt a két-három kemény és lelkes bunyevác papot 
leszámítva – a magyar terror hatására visszahúzódtak. Egyesek előbb jó szlávok 
és lelkes bunyevácok voltak, de most néhány német nemzetiségű is a magyarok 
felé fordult. Még a hercegszántói pravoszláv pap is a magyaroktól való félel-
mében szidni kezdte szerb pravoszláv híveit, majd egyeseket arra kényszerített, 
hogy térjenek a katolikus hitre, majd később a dolgait és családját elköltöztette 
Hercegszántóból, sorsukra hagyva őket.

A   rosszul őrzött határon napjainkban is titokban átkelnek magyar terrorista 
csoportok, és lázítják a népet a hivatalos szerveink ellen. A   magyar imperia-
listák azért fizetnek nekik, hogy kommunistákat küldjenek ide abból a célból, 
hogy a szerbek ellen lázítsanak, és bátorítsák a magyarokat a mi hatalmunk 
elleni fellépésre.

 7.  Néhány megjegyzés. Személyes utazásunk során mindenütt rendet és nyugal-
mat láttunk, meggyőződtünk arról, hogy a nép elégedett, a parasztok a dolgu-
kat végzik, és hogy minden bunyevác lelkesedik értünk, de a németek közül is 
sokan. Igaz, figyelmesek lettünk a javítandó dolgokra is.

 a)  Túl sok személynek van megengedve, hogy Pestre utazzék. A   bajai 
gőzhajókikötőnél közel 200 utasra lettünk fi gyelmesek, akik mind a hajóra vár-
tak, mind nemszerbek és nembunyevácok voltak, köztük néhányan olyanok is, 
kikről tudtuk, hogy nincs dolguk Pesten, és csak szórakozásból vagy időtöltésből 
mennek, vagy hogy a menekülőket értesítsék. Igazgatási szerveink rabszolga-
munkát végeznek nekik az engedélyek kiállításával, és több fáradsággal jár az 
útlevelek megírása, mint amit kapnak érte. Csak 20 koronát fi zetnek az útlevé-
lért, ami a régi 30 krajcárral azonos! Minden utazni vágyó hajlandó lenne 10.000 
koronát fi zetni, csak hogy sokkal többet megkeressen. Legalább 20 aranykoronát 
kellene fi zetni, hogy az államnak haszna is legyen az írogatásból.

 b)  Virágzik a csempészés és a kémkedés, mert a katonaság és az őrség létszáma 
viszonylag alacsony, és mert a magyar ladikok a demarkációs vonal előtt kötnek 
ki, és meg nem engedett helyen veszik fel vagy teszik ki az utasokat. Magánbe-
szélgetésben hallottuk, hogy az utasok között gyakrabban van bajai és bácskai 
nem magyar, aki a mi hivatalos engedélyünk nélkül utazik. A   magyar kémek – 
amennyiben átjutnak a demarkációs vonal ezen oldalára – az itteni községi szer-
vektől aláírt és kitöltött engedélyt kapnak, amire csak a saját nevüket kell felírni, 
és ezután szabadon mozoghatnak államunkban. Baján egy nyomozó a szemünk 
láttára ért tetten egy gyanús személyt, akinél több ilyen engedélyt talált.

 v)  Az őrség és a katonaság létszáma alacsony a határon, igaz, hogy 
a katonák megbízhatóak és lelkiismeretesen végzik munkájukat, feladatukat, 
és a parancsot teljesítik, de ezzel együtt nem áll módjukban az éjszakai tiltott 
határátlépést, csempészést és kémkedést meggátolni. Szentistván helységben a 
polgárok védik a telefonvezetéket, nehogy a magyarok elvágják, mint azt már 
többször megtették. Egy kicsivel nagyobb katonai támadás esetén nincs az a 
katonai egység, ami azt megállíthatná. A   magyarok, ahol csak kedvük tartaná, 
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nagyon könnyedén áttörhetnének, és mélyen a Bácskába nyomulhatnának 
egészen kis létszámú katonasággal is.

 g)  Katonáink panaszkodnak, hogy sohasem kapták meg az ígért 
jutalmat az elfogott csempészekért még akkor sem, amikor készpénzt adnak 
át a pénzügyi szerveknek. A   tisztek már ötször elmagyarázták a minisztérium 
jutalomról kiadott rendeletét a katonáknak, de a gazdasági szervek lassúsága 
miatt az elmúlt öt hónapban még egyetlen alkalommal sem volt példa a juta-
lom kiosztására, mi több, azt mondták el, hogy a később kiengedett csempé-
szek gúnyolódnak rajtuk, hogy miért nem fogadták el a kenőpénzt. Állam- és 
katonai érdek lenne, hogy a hadügyminisztérium rendeletet adjon ki, miszerint 
az elfogott csempész árujának felét az első faluban a polgári-katonai szervek 
azonnal tegyék pénzzé, és a katonát ebből jutalmazzák meg, míg a másik felét a 
fináncoknak adják oda. Ez a civil lakosságnak is imponálna.

 d)  A   bunyevácok arra panaszkodnak, hogy velük senki sem törődik. 
A   határmegállapító bizottságot tárt karokkal fogadták abban a reményben, hogy 
a mi államunk védőszárnyai alá kerülhetnek. Imára kulcsolták kezüket, kértek 
és rimánkodtak, hogy ne adjuk őket a magyarok kezére, hogy ne váljanak el 
véreiktől, hogy ne kelljen elköltözniük a magyar düh és rémuralom elől mene-
külve. Önkéntesnek ajánlkoznak a magyarok ellen. Az egyik kijelentette, hogy 
szívesebben szolgálna hét évet, mintsem a magyar uralom alá essen. Az egyik só-
hajtva mondta, hogy csak most látja, mit jelent szabadnak lenni a vérei között, és 
milyen szép, amikor a gyerekei saját nyelven tanulnak az iskolában. Az asszonyok 
búcsúzáskor azt kiáltozták felénk: Kérjük, ne adjanak a magyaroknak!

 e)  A   bunyevácok panaszkodnak, hogy nincs tanító, aki anyanyelven 
oktatná a gyerekeket. Csávolyban, ahol a lakosság harmada bunyevác, a ma-
gyarok létszáma 30, az oktatás nyelve magyar és német, bunyevác egyáltalán 
nem. Katymáron a dalmát származású Barbarics a tanító. Vele a bunyevác nép 
teljesen elégedett, de a katymári urak teljes mértékben bojkottálják. Mikor 
Dalmáciában tartózkodott, az ügyeletességen a kántortanító helyettesítette, 
nyilvánosan, a gyerekek előtt kijelentette, hogy bitang kutyaütő és részeges 
alak. Hercegszántóban a tanító csak felveszi a fizetését és nem tanít, de egy 
helyettesítő tanítót alkalmazott, akit maga fizet. A   nép azt beszéli, hogy a 
felvett Keszejics Lajos kommunista, aki a Vörös Gárdában is volt, később pedig 
ideszökött. Ha az a tanító valóban magyar vörösgárdista volt, nem felel meg az 
ifjúság oktatására. Ki kell vizsgálni, hogy ebből mennyi az igazság!

 f )  A   katymáriak arra panaszkodnak, hogy számukra oda az igazság. 
A   szerbek megérkezése előtt három bunyevácot megöltek. Az egyiket egy 
magyarokból alakított tanács ítélt halálra, a másikat minden bírósági határozat 
nélkül végezték ki bűntelenül, a harmadik egy 11 éves bunyevác gyerek volt, 
akit csak azért akasztottak fel, mert bunyevác volt, és az érvényes tűzparancs 
idején egy őrség mellett haladt el. A   gyilkosok és bűnösök ma is szabadon 
járkálnak, mert senki nem akar ítélkezni felettük.
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 g )  A   hercegszántói szerbek arra panaszkodnak, hogy senki sem tö-
rődik velük. Hét önkéntest és egy tisztet adtak a szaloniki frontra, a szerbiai 
árváknak két vagon búzát és más javakat. A   szerb küldöttek tudatlanságból 
vagy véletlenül nem méltóztattak őket a magyar járomtól megszabadítani. 
A   községi közigazgatásuk széthullóban van, miután Vojnich szolgabíró nem 
hajlandó újakat kinevezni a neki lekötelezettek helyére. A   kilenc vezető helyett 
ma az alispán és két magyar esküdt uralkodik. A   szerb egyházi pénztárat 
kifosztották 1919. augusztus 28-án, de semmilyen vizsgálat nem indult. Egy 
hónapja pap nélkül vannak, mert a pap, vélhetően a magyaroktól való félelmé-
ben, otthagyta a falut és a híveket, miután nyolc hívét a katolikus hitre térített, 
továbbá csúfot űzött azokból a hercegszántóiakból, akik 20 évvel korábban 
tértek a pravoszláv hitre.

  [Kézzel írt kiegészítés:]

  A   bunyevácok, sokácok és szerbek panaszkodnak az 1910-es népes-
ség-összeírásra. Vallják, hogy a magyar hivatalnokok sok bunyevácot és 
németet magyarnak írtak be a népesség-összeírásba. Ha a családfő vagy annak 
fia beszélt magyarul, esetleg magyar felesége volt, az egész családot magyarnak 
írták be, még a nagyszülőket is, jóllehet azok nem is tudtak magyarul egyetlen 
szót sem. Számos bunyevác házba az összeírást végző bizottság be se ment, 
egyes nagy bunyevác családok teljesen kimaradtak az összeírásból. Hercegszán-
tón az 1046 magyarból így lett 1556, a szlávok 1936-os abszolút többségéből 
így lett 1691-es kisebbség, a 678 pravoszláv szerbből pedig így lett 555 lélek. 
A   hamis magyar statisztika miatt esett Hercegszántó és az egész bajai három-
szög magyar uralom alá, jóllehet a lakosság egyharmadát sem teszik ki. A   nép 
panaszkodik, hogy a párizsi békekonferencia nem a szerbeket akarja a magyar 
rabságtól megszabadítani, hanem a magyar kisebbséget.

Más államok milliókat áldoznának azért, hogy megkapják az ilyen stratégiailag fon-
tos, gazdag, és néprajzi tekintetben testvérnépekkel lakott földet, mint a bajai három-
szög, ahol a bunyevác parasztok titokban, a terror ellenére lelkesednek államunkért.

Az agitációnak a német parasztoknál is sikere lenne, igaz, megsértődtek a tavalyi 
elhamarkodott szarvasmarha-rekvirálás miatt, és mivel az értelmiségük a magyar 
terror alá kényszeríti őket. A   németek boldogok, hogy német földeket kaptak, és 
hogy személyi és vagyoni szabadságuk szavatolt, továbbá rend és béke uralkodik, 
sokkal inkább, mint Magyarországon. Amennyiben több agitáció folyna, amennyi-
ben a tanítók körében némi pénzt biztosítanánk a propaganda céljaira, és további 
agitátorokat alkalmaznánk, és amennyiben meghívott mértékadó személyek ígérnék 
meg a német parasztoknak a részesedést a nagybirtokból és az állami birtokokból, 
ha azt mondanánk, hogy olyan saját pénzintézeteket és ipari vállalkozásokat alakít-
hatnak, amilyeneket akarnak, minden német Jugoszláviáért lelkesedne.
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A   propagandának a magyaroknál is sikere lenne. A   mai magyarok fele elmagya-
rosodott bunyevác vagy német, akiknek még élénk rokoni kapcsolatai vannak a bu-
nyevácokkal és a németekkel, ezért a Jugoszláviától való elszakadás vágya igen hamar 
köddé válna. A   magyar hivatalnokok szegény sorsúak és hamar alkalmazkodnának, 
a magyar paraszt pedig a legszegényebb, és amint állami vagy nagybirtokból való 
részesedésre kapna ígéretet, ha meghagynák nekik az iskolákat, a munkára és szabad 
mozgásra való jogot, sok magyar lelkesedne államunkért, egyesek a kommunista, 
mások a fehérterror alatt átéltek miatt.

Sok dologban tévedtünk és sok dolgot mulasztottunk el, de még nincs minden 
veszve. Dolgozni és védeni, vissza kell venni mindazt, ami a miénk volt és ami a 
miénk kell hogy legyen.

Zomborban, 1920. május 2-án
Dr. Radivoj  Simonović,

a Bács megyei határmegállapító bizottság elnöke
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78. (A   SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG) HATÁRAI 
AUSZTRIA–MAGYARORSZÁG FELÉ1

(Részlet)
(1919. január 3./16.)

„A   határ Lippa városától indul a Maros folyásával azonosan a folyó Tiszába torkollá-
sáig Szeged előtt. A   Maros torkolatától a Tisza folyásával halad a 80-as kótáig, innen a 
mellékfolyóval, É-ÉNy–DNy-K irányában a Röszke alatt álló hídig (Röszke a magyar 
oldalon marad). Innen a K felé haladó nyári úton, mely keresztezi a vasutat a 89-es 
kótán, majd a Csányi-szállások felé (mely a mi oldalunkon marad), majd tovább É–
ÉNy irányba a tó északi sarkáig, Ny-ra, majd ÉNy-ra fordulva a vízválasztón haladva 
a mocsarak és a tavak között a nyári útra jut ki, ami 1 kilométerre K-re van a Szécsi-
majortól. Ezután DNy-nak fordul a 108-as kótán, onnan ÉNy-ra egyenes irányban a 
114-es kótára, a mi területünkön hagyva Wolfort falut, majd a 117-es és 126-os kótán a 
Tanac [Tanács?]-majorig, amit ugyancsak a mi oldalunkon hagy. Innen a határ DNy-ra 
fordul a 130-as kóta felé (Ždrelo), innen K-re a 128-as kótára, keresztezi a vasútvonalat, 
majd egyenes vonalban halad a 133-as kóta irányába (Rohoda), majd a 139-es kóta felé 
[Harom Hatar – sic!] a 137-es kótán, innen Ny–ÉNy-ra, keresztezve a vasútvonalat 
halad egyenesen a 133-as és 129-es kótára (Belo Brdo, Fehér Hegy), innen Ny-ra a 
134-es, majd 137-es, újból a 137-es kótára (a kocsiúton) a 135-ös kótára a rémi csárdáig 
(mely a mi oldalunkon marad). A   határ ezután D–DNy irányába fordul a kocsiúton 
a 155-ös kótára (Brindl-kápolna, ami a magyarországi oldalon marad), majd a 148-as 
és 113-as kótára, innen Ny–ÉNy irányába fordul egyenes vonallal k. irányba megy a 
(Baja)Szentistváni templomig Bajától É-ra. Innen megint egyenes vonallal a Dunáig 
megy (a legészakibb hengermalom irányába), majd a folyó főmedre mentén a dunai 
híd közepéig. A   Duna főmedrében a határ 10 kilométert a folyás irányában halad délre.

A   Dunától a kiszögellésnél Ny–DNy irányban a 16.30-as meridián mentén, majd 
ezen egyenes vonalban haladva metszi a 88-as kótától D-re fekvő hidat, tovább halad 
a Furgkomet-majornál, és azt a magyar oldalon hagyja, keresztezi az országutat, 
majd ény. irányba fordul, ferdén a 185-ös kótát éri el, metszve a vasútvonalat és a 
templomot (ami a magyar oldalon marad), majd a 202-es kótát éri el. Ny-ra fordul 
ezek után, majd a Duna és Dráva vízválasztóján halad (mely folyók déli irányban 
folynak), a közúton fut a 315-ös kótáig, majd a 285-ös kótáig, közúton a 285-ös 
kótán álló keresztig, majd a 302-es és 825-ös kótáig, metszi a közutat a keresztnél, 
folytatódik a 471-es kótáig (Templomdomb), DNy-ra fordul a 463-as, 406-os, 682-es 
kótáig, itt ÉNy-ra fordulva ívet ír le, magába foglalva Szentlászlót a templomával...”

 1 Krizman, Bogdan –  Hrabak, Bogumil ur.: Zapisnici sa sednica Delegacije 
Kraljevine SHS na Mirovnoj konferenciji u Parizu, 1919–1920. Beograd, 
1960, Kultura (a továbbiakban: Krizman–Hrabak 1960), 317–318. Szerb 
nyelvű dokumentum. Fordította Mačković Papp Márta.
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Ugyanez a határmegvonásról szóló memorandumban:

„Ausztriával és Magyarországgal kialakítandó határunk (1: 1.000.000)

A   Maroson kialakított szerb–román határtól kiindulva (Arad városa és Zádorlak 
falu között), a határ a Marost követi egészen annak Tiszába torkollásáig. E helytől 
követi a Tisza folyását egészen a Horgos nevű településsel átellenben lévő pontig, 
itt nyugatra fordul, Horgost északról kerüli meg, majd a 131-es kótára vezet, Mély-
kúton keresztül (a magyar oldalon) a Duna keleti mellékágát Bácsmonostortól 
[helyesen: Bátmonostortól] délre, a Dunát a 92-es kótánál metszi, innen Bár falu 
felé veszi az irányt (a mi oldalunkon) a 207-es kótán át, majd dél–délnyugatra Sze-
derkény mellett halad el (a magyar oldalon), innen a 408-as kótára. Ettől a ponttól 
nyugatra tart, Viszló falut [helyesen Vajszló] északról kerüli, eléri a 102-es kótát, 
Újfalu [Tótújfalu], Deranj [Darány] és Babacska [Babócsa] településektől északra 
halad, meghagyva azokat a szerb oldalon. A   határ ezt követően északnyugatra for-
dul Udvarhely [Somogyudvarhely], Senta [Szenta], Iharos, Berény [Iharosberény] 
felé, melyek szerb oldalon maradnak, a 192-es kótáig, innen nyugatra fordul a határ 
Murakeresztúr (a szerb oldalon) és a magyar Horvát Miklós [sic!] között haladva. 
Innen a 325-ös kóta irányában északra halad, majd Semenj [sic!] falunál fut ki a 
Mura partjára.”

79. A   PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIÁHOZ 
A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁG ÁLTAL BENYÚJTOTT, 
TERÜLETI KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEMORANDUM2 

(Részlet)
(1919. január)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének nagy megtiszteltetésül szolgál, 
hogy ezzel az okirattal kifejtheti népe területi követeléseit, és nyomatékosíthatják 
a követelések és a háború ideje alatt hangoztatott elvek azonosságát, és egyúttal a 
hangoztatott elveket és feltételeket a tartós és igazságos béke szilárd, kizárólagos 
alapjának fogadja el.

A   hosszú háború ideje alatt fellépő körülmények a szerb kormány és szövetségesei 
közötti véleménycseréhez vezettek, az előbbi nemzeti követelései és a szövetségesek 
által tett felajánlások kapcsán. Ugyanakkor követeléseink egyetlen alkalommal 
sem voltak a maguk teljességében tárgyalva, miután az összevont követelések meg-
tárgyalását akkor véltük időszerűnek, amikor a jövőbeli világbéke megszervezése 
kerül napirendre.

 2 Krizman–Hrabak 1960. 329–332. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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E borzalmas háború semmiképp sem tekinthető véletlen vagy előre nem látott 
jelenségnek. Ellenkezőleg, csupán a Német Császárság politikájának és az erő jog 
fölé helyezése elvének logikus következménye.

Németország negyvenhárom év során következetesen, csendben készült a hábo-
rúra. Csak a kedvező pillanatra várt, hogy egy nap meglepje a világot gyors katonai 
sikereivel, melyek az egész világ feletti felsőbbrendűség lehetséges biztosítását voltak 
hivatottak szolgálni, miközben a világ a pacifizmus, a fegyverkezés korlátozása és a 
nemzetközi döntőbíróság létrehozása körüli egyezmények aláírásával volt elfoglalva.

Oroszország meggyengülésével a Távol-Keleten, ahová Németország körmönfont 
politikája taszította, sor került Bosznia és Hercegovina annexiójára, ezzel egy időben a 
független bolgár állam kikiáltására, ami kis híján európai méretű háborúhoz vezetett.

Ezután következett Agadir, majd az Ausztria által szított felkelés Albániában, 
végezetül a Törökországnak tett osztrák felajánlás, ami négy vilajet területéből 
szándékozta Albániát létrehozni, biztosítva ezzel eg yrészt a németek balkáni 
szupremációját, másrészt a balkáni népek [területi] aspirációinak meghiúsítását. 
Ausztria–Magyarország ezen lépése egy balkáni tömb megalakulását eredményezte, 
mely a maga részéről felszólította Törökországot, hogy a berlini kongresszus ha-
tározataiban foglalt reformokat hajtsa végre, ami a balkáni államok Törökország 
elleni háborújához vezetett (1912).

Ausztria–Magyarország már a balkáni háború kitörésének pillanatában bizonyos 
különjogokat biztosított magának a Balkánon úgy, hogy az első időszakban kerül-
te a beavatkozást a háborúba. Később olyan kérdésekben szított viszályt, melyek 
hátrányos kimenetele kizárólag Szerbiát sújtották: ilyen volt a Prohaska-botrány, 
majd a Szerbiának intézett felszólítás, hogy vonja vissza csapatait Albániából, ké-
sőbb a Szerbiához intézett ultimátum, amellyel a Skadarból való visszavonulásra 
szólították fel. Ezt követően felbátorította Bulgáriát, hogy lépjen hadba korábbi 
szövetségese ellen a török–bolgár háborúban szerzett területek okán, jóllehet Bul-
gária kötelezettséget vállalt a szövetségesek közötti megállapodás szellemében arra, 
hogy elfogadja az orosz cár döntőbíráskodását.

Ausztria–Magyarország agresszív fellépése abból az időből ered, mikor Szerbia 
elutasította a vámunióra vonatkozó osztrák–magyar ajánlatot, aminek fejében 
biztosított lett volna az osztrák–magyar támogatás Szerbia javára a vitás balkáni 
kérdésekben.

Szövetségeseink előtt nem ismeretlenek mindazok az erőfeszítések, melyeket 
az Osztrák–Magyar Monarchia tett annak érdekében, hogy biztosítsa Olaszország 
és Románia semlegességét az Ausztria–Magyarország és Szerbia közötti fegyveres 
konfliktusban. Miután a javaslatok nem leltek kedvező fogadtatásra, Ausztria–
Magyarország a szerencsétlen szarajevói merényletet használta fel ürügyként, hogy 
hadat üzenjen Szerbiának egy olyan ultimátummal, melyet Szerbia nem fogadhatott 
el a szuverenitás önkéntes feladása nélkül.

Mindazok az erőfeszítések, nem ritkán a megalázkodásig fajuló áldozatok, me-
lyeket szövetségeseink és mi magunk is tettünk annak érdekében, hogy az összetűzés 
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a hágai nemzetközi bíróságra vagy egyéb nemzetközi konferenciára jusson és ott 
találjon orvoslatot, eredménytelenek maradtak azon okból, mert Németország 
mindenáron a háború kirobbantását döntötte el.

A   most felsorolt tények csupán a közelmúlt történései, és abból az okból kerülnek 
e helyütt felsorolásra, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy Ausztria–Magyarország és 
Németország arra az elhatározásra jutott, hogy háborút robbant ki abban az eset-
ben, ha Európa nem hajlik meg azon akaratuk előtt, hogy a Balkánon hatalomra 
jussanak, és hatalmukat a Perzsa-öbölig kiterjesszék.

Ugyanakkor a független Szerbia mint állam fennmaradásához világméretű ér-
dekek kapcsolódtak. Kiemelt kérdés ezek közül, hogy Németországnak módjában 
áll-e Szerbia legyűrésével eljutni Isztambulig, vagy pedig kénytelen elállni korábbi 
erőszak-politikájától.

Földrajzi helyzeténél fogva, mely két világ és két civilizáció közé helyezi Szerbiát, 
elsőrangú jelentőséget kölcsönöz az államnak.

Törökellenes küzdelmében, a csernomeni csatától Edirne közelében [1371] és 
a rigómezei csatától egészen a kumanovói csatáig [1912] Szerbia magasra tartotta 
zászlaját a félholddal és a török zsarnoksággal szemben, melyre „A   kereszténységért 
és a szabadságért” jelmondat volt írva. Legújabban, ugyancsak földrajzi adottsága 
révén Szerbia a humanizmus, az igazság és szabadság letéteményese lett a kegyetlen 
teuton erőszakelv ellenében.

Szövetségeseink, akiket az osztrák–német támadás rántott be a háborúba, minden 
erejükkel azon voltak, hogy a konfliktust egy nemzetközi bíróság tisztázza, amivel 
bebizonyították békepártiságukat, de a világ érdeke is, hogy a jövőben minden 
nemzet – legyen az kicsi vagy nagy – védve legyen az ilyen durva támadásoktól, a 
vétkesek elnyerjék büntetésüket, hogy a hasonló eseményeknek egyszer s minden-
korra elejét vegyék, és biztosíttassék minden nemzet számára a saját sorsa feletti 
önrendelkezés joga.

Németország gyorsan belátta, hogy a gyors győzelembe vetett dédelgetett tervei 
és reményei a Marne folyónál dugába dőltek. Érezte, hogy a háború elhúzódása, ami 
többmilliós emberáldozatot és többmilliárdos anyagi veszteséget is követel, egyre 
hangosabbá teszi azt a kérdést, hogy miért robbantotta ki ezt a háborút Németország. 
Tisztában volt vele, hogy a világ nem hiszi majd el neki, hogy „az európai hatalmak 
ellene szövetkeztek csak azért, hogy elpusztítsák”, mert nem tudna magyarázatot 
adni arra a kérdésre, hogy miért nem engedte az osztrák–szerb konfliktust a há-
gai bíróságon vagy valamilyen nemzetközi konferencián rendezni. Németország 
tisztában volt döntésének súlyával, ezért, hogy a háborút megnyerje és a szörnyű 
felelősségre vonás elől kibújjon, a legállatiasabb eszközökhöz folyamodott, amit a 
korszerű technika kigondolhatott, és minden rendelkezésre álló eszközt bevetett, 
nem sajnálván az ártatlanok és gyengék életét és vagyonát sem. A   háborúzás ilyen 
módjával nemcsak a hadban álló nemzetek megdöbbenését váltotta ki, hanem a 
semleges országokét is. Rákényszerítette a hatalmas amerikai nemzetet is, hogy 
emelje fel erős szavát a vandalizmus ellen, a tengeralattjáró-háború ellen, amelyben 
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mindazok hullámsírba vesztek, akik a vízi utakat voltak kénytelenek használni. 
Az Amerikai Egyesült Államok az igazság és emberiesség magasztos elvei mentén 
lépett hadba, hogy megmentse a világot a soha nem látott barbárságtól, és hogy 
szavatolja egyszer s mindenkorra a nemzetek jogát és szabadságát. Ezzel a háború 
arculata megváltozott, és a hódító agresszió elleni nemzeti küzdelemmé alakult.

Szövetségeseink – csakúgy mint az Amerikai Egyesült Államok kiváló elnöke 
– közölték polgáraikkal, a hadba lépéssel a kis és nagy nemzetek számára egyaránt 
biztosítani kívánják az igazság, a szabadság, a tartós és igazságos béke feltételeit, 
amit a népek önrendelkezésének elvére alapoznak. Kifejezték azon szándékukat, 
hogy nemzetközi szervezetet hozzanak létre, mely meggátolná a féktelen fegyver-
kezést, lehetetlenné tenné, hogy tengernyi vér ontassék, és nemzedékek munkája 
semmisüljön meg, miképpen az e háborúban Németország részéről megtörtént.

Az ünnepélyes nyilatkozatok révén, melyek Németország kérdésére válaszként 
hangzottak el az antant és az Amerikai Egyesült Államok háborús céljai kapcsán, az 
egész világ számára nyilvánvaló lett, hogy az elsődleges háborús célok kibővültek, 
és minden nemzet – kicsik és nagyok – szabadságáért és jogaiért folytatott küzde-
lemmé magasztosultak. A   porosz militarizmus legyőzéséhez szükséges áldozatok 
meghozatalának kérdését illetően a nemzetek önként magukra vállalták azt abban 
a hitben, hogy az áldozatok az eljövendő nemzedékek szabad és békés fejlődésének 
biztosítékai. Csak a nemzetek elszántságának köszönhetően – miután azok készek 
voltak vérüket ontani a magasztos és humánus célok érdekében – kényszerülhetett 
térdre a porosz militarizmus.

A   szerbek, horvátok és szlovénok egy egységes nemzetet alkotnak, melyet ősidők 
óta közös civilizációs vonások és szellemi egység jellemez. Ma pedig ez a nemzet 
irodalmi és művészeti szempontból a korszerű előrehaladás csúcsán áll. A   két balkáni 
háború kimerítette ugyan, de népünk ez utóbbi, rákényszerített háború alatt arra 
a szilárd elhatározásra jutott, hogy végre megvalósítja régóta dédelgetett, nemzeti 
egységről szóló álmát.

A   nemzeti egység szellemébe és megvalósulásának létjogosultságába vetett hitből 
merített erőt az újabb megpróbáltatások elviseléséhez. 

Az ellenségeskedés elmélyülésével a szabadság és a civilizáció zászlaja mögé 
felsorakozott szövetségesek és a melléjük álló erők száma egyre számottevőbb lett, 
a háborús célok pedig a népek önrendelkezési jogainak megvalósítása irányában 
módosultak. Népünk ideológiája azonban mindvégig , a kezdetektől az utolsó 
órákig hű maradt önmagához. A   harcok kitörésének kezdetétől az egész nemzet 
fogott össze annak érdekében, hogy a zászlajára tűzött jelszó: „Egy államba való 
egyesülés” eszméje megvalósuljon. 

Az északról és nyugatról támadó háromszoros túlerőben lévő német és oszt-
rák–magyar, majd a keletről előretörő bolgár csapatok elleni, tizenöt hónapig tartó 
szüntelen harc közepette a szerb csapatok arra kényszerültek, hogy a koronával és 
a királyi kormánnyal együtt visszavonuljanak előbb dél irányába, majd Albánián 
keresztül nyugat felé. A   szövetségesek segítségével a csapatok Korfu szigetén ren-
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dezték soraikat, majd újból elfoglalták állásaikat Szerbia déli határain: ott folytatták 
küzdelmüket egészen 1918 szeptemberéig, a végső győzelemig, míg csak az ellenséget 
végérvényesen el nem űzték nemzeti területük egészéről.

A   volt osztrák–magyar területekről érkező szerb, horvát, szlovén önkéntesek 
szerbiai testvéreikkel versengve, odaadóan harcoltak. A   harcok idején a világ minden 
tájáról: Oroszországból, Amerikából, sőt Ausztráliából is érkeztek harcosok, hogy 
Péter király lobogója alá álljanak, számuk a 100.000-et is elérte a szerb hadseregben. 
1916-ban Oroszországban a népünkhöz tartozó, az osztrák–magyar területekről 
származó hadifoglyokból hadtest alakult, mely szerb tábornok vezénylete alatt állt, és 
melyet Romániában, Dobrudzsában is bevetettek, és az ebben a háborúban véghezvitt 
legkiemelkedőbb haditetteik tették őket híressé. Mikor Oroszországot a széthullás 
fenyegette, a hadtest arra kényszerült, hogy részben az Északi-tengeren, részben pedig 
a Távol-Keleten át elhagyja ezt a szerencsétlen országot, majd Szalonikibe érkezvén, 
a szerb hadseregen belül délszláv hadosztályként újból csatasorba álljon: a kozákok 
elfogása szintén e hadosztály haditette. Akik nem tudták elhagyni Oroszországot, 
azok a szövetségesek oldalán, Szibériában és Murmanszkban harcoltak.

Ki kell hangsúlyoznunk azt a tényt, hogy népünk szelleme soha nem volt lán-
golóbb és harciasabb, mint azokban a pillanatokban, mikor Szerbiát megszállták 
az ellenséges csapatok, hogy a szerb katona soha nem volt elszántabb, hogy a 
délszláv önkéntesek soha nem érkeztek akkora számban, mint mikor a helyzet a 
legválságosabb volt. Abban az időben utasította el Szerbia többször is a részleges, 
az osztrák–magyarok által felkínált békekötési kezdeményezéseket.

A   szerbek, horvátok és szlovénok harctéren tanúsított szolidaritása a volt 
Osztrák–Magyar Monarchia népeink lakta területein és Montenegró lakosságának 
minden rétegében nagy visszhangot váltott ki, mely spontán megnyilvánulások 
eredményeként az egységes Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kormányának meg-
alakulását a nép jóváhagyta, és törvényes képviselőjének tekintette.

Így tehát a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság létrejötte a nép akaratát tükrözi, 
megalakulása kész tényként kezelendő. A   Szerb Királyság ünnepélyesen kihirdette 
egész népünk egy egységes nemzetállamba való egyesülését. A   podgoricai nagy nép-
gyűlés a Montenegróban élő népeink nevében egyhangúlag döntött a Szerbiához 
és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság más népeihez való csatlakozásról. 

Az egyesülés létrejöttét és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulásának 
tényét a szövetséges és semleges államokkal hivatalosan is tudatták. A   népünk által 
lakott területeket a Német-Ausztria határán húzódó Dél-Alpok, a Soča [Isonzó], 
Mura, Dráva, Száva, Duna, Tisza, Timok, Vardar és Sztruma folyók és az Adri-
ai-tenger partjai határolják. Népünk együvé tartozásának tudata igen fejlett. Az 
általuk lakott területek földrajzi elhelyezkedésük miatt fontosak az európai érde-
keltségekben. Összekötik Közép-Európát a Közel-Kelettel, a Földközi-tengerrel 
és Kis-Ázsiával. Az elmúlt 500 évben szinte folyamatosan dúltak a kontinens két 
hatalmas császársága, Ausztria és Törökország közötti véres háborúk, melyek célja 
e területek megszerzése volt, mára azonban mindkettő megszűnt.



■   ■  

Gola község szándéknyilatkozata 1919. szeptember 8-án
Forrás: AJ F336-f16-7244.
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Az elmúlt századok folyamán Szerbia mindig kivette részét a török megszállás 
elleni harcokból. Száz évvel ezelőtt eltökélten szállt harcba függetlensége és nem-
zeti egysége kivívásáért Karađorđe és Miloš vezetése alatt – ezt a küzdelmet a mai 
napig nem adta fel. A   Montenegróban élő szerb nép szintén állandó harcban állt a 
törökökkel. Az utolsó háborúban Ausztria célja Szerbia megsemmisítése és Szaloniki 
megkaparintása volt. De ő maga semmisült meg, Szerbia pedig hatalmas szövetsége-
seinek köszönhetően győztesként tért vissza a háborúból, és Ausztria volt délszláv 
érdekeltségű területeivel közösen egységes államot hozott létre. A   jövendő béke el-
engedhetetlen feltétele, hogy Európa ezen fontos részében végre megteremtődjenek 
a normális megmaradás feltételei, ez pedig egy nemzeti alapokon megszerveződő, 
egységes állam létrehozásával érhető el. Az általános érdekek megkövetelik, hogy 
ennek az államnak minden, a működéséhez szükséges elengedhetetlen feltételt 
biztosítsanak, csak ily módon állhat meg szilárdan saját lábán és fordíthat energiát 
gazdasági és szellemi fellendülésére. Ez csak akkor valósulhat meg, ha függetlensé-
gét elnyert népünk azon igénye, hogy minden szerb, horvát, szlovén polgára közös 
országhatárokon belül éljen, megvalósul.

A   nemzetiségi elvek figyelembevétele, a békekonferencia hozzájárulásával, az új 
állapot keretét hivatott biztosítani. 

Országunk nemzeti alapokon nyugszik, és népünk ezért követeli azt, ami őt 
megilleti. A   nemzeti összetartozás és a népek önrendelkezési joga államunk létre-
jöttének alapjai.

Ennek értelmében azt követeljük, hogy a nemzetiség elvével összhangban minden 
tagállamnak ismerjék el az egyesülésre való jogát.

Követeléseink tehát jogosak, erkölcsileg megalapozottak és liberálisak, ugyan-
azokon az elveken alapulnak, melyeket a szövetségesek és a hozzájuk csatlakozó 
államok az Európában újonnan kialakult rendként hirdettek. Egyetlen európai 
nemzet sem üdvözölte lelkesebben a szövetségesek és az Amerikai Egyesült Álla-
mok által hangoztatott eszméket, melyekkel ezt a világháborút vezették, mint a mi 
népünk, mely évszázadok óta folyamatosan nemzeti felszabadítása és megmaradása 
érdekében küzd.

Szövetségeseink és az Amerikai Egyesült Államok hősiességének és önfeláldozó 
szellemének köszönhetően, a kegyetlen veszteségek és pusztulás ellenére a győzelem 
azoké lett, akik az igazság és az emberi civilizáció védelmében fogtak fegyvert.

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság képviselői arra kérik a békekonferenciát, 
hogy követelési igényeit igazságosan vizsgálja ki, és hagyja azokat jóvá.
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80. A   SZERBEK ÉS A ROMÁNOK KÖZÖTTI HATÁR BÁNÁTBAN3

(Vázlat)
(1919. január)

 
Bánátban szerbek, magyarok, románok és németek élnek. A   szerbek őslakosok, 
a többi nemzetiség telepesként, később érkezett. Keleten a határt a szerbek és a 
románok közt, északon pedig a szerbek és a magyarok között kell meghúzni. 

Fontosabb földrajzi és gazdasági tényezők

Bánát nem képez etnikai, földrajzi vagy gazdasági egységet. Ellenkezőleg, két, 
földrajzilag és néprajzilag különböző gazdasági és kommunikációs viszonyokkal 
rendelkező, egymástól független részből áll, mely a történelem folyamán is két 
külön egységet képezett. Ezenkívül a két rész teljességgel eltérő népességgel is bír. 

Az egyik rész Nyugat-Bánát vagy síksági Bánát, mely a Tisza folyótól Temesvárig, 
Versecig és Fehértemplomig terjed, a másik pedig az említett városoktól keletre fekvő 
Kelet-Bánát vagy hegyvidéki Bánát. Nyugat-Bánátot az jellemzi, hogy vízgyűjtő 
területének folyói – a Tisza, a Maros, a Néra és a Karas – dél, illetve Belgrád felé 
folynak, Bánát gazdasági áramlatainak és hajózási útvonalainak központjává emelve 
ezt a várost. Nyugat-Bánát a Morava és a Vardar völgyével képez egy egységet. A   17. 
és 18. században, és szinte napjainkig is (negyven évvel ezelőttig) – pontosabban a 
magyar kormány tiltó intézkedéseinek bevezetéséig – Nyugat-Bánát kereskedelme 
és gazdasági élete szorosan kapcsolódott Szerbiához. Temesvár volt a Balkánnal való 
gazdasági kapcsolatok központja. Mikor a török megszállás elsöpörte a balkáni szerb 
államokat, teljesen természetes volt, hogy a szerb civilizáció Bánátban, a Morava 
völgyétől északra folytatódjon. A   16. századtól a 18. századig Nyugat-Bánátot 
egyszerűen Szerbiának – Raškának nevezték, mivel a szerb életvitel és nemzeti ön-
tudat itt volt a legerőteljesebb. Nyugat-Bánát sohasem ápolt szoros kapcsolatokat 
Romániával, melytől a Kárpátok hegyvonulata is elválasztja. 

Az országunkhoz tartozó balkáni államok (Bosznia és Hercegovina, Monteneg-
ró, Dalmácia, Kranjska [Szlovénia] és Isztria) és Dél-Szerbia nagy része hegyvidéki 
terület, gabonatermesztésük elenyésző, ezért feltétlenül szükségük lesz a bánáti 
gabonára. Mivel Románia Európa egyik leggazdagabb gabonatermelő országa, 
neki a legkevésbé van arra szüksége, hogy egy további mezőgazdasági tartományra 
formáljon igényt.

A   Morava völgyének folytatásaként Nyugat-Bánát területe az északról teljesen 
nyitott s védtelen szerb határt is megvédeni hivatott, így ez a terület védi a Morava 
völgyének bejáratát, mely a történelem folyamán, de ez utóbbi háború alatt is szabad 
átjárónak bizonyult az ellenség számára. És végül, ez a terület védi meg Belgrádot, a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság fővárosát, mely e terület nélkül teljesen ki lenne 

 3 Krizman–Hrabak 1960. 338–343. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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szolgáltatva az ellenségnek már az ellene intézett támadások legelső napjától, mint 
ahogy ez a legutolsó háborúban is megtörtént.

Míg Nyugat-Bánát földrajzi és etnográfiai egységet képez Észak-Szerbiával, ro-
mán lakossága elenyésző számú, és annak szerepe is semmitmondó a román civilizáció 
alakításában, addig Kelet-Bánát, Krassó-Szörény vármegye épp ellenkezőleg, mindig 
is etnográfiai, történelmi és gazdasági egységet képezett Erdéllyel. Igaz ugyan, hogy 
Bánát e keleti részének is vannak szerb elemei, mi mégsem formálunk rájuk jogot. 

Történelmi áttekintés
A   legkorábbi időszak

  
A   történelmi adatok arról tanúskodnak, hogy Bánát területén a régi időkben dákok 
éltek. Mivel a római telepesek a gótok elől menekülve Dáciából a Duna jobb partjára 
vonultak vissza, a román nemzet bölcsőjét is a Duna jobb partján kell keresnünk. 
A   románok tehát nem tekinthetők őslakosoknak Bánátban. 

A   szlávok első letelepedését ezekre a területekre a 4. század elején említik, 
közvetlenül a hun állam széthullása utáni időszakban. Az e területen élő szlávok a 
6. században avar, a 9. században pedig frank fennhatóság alá estek. Mikor a ma-
gyarok megérkeztek ezekre a területekre, az őslakos szlávokat már itt találták, akik 
 Szentkláray magyar történetíró feljegyzései szerint a balkáni bolgárokkal tartottak 
fenn állandó kapcsolatokat. A   10. és a 11. században a szlávok magyar uralom alá 
kerültek, az Árpád-háziak fennhatósága alatt e terület szlávjai jelentős szerepet töl-
töttek be: önálló hadseregként a magyarok és csehek között a 13. században vívott 
összetűzésekben kivették részüket, a királyi udvarban pedig önálló nemességük volt.

Szerb vándorlások
 

A   rigómezei csata után Bánát lakosságát a balkáni szerbek újabb tömege gyarapította. 
1414-ben a magyar király Lazarevics István szerb despotát Torontál vármegye helytar-
tójává nevezte ki. Brankovics György szerb despota pedig teljhatalmú uralkodóként 
Temes és Krassó vármegyék szerb despotáinak hírnevét öregbítette. Szerbia 1459-ben 
bekövetkezett bukásáig a lakosság elvándorlása akkora méreteket öltött, hogy   Mátyás 
király a pápához intézett levelében azt írta (1483. január 12-én), hogy az elmúlt négy év 
folyamán megközelítőleg 200.000 szerb érkezett Magyarországra. A   Duna bal partján 
egy, a szerbek politikai életében központi szerepet vállaló új Szerbia volt kialakulóban. 
Brankovics György unokáját,  Zmaj Ognjeni Vukot a magyar király 1471-ben tette 
meg szerb despotává, és különös autonóm jogokkal ruházta fel: kizárólag a magyar 
királynak tartozott elszámolással. Háború esetén a szerb despota kötelességei közé 
tartozott egy ezer lovasból álló bandérium felállítása, míg a többi nemességet – még 
a horvát bánt is – csak 400 lovas biztosítására kötelezték. („Despotus autem equites 
mille dare tenebitur” – Corpus Juris Hungarici, p. 492, 606).
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mohácsi ütközetig, 1526-ig a szerb des-
poták és nemesek jelentős politikai szerepet töltöttek be Magyarországon. Mivel a 
magyarok a török hódoltság elől egyre inkább észak felé húzódtak vissza, Nyugat- 
és Közép-Bánát népsűrűsége egyre nőtt, a terület pedig egyre inkább tiszta szerb 
sajátosságokkal bírt. A   16. századi ( Lazius) és 17. századi (Tsernig,  Cluverius) 
térképeken Közép- és Nyugat-Bánát Raška (Rascia) néven, azaz szerb országként 
szerepel. A   románokról említést sem tesznek.

Bánát történelmi és közigazgatási egysége nem létezik
 
A   románok azt állítják, hogy Bánát mindig is egy történelmi és közigazgatási egy-
séget képezett. Ez a megállapítás nélkülözi a valóságalapot. Elsősorban Bánát keleti 
része, a Krassó-Szörény megye, a Kis-Oláhország az Olt folyóig alkotott katonai és 
közigazgatási egységet, a Szörényi Bánát néven emlegetett valamilyen tartomány-
félét. A   terület ilyen jellegű felosztása Kelet-, Nyugat- és Közép-Bánátra a török 
időkben is fennállt. A   törökök 1552-ben Közép- és Nyugat-Bánátból létrehozták 
a Temesvári vilajetet, a mai Krassó-Szörény megye pedig a Karánsebesi és Lugosi 
Bánát néven szerepelt, melyet az erdélyi fejedelem nevében a bán igazgatott, szék-
helye pedig Karánsebesen volt. 1751-ben, az osztrák időkben Bánát északi részében 
bevezették a polgári közigazgatást, Dél-Bánát pedig 1768 és 1773 között határőr-
vidék lett. 1774-ben a mai Torontál vármegyével közösen önálló igazgatású szerb 
kerületté alakult Nagykikinda néven. A   mai, három megyére történő felosztás csak 
1873–74-től létezik, mikor is a határőrvidéket és a Kikindai kerületet felszámolták. 
Ebből is látható, hogy az egységes Bánát soha nem létezett, és hogy a keleti rész 
mindig is szorosan kapcsolódott Erdélyhez.

Az egyház és a szerb előnyjogok
 
Bánát, Bácska és Baranya területén 8 egyházmegye van 21 kolostorral, melyekből 
11 nagyobb és 6 kisebb Bánátban található; mindezek a kolostorok a peći szerb 
patriarchátus fennhatósága alá tartoztak, és mindet szerb despoták vagy nemesek 
emeltették.4

Mikor a törökök 1683-ban Bécs ellen indultak, felbukkan egy szerb nemes, 
Bran ko vics György, kinek szeme előtt Dél-Magyarország és a Balkán felszabadítása 
és egyesítése lebegett, és egy olyan Nagy-Szerbia létrehozásról álmodott, mely a 
Trig lavtól a Rodopei-hegységig terjedt volna. Szorongatott helyzetében I. Lipót 
látszólag támogatta az elképzelést, és Brankovicsot Bánát, Szerémség és Hercegovina 
despotájává nevezte ki. A   felkelést siker koronázta, a törökök kiszorultak a Duna 
túlsó partjára, de Ausztria útját állta Brankovics tervei megvalósulásának, 1689-ben 
elfogták, Chebben tömlöcbe vetették, ahol 1711-ben meghalt. 

 4 A   román egyház azonban a isztambuli patriarchátustól függött, és hozzá 
tartozott Moldávia, Oláhország és Északkelet-Magyarország is.
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A   Franciaország ellen vívott háború idején, annak érdekében, hogy a törökök elle-
nében biztosítsa magát, Ausztria egy törökök elleni felkelés kirobbantására kérte fel 
III. Arsenije (Arzén) pátriárkát, ennek fejében a szerbekhez intézett 1690. április 6-i 
felhívásában az önálló vajdaválasztás és szabad önrendelkezés jogát kínálva fel. (Servata 
imprimis religionis suae eligendique vaivodae libertate. 1690. április 6-i előnyjog).

Augusztus 21-én a császári kancellária kihirdette azokat az előnyjogokat, melyek-
kel a bánáti és más területekről származó szerbek vallási és politikai autonómiájának 
alapjait fektették le. (Volumos ut subdirectione et dispositione proprii magistratus 
eadem gens Rasciana perseverare et antiquis privilegiis ejusque consuetudinibus 
imper tubate frui valeat. 1691. augusztus 20-i előnyjog. Ut gens rasciana solummodo 
nost rae caesarae regiaeque Maiestatis subiecta, ab omni alia dependentia vero, tam 
comitatuum, quam dominorum terrestrium exempta maneat. 1694. május 31-i 
előnyjog.)

A   pozsareváci béke 1718-as megkötése után, mikor Ausztria úgy döntött, területeit 
még inkább kiterjeszti a Balkán irányában is, kezdetét vette Bánát elnémetesítése, de 
ugyanakkor adtak engedélyt a moldvai és az oláhországi románoknak arra, hogy Bánát-
ba telepedjenek. Ennek ellenére azonban Bánát megtartotta szerb jellegét (A    Savoyai 
Jenő rendeletére 1723–25-ben kiadott topográfi a térkép helyneveinek jegyzéke, 5.)

Az osztrák–magyar kormány két ízben is elismerte Dél-Magyarország szerb jel-
legét. 1790-ben a temesvári, 1848-ban pedig a karlócai szerb országgyűlés (szábor) 
fogadta el azt a javaslatot, melynek értelmében létrehozták a Szerb Vajdaságot, mely 
Szerémséget, Bácskát, Bánátot és Baranyát foglalta magában, a Habsburgok pedig 
jóváhagyták a szábor indítványát.  Šupljikac vajdává való kinevezését is jóváhagyták 
1848. december 3-án. 1849. november 6-án Krassó is csatlakozott a Szerb Vajdaság-
hoz (V. melléklet a Szerb Vajdaság 1853-ban készült térképén). 1860 végén azonban 
a Vajdaság megszűnt létezni, és 1867-ben Magyarországhoz csatolták. Akkor vette 
kezdetét Bánát és az egyéb szerb területek elmagyarosítása.

A   románok telepesek
 
A   történelem egyáltalán nem tesz említést a románokról Bánátnak abban a részé-
ben, melyben a szerbek folytatták jelentős politikai és civilizációs tevékenységüket. 
A   románok csak a németekkel és a magyarokkal egy időben, tehát a 18. században 
jelentek meg a nagy, bánáti síkságon. Ami az erdélyi és kelet-bánáti románokat illeti, 
ők a 18. század elejétől 1864-ig a karlócai székhelyű szerb érsekség fennhatósága alá 
tartoztak. 1864-ben a románok és a bécsi udvar között olyan megállapodás született, 
melynek értelmében a román egyház különválik a szerb egyháztól. (Az egyezmény a 
szerb pátriárka tudta nélkül jött létre, nem is tájékoztatták róla, és együttműködé-
sét sem kérték.) A   három új egyházmegyéből a románok csak egyet, a kelet-bánáti 
Karánsebesit kapták meg, míg a szerbek megtartották egyházmegyéiket Temesvárott 
és Versecen is, ami annak is bizonyítéka, hogy az osztrák–magyar kormány – bár 
érdekében állt a szerbek elnyomása – nem vitatta el tőlük Alsó-Bánátot.



■ 538 ■ Délszlávok Párizsban ■

A   szerb és a román lakosság

Az 1910-es általános népszámlálás adatai szerint Torontál vármegyében Pancsovával 
együtt: 

199.750 szerb és  86.937 román él.

Temes vármegyében Temesvárral együtt:

69.905 szerb és  169.030 román él.

Sőt mi több, ebben a két megyében, vagyis Nyugat- és Közép-Bánátban rajtuk 
kívül még megközelítőleg 41.600 egyéb szláv (horvátok, szlovákok, ruszinok és 
mások, akiket a magyar statisztikák „egyéb” alatt tartanak számon) van.

Tehát a két megyében összesen:

311.255 szláv és  255.967 román él,

ami annyit jelent,

hogy 55. 288 szlávval több van, mint román.

Az általunk követelt határvonal nem egyezik meg teljesen azzal, amely a temesi 
és a krassói megyéket elválasztja, mivel ez utóbbi alapján Romániához tartozna 
Temes megye azon része, mely Buziás, Lippa falvakat és Bukovac falut kivéve az 
egész Rékási járást magába foglalja, azonkívül a Dettai járás két falvát, (Gertenyes és 
Sósd) – nekünk pedig a Zsámi járás 13 települését és az Újmoldovai járás 13 olyan 
települését ítéli oda, melyek a krassói vármegyéhez tartoznak.

Az 1910-es hivatalos magyar népszámlálás adatai szerint Bánát hozzánk tartozó 
részén (lásd a mellékelt térképet):

316.286 szláv él, ide sorolva azokat is, kiket a magyar sta tisz tika „egyéb”-nek 
tüntet fel, míg csupán:
 212.396 román,

 vagyis 103.890 románnal van kevesebb, mint szláv.

Az osztrák, majd a magyar kormány Bánát szerb jellegének megbontása érde-
kében tett minden lehető és törvénytelen módszerének ellenére, azaz a németek, 
magyarok, románok betelepítésével sem tudta az államunk által követelt bánáti 
területek szerb jellegét megváltoztatni, így szerb lakosainak száma nagyobb, mint 
más nemzeteké. Valójában Bánát azon részében az 1.042.058 lakosból mindössze 
194.876 a magyar és 309.889 a német.
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A   telepes németekkel nem foglalkozunk külön, mivel azok lakhelyei sehol sem 
érintkeznek német területekkel, és számukra lehetetlen önállósult életről vagy a 
Németországgal való egyesülésről beszélni, ezeket a németeket a helyi lakosság tilta-
kozása ellenére és azok nemzeti öntudata fejlődésének megakadályozása, azaz a szerb 
őslakosoknak a Királysággal való egyesülése meggátolásának céljából telepítették oda.

Mindezeken kívül Bánát e részének szerb jellegéről az a tény is tanúskodik, hogy 
a szerbek Nyugat- és Közép-Bánát területén tizenegyszer több födet birtokolnak, 
mint a románok. Bánát ezen része már csak azért is szerb terület, mert a szellemi 
élet itt szerb kezekben van, és az innen származó szerbek hozták létre és fejlesztették 
ki a szerb irodalmat, és számos híres irodalmárt és tudóst adtak nemzetük számára.

Mint már említettük, a németeket nem vesszük figyelembe a határok megvonása 
kérdésében. Ők túl távol vannak eredeti hazájuktól, nem összefüggő területeken 
élnek, semmilyen kapcsolatban nem állnak Németországgal. Ami pedig a szerbeket 
és az eredeti hazájukkal érintkező románokat illeti, ők igenis érintettek a határok 
megvonásával kapcsolatban. A   szerbek nemzettársaikkal délen és nyugaton, a ro-
mánok pedig keleten érintkeznek.

Ennek értelmében a szerbek és a románok közötti határmegvonás keleten válik 
kérdésessé. A   szerbek és a magyarok között pedig északon kell megvonni a határokat.

A   szerbek és a magyarok közötti határok megvonása akadálytalan és igazságos 
kell hogy legyen. Bánát délszláv részében 194.876 olyan magyar él családjával 
együtt, akik tisztviselők, közszolgálatot teljesítők és cselédek. A   magyar kormány 
propagandacélokból és a más nemzethez tartozó lakosság ellenőrzése érdekében 
folyamatosan és célzottan nevezett ki magyar tisztségviselőket, tisztviselőket és 
cselédeket. Minden vasúti tisztviselő, utász, csatornázási munkálatokat végző sze-
mély és csendőr magyar.

Számuk gyakran az összlakosság 20%-át is eléri. Ha ezeket az embereket nem vesszük 
fi gyelembe, akkor a mi Bánátunkban mindössze 160.000 olyan magyar marad, akik 
nem összefüggő területeken élnek, és semmilyen érintkezésben sincsenek hazájukkal.

Azonkívül arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a magyar statisztika egyáltalán 
nem megbízható, különösen a szlávokat érintő adatokat illetően. Bizonyítékul szol-
gál ehhez az állításhoz a Karlócai szerb érsekségnek a pravoszláv szerbeket nyilván-
tartásba vevő statisztikája, melynek értelmében a Torontál és Temes vármegyékben 
322.378 szerb él, míg a magyar statisztika csupán 269.651 szerbről tesz említést.

A   Szerb Vajdaságot 1849-től 1860-ig Bánát, Bácska és Szerémség alkotta. Lakos-
ságának igen nagy hányada szerb volt. Tartva az itt élő szerbektől, akik közvetlen 
kapcsolatokat ápoltak Szerbiával, az osztrákok és a magyarok is más nemzetek be-
telepítéséhez folyamodtak. Ennek ellenére Nyugat- és Közép-Bánátban a románok 
ellenében mégis a szerbek maradtak számbeli és anyagi fölényben, de általánosságban 
is, a kultúra tekintetében.

A   röviden felsoroltakból is nyilvánvalóan az következik, hogy senki sem tarthat 
jobban igényt ezekre a területekre, mint a szerbek. Ezenkívül, Nyugat- és Közép-Bá-
nátot nem ítélhetik oda másnak, mert akkor a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság olyan 
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területek nélkül maradna, melyek lakossága többségében szerb, fővárosa, Belgrád biz-
tonsága pedig nem lenne szavatolva, mivel egy idegen ország határa közelében terülne 
el. A   Morava völgye is nyitott maradna, az ellenséges támadások szabad prédájává válva, 
mint ahogy ez a múltban több ízben is megtörtént, mikor ezt az utat használták arra, 
hogy szabadon betörjenek Szerbiába. Mindezek mellett pedig Bánát Szerbia egyetlen 
gabonatára, és teljes gazdasági és kereskedelmi élete Belgrád felé gravitál.

Államunk ezen okokból kifolyólag követeli azt, hogy Nyugat- és Közép-Bánátot 
szerb jussként ismerjék el. Nem árt arra is felhívni a figyelmet és szem előtt tartani 
azt a tényt, hogy Kelet-Bánát román részében és a Románia által követelt magyar 
területeken (a magyar statisztika szerint) mintegy 70.000 szláv maradna.

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
és a Román Királyság között húzódó határok

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és a Román Királyság között húzódó határok-
nak olyanoknak kell lenniük, hogy stratégiai szempontból legalább a következő 
három feltételnek tegyenek eleget:

Teljes egészében szavatolják Alsó-Bánát biztonságát.
Belgrád, a Királyság fővárosa ne kerüljön váratlan és előreláthatatlan helyzetbe.
A   Morava völgye biztonságban maradjon minden katonai hadművelettel szemben.
Bánát hatékony védelmét csak az általunk javasolt határvonal megvonásával 

lehetne szavatolni. Ettől a vonaltól nyugatra egyetlen olyan jelentősebb stratégiai 
pozíció sem létezik, mely hazánk védelmét biztosítani tudná. Hovatovább, már az 
általunk javasolt határvonal is minden tőle keletebbre fekvő pozícióról támadható, 
és csak részben felel meg a biztonságos határ fogalmának.

A   Belgrád biztos védelmét szavatoló új határvonal megvonásának feltételei ma-
gától értetődőek, és ezért nem kell részleteznünk őket. Bármely főváros egy állam 
számára minden szempontból a legdrágább kincs, és éppen ezért minden esetleges 
bajtól meg kell azt óvnia. Biztonságának alapfeltétele, hogy a főváros minél távolabb 
essen az országhatártól.

Végül, a Morava völgye biztonságának kérdésére vonatkozó követelésünk is 
létfontosságú.

A   Szerbia ellen indított minden katonai hadművelet legfontosabb célja a Morava 
völgyének elfoglalása volt. Ma is ugyanazzal a stratégiai jelentőséggel bír, mint ami-
lyennel az elmúlt századokban is. Kétségtelen, hogy ez a legfontosabb természetes 
hadműveleti és kommunikációs útvonal, ezért kezeskedni kell biztonságáért.

A   Morava völgyét biztosító pozíciók a Poreč folyó bal partján találhatók. Ez a 
vonal észak felé a Dunával folytatódik, majd a Veterani-hegyláncon át a Svinik és 
a Maroson fekvő Resicabánya–Lippa vonalon ér véget. 

Hogy mindhárom stratégiai feltételnek eleget tegyen, az új határt az általunk 
javasolt határvonaltól jóval keletebbre kellene megvonni. A   természetes határvo-
nalnak, mely mentén államunk védelmét jól meg lehetne szervezni, a Kaza–Sterbec, 
Svinica–Kumlea 1458-as pont – Resicabánya–Lippa vonalon kell húzódnia.
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Ez a vonal nyugaton minden pozíció felett dominál, úgyhogy aki ezt birtokolja, 
az uralja a Duna–Tisza irányában húzódó minden földrajzi-stratégiai pozíciót is, 
természetes lenne hát, hogy az új határvonal itt legyen.

Mi azonban, tisztán csak politikai indíttatásból, és annak érdekében, hogy ro-
mán szomszédainkkal évszázadokon át ápolt jó viszonyunkat megtartsuk, sokkal 
nyugatabbra húztuk meg a határvonalat. Az imént felsoroltakból is világosan látszik 
az általunk javasolt határvonal létjogosultsága és igazságossága.

A   határ Románia irányában (1:1.000.000)
 

A   határvonal a szerb–bolgár–román hármashatárnál kezdődik Arčar falu és a 
Skomlje folyó torkolatánál, majd a Duna folyó folyásával ellentétes irányban, a 
Duna bal partján fekvő Brufik faluval szemben folyatódik. Ettől a ponttól sziklás 
területen keresztül észak felé halad a 736-os pontig (kota), az 596-os pontnál átszeli 
a Nera folyót, áthalad a (román tulajdonban maradó)  Illyéd falun, majd észak felé, 
a szerb oldalon lévő Goruzsa és a román Izgara falun a Boksánbánya településtől 
keletre fekvő Brzava folyóval folytatódik. Ettől a ponttól északnyugat felé fordul a 
szerb Izgár falu felé, majd a román Buziást, Zsityast, Temesrékást, Románbencseket 
érintve a Szerbiához tartozó Sraćanj és Segentan között, majd észak felé Zádorlak 
falu és Arad között a Maros folyó irányában halad.

81. (ORSZÁGUNK) ÉSZAKI HATÁRA5

A   szerbek és a magyarok közötti határvonal Bácskában
 

Bácska az a terület, mely a Tisza és a Duna folyók között fekszik, és északról nincs 
természetes határa. Ez a termékeny síkság 10.000 km2-en terül el. A   Dunát és a Tiszát 
összekötő két csatornán kívül csak a fent említett két folyó hajózható. Ezek Belgrád 
felé folynak, azaz a Morava és a Vardar völgye irányában, így Bácska termékeit a 
gabonában szegény területekre juttatják.

Mikor a magyarok a 9. század végén (északról) levonultak Bácskába, már itt ta-
lálták a délszlávokat, akik egészen a 16. század kezdetéig meg is maradtak ezeken a 
területeken. Mivel a török hadak 1526-ban megsemmisítették Bácska lakosságát, a 
török időkben (1526–1686) oda fokozatosan a Balkánról érkező szerbek települtek 
be, szerb jelleget kölcsönözve így ezen területeknek. Így érthető, hogy az azokból 
az időkből származó emlékiratokban és 16–18. századi térképeken Bácskát Raška 
– Ráczországként  – azaz szerb államként említik.

Dr.  Acsády Ignác magyar történész az 1720–21-es adófizetők jegyzékének fel-
használásával kimutatta, hogy Bácska lakosságának ebben az időben 95%-a szerb, 
3,5%-a magyar, 1,5%-a pedig német volt.

 5 Krizman–Hrabak 1960. 343–347. Szerb nyelvű dokumentum, fordította 
Mačković Papp Márta. Angol nyelven: AJ F336 XIII/15. 8168. 
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Közvetlenül Bácska felszabadítása után, 1686-ban, a hatalom megkezdte e terü-
letek magyar és német elemekkel való célzott betelepítését. A   jelenség az 1867-es 
kiegyezés után különösen fokozódott.

A   hivatalos statisztikák szerint egész Bácskának 812.000 lakosa van. Bánáton kívül 
nincs még egy olyan osztrák–magyar tartomány, ahol ennyire vegyes lenne a lakosság 
összetétele. Itt még Bánátnál is nagyobb mértékben folyamodtak a statisztikai adatok 
nemzetiségeket illető, a magyarok javára történő meghamisításához. A   Magyaror-
szágon és Ausztriában is alkalmazott, jól ismert módszert használták, miszerint ha 
valaki az államnyelvet használta, akkor magyar, illetve német nemzetiségűként került 
nyilvántartásba, fi gyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az illető születésétől fogva, 
nemzeti érzelmeit tekintve és anyanyelve alapján más nemzetiséghez tartozhat.

Bácskában ezt a módszert Magyarország minden más területénél gyakrabban 
alkalmazták. Ebben a tartományban a délszláv család két olyan nagy sarja él, akik 
magukat bunyevácoknak, illetve sokácoknak nevezik, kikben a nemzeti hovatartozás 
érzése nem fejlődött ki megfelelő mértékben, bár nyelvüket, vérüket és népszo-
kásaikat tekintve tisztán szerb-horvátok. Ezért, és a magyarokkal őket összekötő 
vallási egységüknek köszönhetően (mivel kivétel nélkül római katolikusok), az 
elmagyarosítás és a hivatalos statisztikák meghamisításának kiváló alanyaivá váltak.

Mandić hazai néprajztudós kutatásai szerint 1895-ben Bácskában 95.348 
bunyevác és sokác élt. A   népszaporulatot figyelembe véve feltételezhető, hogy a 
szerb-horvát nemzet e két ágának száma 1897–1900 között megközelítőleg 100.000 
főre tehető. Ezzel ellentétben, az ugyanabban az évben készült magyar hivatalos 
statisztika a 70.345 egyéb alatt szereplő között csupán 68.527 bunyevácot és sokácot 
számlál, ami csak e pont alatt 32.000 fős, a szerb-horvátoktól elvett és magyarokhoz 
hozzáadott különbségről tanúskodik.

Mandić statisztikáját úgyszólván önkéntelenül is alátámasztja Bács vármegye 
1895-ben kiadott évkönyve, mely szerint Szabadka lakosságának többségét szerbek 
alkotják, tehát a magyar hivatalos statisztikától merőben ellenkezőt állít.

Az 1910-es hivatalos magyar statisztika szerint Bácskának 812.382 lakosa van. Ebből:

  363.513 magyar
  190.697 német
  30.137 szlovák
  386 román
  10.760 ruszin
  1.279 horvát
  145.065 szerb és
  70.545 egyéb (ebből 68.527 bunyevác és sokác, valamint 141 cseh).

  Tehát 214.869 szerb-horvát (beleszámítva ebbe a bunyevácokat és a sokácokat 
is) és 41.038 egyéb

  szláv (csehek, ruszinok, vagyis összesen 255.907 szláv).
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Államunk azonban nem tart igényt az egész Bácskára. A   mellékelt térkép szerint 
Magyarországé maradna Bajmok település nélkül a Bácsalmási járás, a Bajai járás 
Baja városával (Béreg és Hercegszántó nélkül) 112.302 lakossal (ebből 70.257 
magyar, 10.340 szláv, és 31.371 egyéb). A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak 
odaítélendő fennmaradt bácskai területen 700.000 lakos van, melyek megoszlása 
a magyar statisztika adatai szerint a következő:

  245.567 szláv (szerb-horvát és egyéb)
  293.256 magyar és
  161.591 egyéb (ezek többsége német).

Ha a szlávok és magyarok arányának helyreállításakor a magyarként feltüntetett 
32.000 bunyevácot és sokácot vesszük figyelembe, a szlávok száma Bácska délszláv 
részében 277.000-ra növekszik, a magyaroké pedig 261.000 marad. A   szlávok tehát 
ugyanúgy számbeli fölénybe kerülnek, ahogy intellektuális és gazdasági szempontból 
is az ő oldalukra billen a mérleg, mivel a földek legnagyobb része az ő tulajdonuk-
ban van, és a városi lakosság legnagyobb részét is ők alkotják (a három legnagyobb 
városban: Szabadkán, Újvidéken és Zomborban a szerb-horvátok abszolút vagy 
relatív többségben vannak).

A   számbeli arány még kedvezőbben alakul a szlávok javára, ha ezt a területet 
majd a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolják.

Bácskában – akárcsak Bánátban – a különféle intézményekben, a vasúton dolgozó 
tisztviselőket és közalkalmazottakat olyan fanatikus magyarok közül toborozták, 
akik egész életüket inkább a propagandának, nem pedig hivataluknak szentelték. 
Ezek a magyar tisztségviselők abban a pillanatban elhagyják ezeket a területeket 
és azokat is, ahol nem a magyarok vannak többségben, amint megszűnik a magyar 
hatalom.

Meg kell említeni azt is, hogy a magyar hivatalos statisztika a magyarok oldalára 
billentve a mérleg nyelvét, nemcsak a katolikus szerb-horvátok számát csökkentette, 
hanem a statisztikában szereplő pravoszlávok száma sem felel meg feltétel nélkül 
a valóságnak. Erre engednek következtetni az 1910-es hivatalos statisztikában 
szereplő számadatok (145.065 bácskai pravoszlávról tesznek említést) és a Bácskai 
pravoszláv egyházmegye 1913-ban végzett népszámlálásának összevetése (189.346 
pravoszláv szerbet jegyeznek). Nem távolodunk el túlságosan az igazságtól, ha azt 
feltételezzük, hogy az államunk által követelt bácskai területeken a szlávok száma 
eléri a 300.000-et, a magyar nyelven beszélő állandó lakosoké pedig – ha leszámítjuk 
a nem állandókat (tisztségviselők, állami hivatalnokok) és a magát magyarnak valló 
18.000 zsidót – alig éri el a 200.000-et.

Ez a különbség a reciprocitás elvén alapuló állami támogatással még inkább 
helyrehozható lenne, amennyiben a délszláv területeken élő magyarok hajlandóak 
lennének Magyarországra költözni, a szerb-horvátok pedig a Magyarországnak jutó 
területeket elhagyva, a délszláv területekre jönni. 
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Mert nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy jelentős számú magyar maradna 
kényszerből a mi országunkban, ugyanakkor határainkon kívül, Magyarországon is 
megközelítőleg 200.000 délszláv rekedne. (Magyarország nyugati határa mentén, a 
Duna mellett, Pozsonytól Bajáig, Szeged, Baja és Arad környékén.)

Mindenesetre a nemzeti kisebbségek nem lesznek elnyomva, államunk kezességet 
vállal nemzeti hovatartozásuk megmaradásáért, nem azzal a módszerrel kívánva 
élni, melyet a régi Magyarország a területein élő más nemzetek elnyomása céljából 
alkalmazott.

A   szerb-horvátok és magyarok közötti határ megvonása 
Baranyában és Somogyban

Kelet-Baranya lakossága valamikor kizárólag szerb-horvát volt. Az ezeken a terü-
leteken végbemenő migrációk, az itt zajló háborúk, a módszeresen végrehajtott 
(különösen Rákóczi Ferenc felkelése idején, 1705–11 között) szerbirtások, a szerb 
elemek rendszeres elüldözése és az idegenek betelepítése hozzájárult ahhoz, hogy 
a tartományban élő szerb-horvát őslakosság száma megcsappanjon.

A   felsorolt történelmi tényekhez társulva közrejátszott még az az osztrák–
magyar politika is, mely a folytonos elnémetesítés és elmagyarosítás eszméjétől 
vezényelve a tartomány szerb-horvát lakossága közé előbb németeket, majd ma-
gyarokat telepített. Ezenkívül Ausztria a német és magyar nemességet pártfogolva 
hatalmas, még ma is meglévő birtokokat adományozott számukra. Ezeket a hatal-
mas földbirtokokat németek és magyarok igazgatták, idetelepült német és magyar 
munkaerővel műveltették, ami szintén hozzájárult e területek betelepítéséhez és 
elnémetesítéséhez. 

A   német és magyar telepesek a magyar hatalom támogatását és védelmét élvezve 
igen kevés jóindulattal viseltettek az őslakosok irányában. Baranya azon részében, 
mely a javasolt határmegvonás értelmében a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
kellene hogy tartozzon 31.711 szerb-horvát és 42.074 magyar él. Ám ez utóbbi 
szám néhány ezer magyarnak titulált szerb-horvátot is takar és mindazon magyar 
és nem magyar tisztviselőt, akiket családjukkal egyetemben tetszőlegesen magyar-
ként tüntettek fel (állami hivatalnokok, vasúti munkások, bányában és gyárakban 
dolgozók, utászok stb.).

Így e területek szerb-horvát lakosainak száma, ha nem is magasabb, de legalábbis 
ugyanakkora, mint az állandó magyar lakosság száma.

Baranyának azt a részét, melynek egyébként valamivel több mint 100.000 lakosa 
van, államunk azért követeli magának, mert a szlavóniai Eszék körüli és a bácskai 
Zombor környéki területekkel való összeköttetést könnyíti meg. Hasonló okokból 
kell a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak a maga számára igényelnie még a Drá-
vától északra fekvő keskeny sávot is, mellyel a rajta áthaladó vasútvonal a Murán túl 
fekvő délszláv területeket (Muraköz és Murántúl) összeköti Szerbiával és Bácskával (a 
Zákány–Barcs–Siklós–Mohács-vasútvonal). Ezen a földsávon számos szerb-horvát 
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település található, míg azok a magyarok száma, akik így országunkba kerülnének, 
alig éri el a pár ezret.

A   baranyai magyar–német tulajdonú nagybirtokok 
(latifundiumok)

Beljei uradalom, tulajdonosa Fridrich főherceg, az osztrák–magyar hadsereg egykori 
vezérkari főnöke, a birtok területe 62.570 hektár.

Dárdai uradalom, tulajdonosa  Schaumburg-Lippe német uralkodó herceg, a 
birtok területe 28.248 hektár.

A   pécsi katolikus egyházmegye birtoka, területe 14.750 hektár.
A   pécsi katolikus érsekség birtoka, területe 12.600 hektár.
Siklós uradalom, tulajdonosa a magyar  Benyovszky család, a birtok területe 

7.990 hektár.
Szent-Lőrinc uradalom, tulajdonosa gróf Esterházy, a birtok területe 6.349 hektár.
Selyei uradalom, tulajdonosa gróf Draskovics, a birtok területe 6.813 hektár.

Muraköz

A   Mura, Dráva és az osztrák–magyar országhatár alkotta háromszög lakosságának 
92%-a horvát, és a történelmi jogok alapján a Horvát Királysághoz tartozott.1861-
ben hagyta jóvá a bécsi udvar a terület Magyarországhoz való csatolását. 

Az 1868-as magyar–horvát kiegyezés megkötésekor a magyarok tárgyalni sem 
akartak arról, hogy valójában kit illessen meg ez a terület. Ily módon a közigazgatás 
magyar kézen maradt.

Lakosságát és földrajzi fekvését tekintve a Muraköz a szlovén Gorica (Windisch-
Bücheln) természetes és töretlen folytatásaként Stájerország szlovén területe irányá-
ban teljesen nyilvánvalóan a Szerb–Horvát–Szlovén államhoz kell hogy tartozzon, 
mely csatlakozást a lakosság oly módon is támogatta, hogy nemcsak a felszabadító 
délszláv hadsereget részesítette lelkes fogadtatásban, hanem még ezen csapatok 
megérkezése előtt is nyílt ellenállást tanúsított a magyar megszállókkal szemben.

A   magyarok a rájuk oly jellemző kegyetlenkedésekkel a helyi vezetők bebörtön-
zésével és meggyilkolásával kísérelték meg letörni az ellenállást. A   magyar terror 
újra szárnyra kapna, ha ez a terület ismét hozzájuk tartozna.

Murántúl

A   Murántúl elnevezést Magyarország azon területe kapta, mely a Mura, Kučnica 
és Rába folyók között terül el, észak felé Szentgotthárdig, keleten pedig majdnem 
a Kerkáig terjed.

A   nemzetiség elvét tekintve a terület lakossága a Szerb–Horvát–Szlovén államhoz 
kell hogy tartozzon, mivel fajtájukat és nyelvüket fi gyelembe véve is zömében szlovénok.
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A   Murántúl nyugati oldalán lévő néprajzi határ a politikai határ szerepét is 
betölthetné a német Ausztria irányában, azzal, hogy a német lakosú Doiberbach 
völgyét megkerülné a határ. Északon a határ a Rába folyót követné Alsószölnöktől 
Háromházáig, majd dél felé haladna egészen a Kerka folyóig Domaföld közelében 
és a Kerca melletti Kis-Kerka között folytatódna a Kerka és Lendva vízválasztójáig.

Murántúl lakosai az utolsó leszármazottai azoknak a pannóniai szlávoknak, 
akik még a magyar hódítás előtt szinte az egész Közép- és Nyugat-Magyarországot 
uralták, Kocelj kenéz uralkodása alatt saját államuk is volt, melynek fővárosa a 
Balaton mellett állt.

A   Murántúlnak ma 92.000 szláv lakosa van. Több mű is megjelent nyelvükön, a 
Brit Bibliai Társaság pedig ebben a nyelvjárásban a teljes bibliát is kiadta.

Magyarországon a szlovén nyelvnek nem volt semmilyen becsülete, nem folyt ezen 
a nyelven oktatás, nem ismerték el hivatalos nyelvként. Ennek ellenére a szlovének itt 
is megőrizték nemzetiségüket, nemzeti öntudatukat. Lelkesen üdvözölték az Oszt-
rák–Magyar Monarchia széthullása után bevonuló délszláv csapatokat, melyek azért 
jöttek, hogy felszabadítsák őket a magyar iga alól. Mindannyiuknak egybehangzó 
kívánsága, hogy területeik örökre a Szerb–Horvát–Szlovén államhoz tartozzanak.

A   szlovén Murántúl a Nagykanizsától délnyugatra fekvő, a Mura bal partján ta-
lálható területekkel áll összeköttetésben, és mely terület lakosai kizárólag horvátok, 
és mint ilyenek, összefüggő népességet alkotnak murántúli testvéreikkel.

82. BÁNÁT, BÁCSKA ÉS BARANYA KÉRDÉSE
Tanulmányozta és bemutatja Jovan  Cvijić,  Jovan Radonić,  Stanoje  Stanojević és 

Hilarion Zeremsky

Bánát6

I. Földrajzi és néprajzi áttekintés

Bánát nem alkot földrajzi, gazdasági és etnikai egységet. Éppen ellenkezőleg : két, 
egymástól nagyon eltérő és egymástól független részből áll: Nyugat-Bánságból vagy 
bánsági síkságból, amely a Tiszától Temesvárig, Versecig és Fehértemplomig terjed, 
és Kelet-Bánságból vagy hegyvidéki Bánságból, az e városoktól keletre eső területből.

Nyugat-Bánságot – ahogyan Bácskát és Baranyát is – elsősorban a következők 
jellemzik: a folyóvizek, melyek átszelik: a Tisza, a Maros, a Mura, a Karas, a Dráva, 
a Száva, mindegyikük Belgrád irányába tart; e folyók teszik ezt a várost az általuk 
öntözött vidékek navigációs központjává, illetve olyan kereskedelmi kikötőközpont-
tá, melynek feladata ezen területek kereskedelmének ellenőrzése és szabályozása. 
A   valóságban a 17. és a 18. században, csaknem napjainkig a bánsági síkság keres-
kedelme és gazdasági élete szorosan kapcsolódott Szerbiához; Temesvár képezte a 

 6 Francia nyelvű eredetiből fordította Sáfár Marianna.
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A   néprajzi-történelmi szekció 
Bánát-memoranduma
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Balkánnal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok központját. Az elmúlt ötven év 
során azonban a magyar kormány mesterséges eszközökkel elterelte az addig a Bá-
nátból induló kereskedelmi export áramlását Budapest felé annak érdekében, hogy 
azt végül Fiuméba irányítsa. E cselekedete által mindenekelőtt sikerült ráirányítania 
a figyelmet a Nyugat-Bánság másik fontos jellemzőjére, nevezetesen, hogy ez a 
terület Észak-Szerbiával gazdasági és kereskedelmi téren hátországát képezi Fiume 
nagy délszláv kikötőnek.

Romániával – amelytől a Bánsági-hegyvidék és a Kárpátok meredélyei választ-
ják el – Nyugat-Bánságnak semmiféle földrajzi vag y kereskedelmi kapcsolata 
nincs, ahogyan a román Kelet-Bánsággal sem, amelynek élete és kereskedelme a 
Temes cserna hosszanti völgye körül összpontosul, és a Lugos–Orsova-vasútvonal 
vonzáskörzetéhez tartozik.

A   bánsági síkságot északról a Maros folyó határolja; s bár ez az egyetlen akadály, 
amely elválasztja a Magyar Alföldtől, nem kapcsolódik kevésbé szorosan Szerbiához 
és a Morava völgyéhez, amely Szerbiában döntő szerepet játszik. A   délről észak felé 
tartó bánáti vasútvonal (nevezetesen a Báziásról Temesvárra és Pancsováról Temes-
várra futó) nem más, mint a Morava-völgy közlekedésének kiterjesztése; ezeknek a 
közlekedési vonalaknak köszönhetően szinte magától értetődő az árucsere a hegyes 
balkáni vidékek állattartásból származó és a bánsági síkság mezőgazdasági termékei 
között, nélkülözhetetlen gabonatár a gyenge búzatermő Dél-Szerbia, Montenegró, 
Hercegovina, Dalmácia és Isztria számára.

Végül, földrajzi helyzetének eredményeként a Nyugat-Bánság egy területi öve-
zetet is képez, amelynek célja Szerbia északi határának védelme, fedezve a Morava-
völgy kijáratát, valamint Belgrádot, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság fővárosát.

Egyéb néprajzi és történelmi okok eredményezték ezeket a földrajzi jellemzőket: 
a Nyugat-Bánság, lévén a déli szerb vidékek földrajzi kiterjesztése, ugyancsak a 
szerb nép lakóterülete, míg a Kelet-Bánság, Versectől és Fehértemplomtól keletre 
nagyrészt románok által lakott. S csakugyan, a Bánát és Szerbia között fennálló 
természetes kapcsolatok, valamint a délről észak felé ható oszmán nyomás eredmé-
nyeként Bánát egykori szerb lakossága – különösen a 15. századtól – található meg 
itt, számottevően megerősödve aztán a balkáni szerbek vándorlása által. Az emig-
ráns szerb nemesség Bánátban hatalmas területeket szerzett, és csaknem az összes 
ott található kolostort ők alapították. Ebben a térségben a 18. század óta a szerb 
kultúra figyelemre méltó fejlődése ment végbe: Bácska mellett Bánát volt ebben 
az időszakban a szerb irodalom és a nemzeti élet központja, amely nagyon magas 
színvonalat képviselt. Ez lett az az otthon, ahol a balkáni Szerbia kultúrája újjáéledt 
és felélénkült. Ugyanakkor, a 16. és a 17. században a Nyugat-Bánságot gyakran 
egyszerűen „Szerbiának” (Rácország) jelölik a térképeken, illetve a földrajzi és a 
történelmi munkákban ( Lazius,  Cluverius, Czöernig). Bánát múltja és kultúrája a 
valóságban tehát csak a középkori balkáni Szerbia kultúrtörténetének kiterjesztése.

Noha Nyugat-Bánságban továbbra is a szerb lakosság az uralkodó elem – nemcsak 
számukban, hanem helyzetük tekintetében is (a művelhető földterületek nagy része 
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továbbra is a kezükben van) –, mégsem tekinthető homogén tömegnek. Számos 
külföldi elem: németek, magyarok és románok telepedtek le közöttük, főleg az 
elmúlt két évszázadban. Míg a magyarok csupán jelentéktelen kiegészítést alkotnak 
(nagyrészt tisztviselőkből, vasúti munkásokból és a magyar nagybirtokosok terü-
letén letelepedett mezőgazdasági munkásokból), a németek és a románok száma 
annál számottevőbb.

Az osztrák udvar különösen a 18. században, valamint a 19. század első felé-
ben mutatott erős németesítő törekvéseket a Szent Korona országaiban; akkor 
számos német telep született a Bánátban; ebben az időben egész Németországban 
az a szóbeszéd járta, miszerint ez egy nagyon termékeny vidék, így sok nyugat- és 
dél-németországi telepes érkezett ide. Ezt a betelepítést annál is könnyebb volt 
megszervezni, mivel Németországnak akkor még nem voltak gyarmatai, és az 
Amerikába való kivándorlás sem volt még túl intenzív. A   föld gazdagsága számos 
szlávot, cseh-szlovákot és oroszt vonzott, akik így megerősítették a szerb elemet.

Azt a kérdést, hogy voltak-e tősgyökeres románok Bánátban vagy sem, a történé-
szek feladata lesz majd tisztázni. De mi, akik jól ismerjük a bánsági síkságon jelenleg 
létező összes román enklávét, megerősíthetjük, hogy ezek mind a közelmúltban 
alakultak ki; lakosságukat elsősorban olyan románokból toborozták, akik a keleti, 
hegyvidékes területekről származtak, hogy jöjjenek a síkságra, amely megélhetést 
biztosít nekik; valamint kisebb mértékben a Havasalföldről vagy akár Moldvából 
származó románokból is; ez utóbbiak azért hagyták el az országukat, hogy elme-
neküljenek a hoszpodárok és a bojárok uralma elől.

Így az elmúlt két évszázadban Bánát lakossága összetett jelleget öltött, ami kü-
lönösen akkor szembeötlő, ha a városok népességét vesszük górcső alá.

II. Nyugat-Bánság vagy a szerb Bánát népessége
 (az 1910-es magyar statisztikák alapján):

Kikinda: 14.214 szerb (ebből 53 szlovák), 436 román
  (5986 magyar, 5833 német).
Pancsova:  9208 szerb (ebből 359 szlovák), 769 román 
  (7467 német, 3364 magyar).
Nagybecskerek:  9464 szerb (ebből 456 szlovák), 339 román
  (9148 magyar, 6811 német).
Versec:  9047 szerb (ebből 405 cseh-szlovák), (13.556 német, 3809 magyar).
Fehértemplom:  2370 szerb (ebből 357 szlovák), 180 román, 
  (6062 német, 3890 magyar).
A   Nyugat-Bánság városaiban tehát:
  44.303 szerb (ebből 1630 cseh-szlovák), 4229 román 
  (23.601 magyar, 39.751 német).

A   szerbek tízszer annyian vannak, mint a románok.



■ 550 ■ Délszlávok Párizsban ■

Kelet-Bánság vagy román Bánát lakossága (az 1910-es magyar statisztikák alapján):

Orsova:  1360 román, 550 szerb + cseh-szlovák, (2015 német 1870 magyar).
Resicabánya:  3796 román, 1440 szerb és egyéb szláv
  (9435 német, 2713 magyar).
Steyerdorf:  1514 szerb + cseh-szlovák, 1280 román 
  (8837 német, 2705 magyar).
Lugos:  6227 román, 565 szerb és egyéb szláv, (6875 magyar, 6151 német).
Karánsebes:  3916 román, 251 szerb-szláv (2419 német, 1413 magyar)
Kelet-Bánság városaiban tehát:
  28.857 német, 16.579 román 13.593 magyar, 4320 szerb-szláv.

Míg Nyugat-Bánság városaiban a szerbek teszik ki a lakosság többségét, a románok 
ezt Kelet-Bánságban sem érik el. A   Kelet-Bánság városaiban élő szerbek száma (4320) 
csaknem megegyezik a Nyugat-Bánság városaiban élő románok (4229) számával.

Bánát néprajzi jellegének jobb illusztrálása érdekében elkészítettük a jelentéshez 
mellékelt két térképet: a néprajzi térképet, illetve a bánáti szerb lakosság népsűrű-
ségét ábrázoló térképet. Ezeket kizárólag az 1910-es magyar statisztikák alapján 
készítettük.

Ezt a statisztikát nem tekintjük pontosnak: a szerb-horvátok és más szlávok 
száma Bánátban, s még inkább Bácskában és Baranyában nagyobb, mint amit a 
magyar statisztika mutat. 

Különösen Bánátban a kulturált elemet képviselő szerbeket, akik sokkal jobban 
beszélik a magyar nyelvet, mint a románok, gyakrabban jelenítik meg magyarként 
a hivatalos statisztikákban, mint szerbként. De még a magyar statisztikák alapján 
is egyértelműen kimutatható, hogy a Bánátra vonatkozó román néprajzi térképek 
teljes mértékben a képzelet szüleményei. Ezek a térképek még ott is eltüntetik a 
szerb-horvátokat, ahol azok alkotják a népesség többségét.

A   statisztikákból, valamint a két néprajzi térkép adataiból kitűnik, hogy Bánátban 
két, etnikai szempontból jól elkülöníthető térség található. A   Nyugat-Bánság Fehér-
templom és Versec városával, ahol a szerb nép az uralkodó nemzet. (Lásd: néprajzi 
térkép.) Északon elérik a Marost, tehát e folyónak kell alkotnia államunk északi ha-
tárát. A   terület másik részében, a fent említett városoktól keletre a románok vannak 
többségben. A   harmadik térség, Temesvár és környéke a németek birtokát képezi.

Ezek a német telepek nem egyesülhetnek egyetlen egynemzetiségű állammal sem, 
és bár földrajzilag és gazdaságilag kapcsolódnak a bánsági síksághoz és Szerbiához, 
a legjobb megoldás az lenne, ha élhetnének önrendelkezési jogukkal, és maguk 
választhatnának Románia és Szerbia között.

Amióta létezik a szerb és a román állam, a történelem szolgáltatta a bizonyí-
tékokat a köztük létrejött számos kereskedelmi és szellemi kapcsolatról, a köztük 
lévő konfliktusról viszont soha nem számolt be. A   háború alatt azonban egyes 
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román körök elkezdték megmérgezni ezeket a baráti kapcsolatokat túlzott területi 
igényeikkel és téves állításokkal a Szerbia északkeleti részén élő népesség egy jelen-
téktelen részének számáról és azok érzéseiről. E népesség egy része valójában román 
származású, ám soha nem volt román nemzeti tudatuk; éppen ellenkezőleg, a szerb 
nemzeti érzés hatotta át őket, amit minden körülmények között fel is vállaltak.

III. Statisztika

A   jelenlegi Bánát három vármegyéből áll, amelyek kelet–nyugati irányban követik 
egymást, és északon a Maros, délen a Duna határolja őket. Keleten Krassó várme-
gye található, amely egy hegyvidéki térségben helyezkedik el, és amelyet nagyrészt 
románok laknak. Amikor Bánátról beszélünk, ezen mindenekelőtt Közép-Bánátot 
és Nyugat-Bánátot, azaz Torontál és Temes vármegyéket értjük. A   legnyugatibb, 
Torontál, az Alföldön helyezkedik el, és a magyar statisztikákban közölt 1910-es 
népszámlálás adatai szerint 615.151 főt számlál. Ha az össznépesség számából 
levonjuk az 1972 fős katonaságot, azt kapjuk, hogy a polgári lakosság 613.179 fő.

Ebből a nemzetiségek a következőképpen oszlanak meg: magyar 128.425; német 
165.779; román 86.937; szerb 199.750; horvát 4.203; szlovák 16.143; rutén 11; 
egyéb 13.923.

A   magyar statisztikák „egyéb” rovata legnagyobbrészt a bolgárokat rejti, akik-
nek a száma eléri a 8000 főt. A   többi szlávval a fent említett statisztika szerint a 
szláv elem minden bizonnyal meghaladja a 10.000 főt ebben a rovatban. Másrészt, 
legalább további 10.000 lakost ki kell vonni a magyarokhoz rendelt számból, mert 
a szlovákokat, a horvátokat, és általában sok katolikus szerb-horvátot, akiket fel-
soroltak a statisztikai kommentárokban, a magyarok közé soroltak. Ennélfogva a 
vármegyében a szlávok száma meghaladja a 240.000-et.

Ezen vármegye és Krassó között található Temes vármegye, amely csaknem teljes 
egészében a nagy bánsági síkságnak a folytatása, azaz annak a térségnek, amelyet a 
18. század közepéig kizárólag szerbek laktak.

Az 1910-es népszámlálás szerint Temes vármegye lakossága 500.835 fő volt: ha 
ebből levonjuk a katonák számát, akkor a polgári lakosság 494.053 főre csökken.

Itt a statisztika szerint a nemzetiségek megoszlása a következőképpen alakult: 
magyar 89.960; német 165.883; román 169.030; szerb 69.905; szlovák 3080; rutén 
30; horvát 350; a többi 12.597. A   magyar statisztikák alapján láthatjuk, hogy az 
„egyéb” rovatban a szlávok vannak nagy többségben. Nyolc helységben (Vinga, 
Csák, Brestye, Denta, Kevevára, Székelykeve, Temesvár, Versec) 4655 bolgár él. 
Kilenc helységben (Temesbökény, Csehfalva, Körtéd, Kusics, Tesöld, Klopódia, 
Nagyszered, Temesvár, Versec) 2698 cseh. Két helységben: Homokszil, Izbistye, 190 
krassován (katolikus szerb) található. Temesrékas városában 970 sokác (katolikus 
szerb) él, és végül Temesvárott 56 lengyelt számlálhatunk. Összesen, 8569 szláv 
szerepel az „egyéb” rovatban.
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Tehát a hivatalos magyar statisztikák szerint Temes vármegyében 91.934 szláv 
él. De ez a szám kétségtelenül nagyobb, mivel a katolikus szlávok többségét ma-
gyarokként tüntetik fel, és még bizonyos számú ortodox szerbet is beleszámoltak 
ebbe az csoportba. 

A   magyar statisztikák szabálytalanságának bizonyítéka abban rejlik, hogy a ma-
gyarok száma egészen rendkívüli módon nőtt, míg a szlovákok, bolgárok, horvátok 
és szerb krassovánoké, akik nagyon termékeny népesség, minden észszerűséggel 
ellentétben csökkent. A   szabálytalanság további alátámasztása érdekében megemlí-
tünk egy jelentős példát: a csanádi katolikus püspökség 1900. évi nyilvántartásában a 
Temesrékas egyházközségben beszélt fő nyelvek (lingua vigens) a következő sorrend-
ben szerepelnek: Germanica, Illyrica et Ungarica; ez azt jelenti, hogy itt a németek 
vannak túlsúlyban, utánuk a katolikus sokácok következnek, s végül, utolsóként, a 
magyarok. A   hivatalos statisztikák mindeközben úgy tesznek, mintha 1832 német 
lenne itt, 1236 magyar és 970 egyéb. Ez a 970 itt az utolsó helyen szerepel, míg a 
népességnek, amelyre vonatkozik, a második helyet kellene elfoglalnia. Ennélfogva 
az ebben a vármegyében élő szlávok száma legalább 90.000.

Bánát azon részében, amelyre a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság igényt tart, a 
következőkkel számolhatunk a kérdéses nemzetiségeket illetően: 212.997 román 
és 327.444 szláv.

A   török iga alóli felszabadulását követően Bánát közvetlenül az osztrák kormány 
fennhatósága alá került, ám a magyarok azonnal harcot indítottak Magyarországhoz 
csatolása, bekebelezése érdekében.

1849-ben Ausztria a szerb nemzet egyhangú kívánságára válaszul létrehozta a 
szerb hercegséget [sic! – Vajdaság]; Bánát ennek részét képezte, és Temesvár lett 
a fővárosa; de röviddel e hercegség 1860-as brutális megszüntetése után Bánátot 
Magyarország véglegesen bekebelezte (1867).

Ettől kezdve Magyarország szerves részét képezte 1918 őszéig, amikor is a szerb 
hadsereg, amely a lakosság kifejezett kérésére érkezett, elfoglalta. Néhány héttel az 
esemény után egy nemzetgyűlés, amelyben minden bánáti nemzetiség részt vett, 
kihirdette Bánát csatlakozását a Szerb Királysághoz, és elismerte Péter szerb király 
fennhatóságát.

IV. A   népesség mozgása

A   10. század folyamán a magyarok elfoglalták Bánátot mint szláv területet. A   dél-
szláv elemek szenvedtek ettől az uralomtól; az idegen elemek, elsősorban magyarok 
betelepítését részesítették előnyben, különösen a 12. század vége óta, de a szerbek 
minden erejükkel ellenálltak, különösen Bánát déli részén.

Amikor a törökök a 15. században elkezdték meghódítani a Balkán vidékeit és 
államait, Bánátban jelentős fejlődésnek indult a szerb elem. Ettől kezdve fokozatosan 
növekedett a szerb emigráció áramlása a Duna jobb partjától Bánát felé.
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Ezen túlmenően Bánát módszeres betelepítése is megkezdődött a szerb nép által 
azokon a birtokokon, melyeket a szerb fejedelmek és nemesek a magyar királyoktól 
kaptak. Másrészt meg kell jegyezni, hogy a török betörésektől való félelem miatt a 
magyarok tömegesen menekültek el Bánátból, ami a szerb lakosság nagymértékű 
százalékos növekedését eredményezte.

A   szerb telepítés különösen intenzív volt  Mátyás magyar király (1458–1490) 
uralkodása idején, akinek célja, hogy katonai határőrvidéket alakítson ki a térségből, 
amelyben a szerbeknek kellett a haderőt biztosítani.

Már a 15. század végén Bánát csaknem teljes nómenklatúrája – kivétel nélkül – 
szerb volt, de ennek a szerb elemnek a jelentőségét mutatja az a tény is, hogy Bánát 
területén négy szerb püspökség és tizenegy kolostor volt. Ezért nem meglepő, hogy 
a külföldi írók, és különösen a korabeli magyar írók Bánátot „Szerbia”-ként nevezik; 
úgyszintén, a 16. századi térképek is szerb területként tüntetik fel Bánátot.

Bánát felszabadítása és 1718-as Ausztriának való behódolása óta azonban nagy 
változás történt a különféle nemzetiségű lakosok arányában a szerb nép kárára. 
Abban az időben az osztrák hatóságok elkezdték hevesen üldözni a szerbeket, és 
minden erőfeszítésük a germán betelepítésekre irányult. A   szerb nép sokáig ellenállt 
az üldöztetéseknek, de a 18. század második felének elején elhagyták Bánátot és a 
Maros vidékét, s Oroszországba vándoroltak.

Ezekre a területekre az osztrák kormány még aktívabban telepítette be a németeket.
A   nagyon súlyos agrárhelyzet miatt a románoknak a mai Románia területéről 

nyugat felé kellett vándorolniuk, és egészen a bánsági síkságig ereszkedtek.
Ezen események ellenére a szerb nép továbbra is a legfontosabb etnikai tényező 

volt Közép- és Nyugat-Bánságban, ám az is igaz, hogy a nemzetiségek számaránya 
azóta az erőszakos beavatkozás hatására megváltozott, szükségképpen a szerb nép 
hátrányára.

A   magyar betelepítés nagyon intenzívvé vált, különösen 1779 körül Bánát északi 
és középső térségében, 1873 óta pedig a déli régiókban.

Noha az osztrák és a magyar kormány a 15. századtól napjainkig nagy hévvel 
és gátlástalanul dolgozott a bánáti szerbek ellen, e nép nemzeti élete szakadatlanul 
nagyon aktív.

V. A   bánáti szerbek szellemi élete

A   szerb nemzet szellemi életében Bánát nagyon fontos szerepet játszik. Azt mond-
hatnánk, hogy a kultúra és az oktatás szempontjából fontossága még nagyobb, mint 
politikai szempontból. A   szerb oktatás és kultúra története azt bizonyítja számunkra, 
hogy Bánát nagyobb befolyással bírt e tekintetben, mint bármely más szerb vidék. 
S még csak nem is említjük a régi időket, amikor Bánátban a szerb kolostorok – a 
szerb nép jámbor alapítványai – voltak az oktatás bölcsői és a szerb nacionalizmus 
őrzői; de elmondhatjuk, hogy Bánát volt a modern szerb irodalom bölcsője is. Atyja 
a francia enciklopédisták tanítványa,  Dositej Obradović – aki a szerb nacionalizmus 
formuláját adta – Bánátban született, nevelkedett és nőtt fel. Ő volt az új szerb állam 
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első közoktatási minisztere. Bánát állhatatosan ápolta a modern szerb irodalom nagy 
létrehozójának hagyományait. Nem számítva a kiváló írók, irodalmárok, tudósok, 
újságírók és művészek egész sorát, Bánát adta az alkotómunka számos területének 
képviselőit, méghozzá a legjobbakat. Így Bánátból származott Jovan  Popović, a 
modern dráma megalkotója, Pavle  Kenđelac, az első szerb természettudós, valamint 
Todor  Pavlović, az egyik első újságírónk; de Bánátban született a legnagyobb szerb 
lírai költő, Đura  Jakšić, a leghíresebb szerb festők: Paja Pavle  Jovanović és Uroš 
 Predić, a New York-i Columbia Egyetem professzora, M.  Pupin [Mihajlo Idvorski 
 Pupin] és a szerb oktatás egyik legnagyobb jótevője, Sava  Tekelija, stb. Bánátban 
volt a legnagyobb szerb kiadó is, a Jovanović testvérek kiadója.

Még mindig Bánátban, sok szerb politikai újság (43) jelent meg, és nem véletlen, 
hogy az első szerb politikai pártokat ebben a térségben alapították, illetve hogy az 
első politikai programokat is itt dolgozták ki. Mondjuk el azt is, hogy a legnagyobb 
szerb stratéga és hadi író,  Radomir Putnik marsall is Bánátból származik.

Mindez bizonyítja, hogy a szerb nemzet élete, és különösen szellemi élete milyen 
szorosan kapcsolódott Bánáthoz, amely tehát sokkal nagyobb jelentőséggel bír a 
szerb nemzet számára, mint bármely más terület.

A   világháború alatt a bánáti szerbek, akiket Oroszországban tízezrével börtönöz-
tek be, önkéntesekként kerültek Oroszország szerb hadseregébe, és bámulatra méltó 
hősiességgel harcoltak a bolgárok és a németek ellen Dobrudzsában. Oroszország 
veresége után átjutottak a balkáni frontra, ahol ismét különleges lelkesedéssel har-
coltak, hogy végül szabadítókként térjenek vissza szeretett országukba.

I. számú melléklet: A   románok eredete

A   román elmélet szerint a románok azoknak a római legionáriusoknak a közvet-
len leszármazottai, akik akkor jöttek Dáciába, amikor azt a Kr. u. 2. század elején 
 Traianus császár meghódította; ezen elmélet szerint tehát az ókori Dácia, tehát 
Erdély és Bánát lenne a román faj bölcsője, és a románok lennének Erdélyben és 
Bánátban az őslakosok, ahol a többi nemzetiség jelenléte újabb keletű, ezért csupán 
betolakodók lehetnek.

Miközben a román tudósok túlnyomó többsége elfogadta ezt az elfogult elméletet 
( Xenopol,  Onciul,  Iorga), a külföldi tudósok (csehek, oroszok, németek és magya-
rok) nagyobb kritikával és nyugalommal elemezték a román telepítések kérdését 
Erdélyben és Bánátban, valamint a romanizáció fejlődését a Balkán-félszigeten.

Fig yelembe véve bizonyos történelmi és filológiai okokat, többségük a 
romanizáció folytonossága ellen foglalt állást a traianusi Dácia területének tekin-
tetében. A   romanizáció balkáni történetének legnagyobb szakértője, K.   Jireček, a 
bécsi egyetem professzora, semmiképpen nem ismeri el a latin elem folytonosságát 
Dáciában, és a román nép eredetét a Balkán-félszigeten keresi. Valójában a román 
faj bölcsője az Alsó-Duna jobb partján található, abban a régióban, ahol a római 
gyarmatosítás nemcsak a legrégebbi, hanem a legrövidebb is volt; ebben a térségben 
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alakult ki az a római nyelv, mely a román és a macedón-román nyelv anyja, valamint 
az a román nyelv, amellyel a középkori Szerbiában, Boszniában és Albániában talál-
kozunk. A   románok ősei ebben a térségben vették fel a kereszténységet, amit az olyan 
szavak jelenléte bizonyít, mint az altar (oltár), botezare (keresztelni), cruce (kereszt), 
cuminecare (áldozni), dumezeu (isten), pâgin (pogány), sînt (szent) stb..., míg Dáci-
ában nincsenek ősi keresztény feljegyzések. Ebben a térségben a római gyarmatosítás 
valójában teljesen más jelleget öltött. Európai [történelmi források] (... victa Dacia 
imperator Trajanus ex toto orbe Romano infinitas copias hominum transtulerat) és 
az antik feliratok szerint egyértelmű, hogy a gyarmatosítók által Dáciába betelepített 
új lakosok nemcsak itáliai rómaiak voltak, hanem inkább keleti barbárok, akiknek 
többsége valószínűleg alig beszélte a rusztikus latint. Tehát mivel az új telepesek nem 
valódi rómaiak voltak, a rusztikus latin nem tudott olyan könnyen diadalmaskodni 
a dákok nyelve felett. Másrészről ha figyelembe vesszük, hogy 272-ben  Aurelianus 
császár átengedte Dáciát a gótoknak, és visszahívta a légiókat, a tisztviselőket és 
a római telepeseket (Vopiscus: Provinciam Transdanubianam Daciam, a Traiano 
constitutam sublato exercitu et provincialibus reliquit... Eutropius: Provinciam 
Daciam intermisit... abductos Romanos ex urbibus et agris Daciae in media Moesia 
collocavit), be kell vallanunk, hogy e római megszállás alatt, amely összesen 165 
évig tartott, lehetetlen volt a római nyelv fejlődése. A   két nép gyors összeolvadása 
ilyen rövid idő alatt nem következhetett be a római polgárok és a dákok 212-ig 
tartó szigorú elkülönítése miatt sem, amikor is  Caracalla császár megadta a pol-
gárjogot a provinciák minden lakosa számára. A   történelmi források mellett még 
számos további tény bizonyítja a román nyelv balkáni eredetét. Először is a román 
nyelv és a macedón-román nyelv közötti nagy megfelelés bizonyítja, hogy a kettő 
egymás mellett, azonos feltételek mellett fejlődött. A   fokozatos átmenet a román 
és az albán nyelv, illetve az Adriai-tenger partján élő rómaiak nyelve között, vala-
mint ezeknek a nyelveknek a helyzete teljes mértékben megerősíti hipotézisünket. 
A   szláv gyökerek a román nyelvben – különös tekintettel a mezőgazdaságban alkal-
mazott kifejezésekben – a jog, a szokások és a közhiedelmek szókészlete, valamint 
a vlach hercegek udvarában a hercegek és a méltóságok jelölésére használt jelentős 
kifejezések, például: kneaz, ban, voévod, boer, postelnik, vornik stb. alátámasztják 
állításunkat, és tagadhatatlanul igazolják annak valódiságát.

Az ortodox vallás, az egyházban használt szláv szavak és kifejezések szintén azt 
mutatják, hogy a románok nagymértékben a szomszédos (késő római) birodalom be-
folyása alatt álltak a félszigeten. A   nagyon régi román hagyományok, amelyek szerint 
Olténia hercegségét egy Moesiából származó Besszaráb alapította, szintén megerősítik 
véleményünket, miszerint a román nyelv bölcsője nem Dáciában, hanem az Alsó-Duna 
jobb partján található, pontosan a következő provinciákban: Dacia ripensis, Dacia 
mediterranea és Dardania, ahol a római kolóniák a legrégebbiek, a legtisztábbak és a 
legkompaktabbak voltak. S még egy tény van, amely a mi tézisünk mellett szól: a 12. 
század végén a Duna és a Haemus-hegy (Balkán-hegység) között született második 
bolgár államot a bolgárok nem egyedül hozták létre, hanem a románokkal együtt.
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 Nikétas Chóniatés 12. és 13. századi bizánci író szerint a balkáni vlachok lázadtak 
fel a bolgárokkal együtt  Iszaakiosz Angelosz görög császár ellen, és a három vlach 
testvér:  Aszen, Péter és Kaloján parancsnoksága alatt új államot hoztak létre a 
Duna és a Haemus-hegy között.  Villehardouin, a bolgár Kaloján királyról beszélve, 
többször „Vlachia királyának” hívja. Abban az időben a vlachok befolyása a Duna 
és a Balkán között olyan erős volt, hogy a híres orosz történész, V.  Vasziljevszkij 
feltételezi, hogy „a jövő románjainak központja a 12. század végén még mindig a 
Dunától délre, a Balkán hegyei körül volt”. Német ( Rössler,  Huber és Tomacheck) 
és magyar ( Hunfalvy, Pesthy és  Szentkláray) szerzők szerint a románok a 10. és 11. 
században kezdtek el kivándorolni a félszigetről a Vlachföldre. A   12. században a 
Vlachföldről terjeszkedtek tovább Erdélybe, és onnan a következő évszázad közepe 
táján a mai Krassó-Szörény vármegyébe. Ott a délszlávokat találták, akik masszív 
tömegben érkezve a Kárpátok másik oldaláról már az 5. század vége, a 6. század 
körül megtelepedtek a Vlachföld, Erdély és Bánát területén. 

E szlávok nagy része a 7. század első felében telepedett le a Duna és a Haemus-
hegy között. Az erdélyi és bánáti szláv topográfiai nómenklatúra azt mutatja, hogy 
az a délszláv népesség, amely ezeken a területeken maradt, kitörölhetetlen nyomokat 
hagyott a létezéséről, ám később, meggyengülve a számos dunántúli szláv emigráció 
által, elkeveredtek a románokkal. Ezek az újonnan érkezők először Erdély magasan 
fekvő völgyeit és hegyvonulatait foglalták el, és a hegyeknek, folyóknak román neve-
ket adtak, míg a síkság, a nagy folyamok, számos falu és város nómenklatúrája szláv 
maradt. Ezért Erdélyben és a Kelet-Bánságban két sorozatunk van elnevezésekből: 
a szláv, az ősibb, és a román, az újabb.

A   tudós francia geográfus, Emmanuel   de Martonne megpróbált egyfajta kompro-
misszumot találni a román tézis és a magyar, német és szláv írók elmélete között. 
Véleménye szerint „a római gyarmatosítás nyomai soha nem tűntek el teljesen Ol-
téniából és Bánátból, de nagyon valószínű, hogy a Vlachföld nagy része évszázadok 
óta egyfajta barbár hordák szelte pusztaság maradt, és hogy a terület benépesülése 
nagyrészt a Dunán túli románok bevándorlásának tudható be”.  Nâdejde román 
tudós hatására – aki elismeri, hogy a román nyelv a Dunától délre alakult ki, de 
hisz a római elem folytonosságában a traianusi Dáciában –   de Martonne a romá-
nok kiindulási pontját azokban a hegyekben keresi, ahol még mindig a legsűrűbb 
tömeget alkotják, azaz a Kárpátokban. L.  Gallois, egy másik francia földrajztudós 
a déli Kárpátokat is a román nyelv bölcsőjének tekinti. Szerinte a latin menekültek 
„voltak annyian a Kárpátokban, hogy a román nemzet magjává válhassanak”.

Amennyiben Martonne és  Gallois urak hipotézise bebizonyosodik, tehát ha a 
római telepesek a barbárok elől az erdélyi Kárpátokba menekültek, akkor a románok 
hipotézise, mely szerint ők voltak a Bánát őslakosai, megdől. 

 Menekülésük során a római telepesek ezek szerint megálltak volna Erdélyben, a 
Közép- és Nyugat-Bánságban, ez a terület azonban csak a római elem jelentéktelen 
részét őrizte meg, amely így semmiképpen sem lehet a román faj bölcsője. Ebből 
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tehát teljes bizonysággal következik, hogy a romanizációnak a  Traianus császár 
gyarmatosítása óta napjainkig soha nem volt folytonossága Bánátban: a történelmi 
források és a filológiai tények mind cáfolják ezt a folytonosságot, nemcsak Közép- 
és Nyugat-Bánságban, hanem Erdélyben is.

II. számú melléklet: A   gazdasági élet

A   középkorban a balkáni szerbek általában mezőgazdasággal foglalkoztak, míg a 
román népek inkább az állattenyésztésre specializálódtak. Amikor a 15. században új 
szerb tömegek érkeztek Bánátba, ott is folytatták mezőgazdasági foglalkozásukat, és 
bekapcsolódtak a szerb despoták nagybirtokainak művelésébe. Ezek a birtokok kiváló-
an voltak megművelve, amint azt  Bertrandon de la Brocquière meséli nekünk, aki egy 
akkori útja során megbizonyosodott róla, hogy jövedelmük meghaladta az ötvenezer 
dukátot. A   szerb nemesség képviselői, mint például Jakšić, Balmužević, Petar Petrović 
és mások a despoták példáját követték, és ők is intenzív gazdálkodást folytattak.

A   török korszak alatt a bánáti parasztoknak gondoskodniuk kellett a szpáhik 
ellátásáról, akiknek az igényei arányosan növekedtek azoknak a munkájával, akik 
bizonyos értelemben a jobbágyaik voltak.

Ez az az időszak, amikor Bánátban megjelennek a háziipar kezdetei és néhány 
mesterség, melyeket a szerbek a Balkánról hoztak, ahol már léteztek valódi szakmai 
társulások vagy céhek. Az osztrák időszakban a bánáti szerbek kereskedelmi kapcso-
latokat tartottak fenn a Balkánnal. II. József császár, aki két alkalommal – 1770-ben 
és 1773-ban – is ellátogatott a térségbe, kifejezetten azt állította, hogy „a bánáti 
szerbek a kereskedelem büszkeségei”. A   18. század elején Bánátban a domináns gaz-
dasági elemet a szerbek, és mindenekelőtt a szerb nemesség alkotta, akik hatalmas 
területeket birtokoltak Temes és Torontál vármegyékben.

A   19. században a bánáti szerbek, és különösen a temesváriak, kereskedelmi 
kapcsolatokat ápoltak Szerbiával. Ez a helyzet 1867-ig, azaz a kiegyezésig fennállt, 
amikor is a magyarok minden kereskedelmi tevékenységet Budapestre irányítottak. 
Noha a magyar kormány minden eszközzel megpróbálta megállítani a szerbek gazda-
sági fejlődését, ők mégis sikerrel vették fel a versenyt a magyarokkal és a németekkel. 
Még ma is a szerbek birtokolják Bánát legjobb földjeinek legnagyobb részét; a Temes, 
a Tisza és a Duna mentén a katonai határőrvidék szerb katonái sokáig hatalmas 
területeket birtokoltak, amelyek teljes területe meghaladta a 400.000 holdat. A   bu-
dapesti központi hatalom azonban erőszakkal megfosztotta őket birtokaiktól, hogy 
ezzel is segítse a magyarok betelepítését. Annak érdekében, hogy ellen tudjanak állni 
a kormányzati törekvéseknek, a bánáti szerbek nemrégiben számos mezőgazdasági, 
kereskedelmi és pénzügyi szövetkezetet hoztak létre. Sikeres ellenállásuk még Föl-
dös [sic! – nem létezik ilyen] magyar földművelésügyi minisztert is arra késztette a 
háború alatt, hogy törvénytervezetet nyújtson be, amely megtiltja számukra további 
földterületek megszerzését. Ebből az alkalomból a miniszter még azt is világosan 
kifejtette, hogy az állam csak azokon a déli területeken tudja támogatni, hogy a 
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földterület nagy részét más néphez tartozók birtokolják, ahol a terület érint kezik 
az ugyanazon faj által lakott külföldi államokkal. Mint láthatjuk, a magyar állam 
nemcsak nemzeti, hanem gazdasági szempontból is harcolt a szerbek ellen.

Közép- és Nyugat-Bánság földrajzi elhelyezkedése, folyamainak folyásiránya és 
vasútvonalainak iránya által gazdaságilag Belgrád, valamint a Morava és a Vardar 
völgyének irányába mutat. Ennek a valóságos éléskamrának, amelyet e síkság formál, 
az olyan hegyvidéki szegény térségek lakosságának táplálását kell szolgálnia, mint 
Montenegró, Dalmácia, Bosznia, Hercegovina, Isztria és Krajna, melyek szükség-
leteit Észak-Szerbia és a Szerémség nem tudja kielégíteni.

Közép- és Nyugat-Bánság Romániához való csatolása, amely maga is egy hatalmas 
magtárat képez, nagy veszteséget jelentene. Ezenfelül az új Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság – amelynek égető szüksége van Bánát termékeire – alkotja Bánát természetes 
és logikus piacát, és amint hozzácsatolják, egyre növekvőbb jólétet biztosít számára.

83.    BÁCSKA7

Történet

A   magyarok érkezése előtt délszlávok népesítették be azokat a régiókat, melyek ké-
sőbb Magyarország részévé váltak. Bácskában részben a 15. század elejéig megmaradt 
a szerb elem. Belosnak, a szerb hercegnek például – aki II. Béla magyar király sógora 
volt és hosszú éveken keresztül bán és magyar nádor is – óriási birtokai voltak itt 
(csakúgy, mint Szerémségben). A   13. század elején ezen a területen szerb ortodox 
egyházmegye volt. Jovan Tomas [?], egy magyar vármegye főispánja 1437-ban azt 
mondta, hogy Szerémségben az ortodox szerbek alkották a népesség nagy részét, s 
hogy sokan voltak Bácskában is, keveredve a katolikusokkal. A   15. században kez-
dődik a szerbek újabb bevándorlása a Tisza völgyébe a szerb „despoták”, valamint 
a szerb feudális nagyúr, M.  Belmužević birtokaira.

1526 szeptemberében, Budáról való visszavonulása során a török sereg elpusz-
tította az egész Bácskát, lemészárolta a lakosság nagy részét, a maradékot pedig 
elhurcolta rabszolgának. Közvetlenül ezután, Szapolyai János király elajándékozta 
az egész Bácskát a szerb Jovan Crninek [ Jovan Nenad], aki még azon az őszön el is 
foglalta a szerbjeivel, és teljes egészében szétosztotta közöttük: ily módon Bácska 
teljes mértékben szerb jellegre tett szert. Nem sokkal ezután a törökök meghódí-
tották, s 1687-ig az uralmuk alatt is maradt. A   16. század folyamán a szerb elem 
újabb bevándorlásokkal folyamatosan növekedett, míg az utolsó magyarok is végleg 
elhagyták Bácskát, és észak felé vonultak. A   16. században kapta a Szerbia nevet, 
tehát ugyanazt, mint Bánát: a kortárs magyarok így nevezik. 

A   török igából való felszabadulás után (1686) kezdődött a magyar közigazgatás 
bevezetése, valamint a magyarok és a németek betelepítése. Bácska egy részében, a 

 7 Francia nyelvű eredetiből fordította Sáfár Marianna.
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Tisza két partján Szegedtől Újvidékig (Neusatz), illetve Szabadkáig (Subotica) és 
Zomborig katonai határőrvidéket létesítettek, ami csak 1746 és 1750 között szűnt meg.

A   szerbek számára az 1703 és 1711 közötti évek jelentették egész történelmük 
legszörnyűségesebb időszakát. Ekkor zajlott Rákóczi Ferenc herceg Bécs elleni 
felkelése. Ez a felkelés megszámlálhatatlan áldozatot követelt a szerbektől. Magyar 
történészek számításai szerint több mint 120 000 szerb veszett oda a felkelés alatt, 
s ezek jó része bácskai szerb volt.

1720–21-ben Bácskában népszámlálást tartottak az adóbeszedés megszervezése 
érdekében. A   népszámlálás adatai alapján Acsády magyar történész kiszámította, 
hogy a már 30 éve tartó magyar közigazgatás ellenére Bácska vármegyéjében ekkor 
még 95%-ot tettek ki a szerbek. Mindazonáltal már ebben az időszakban meg-
kezdődött a magyarok és a németek betelepítése Bácskába. Ez a betelepítés a 18. 
század folyamán egyre növekvő intenzitással folytatódott. Ugyanez történt a 19. 
században, és még a 20. század elején is, mivel a magyar állam érdeke megkövetelte 
a szerb elem meggyengítését, amennyire csak lehetséges. Ezt a célt szolgálta az is, 
hogy az állami hatóságok hatalmas birtokokat koboztak el a szerb lakosságtól, majd 
ezek közül néhányat magyar nemeseknek adományoztak, míg egy másik részükön 
maga az állam létesített magyar és német telepeket. A   szerbeket gyakran kegyetlen 
módon űzték el a földjükről, melyek jó minőségűek és jól műveltek voltak, átte-
lepítették őket műveletlen és egészségtelen régiókba, s kötelezték őket házaik és 
megművelt földjeik átadására a németeknek és a magyaroknak. A   szerbeket ért sok 
igazságtalanság után robbant ki az 1735-ös szerb felkelés. Ugyanezen okok miatt 
történt az is, hogy a szerbek egy jelentős része 1751–52-ben Oroszországba, másik 
részük pedig Bánátba költözött. Annak érdekében, hogy egy kissé megnyugtassa 
a szerbeket,  Mária Terézia bizonyos szintű autonómiát adott nekik, de az állami 
hatóságok nem sokkal ezután újrakezdték a magyar telepesek betelepítését ezekbe a 
régiókba, így újból konfliktusok robbantak ki köztük és a szerbek között. Az elmúlt 
húsz-harminc évben még arról is gondoskodtak, hogy a szerbek ne vehessenek részt 
a letelepülés folyamatában (a letelepedés határozottan tiltott volt az ortodox szerbek 
esetében, sőt az egyházi hatóságoknak tilos volt vagyonukat ingatlantulajdonba fektetni).

A   bácskai szerbek életére nagy hatással volt a magyarellenes szerb felkelés (1848–
49), mivel ez a magyarok még nagyobb elszántságát eredményezte. Ez a polgárháború 
nagy vérveszteséget eredményezett a szerbeknek, az anyagi következményei pedig 
még szörnyűbbek voltak. A   szerb otthonok több mint háromnegyedét felégették, 
ingóságaikat elhordták. Sok évbe telt ezt a sok rosszat helyrehozni, és ez idő alatt 
a hideg és a betegségek is tizedelték a szerbeket: mindezt egyértelműen mutatja az 
a tény, hogy 1843-ban Bácskában 121.595 ortodox szerb élt, s több mint harminc 
évre volt szükség ahhoz, hogy ezt a számot újra elérjék. Csupán az 1881-es év elején 
érte el Bácskában az ortodox lakosság létszáma a 121.982 főt.

A   dualizmustól (1867) számítva évről-évre fokozódott a magyarosítás, a szerb 
tisztviselőket és általában a szerb értelmiséget folyamatosan kizárták a közügyek 
minden ágából. Az üldöztetés egyre rettenetesebbé és kegyetlenebbé vált. Az elmúlt 
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ötven évben a szerb népnek szörnyű harcot kellett vívnia az állami tisztviselők teljes 
hierarchiája ellen, de ezen üldöztetések ellenére sem roppant össze.

A   népesség mozgása

A   török alóli felszabadulás után Bácska tisztán szerb tartomány volt, mivel a kisszámú 
török népesség, amely az uralmuk idején ott letelepedett, dél felé húzódott vissza. 
1720-ban a szerbek, ortodoxok és katolikusok (bunyevácok és sokácok) még a teljes 
népesség több mint 95%-át alkották, a magyar és a német kisebbség mellett. De nem 
sokkal ezután megkezdődött Bácska nagyszabású benépesítése egyfelől a bécsi udvar, 
másfelől a magyar hatóságok, valamint a feudális nagyurak által. Bécs a lehető legtöbb 
németet kívánta letelepíteni, míg a magyar hatóságok célja a szerb elem meggyengítése 
volt annyi magyar bevándorlásának ösztönzésével, amennyi csak lehetséges. Több 
olyan szerb falu is volt, ahonnan a szerbeket elüldözték. Ugyanakkor a 18. század-
ban tiszta német telepeket is alapítottak (25 falut). Ezek között voltak olyan falvak, 
amelyeket eddig szerbek laktak, így elűzték onnan őket. Az egész 18. század folyamán 
láthatjuk a két oldalról történő betelepítés egymással versengő fokozódását. Ezek a 
19. században kisebb intenzitással ugyan, de tovább folytatódtak.

1740-től a hivatalos adatok tanúsága szerint megkezdődik a szlovák bevándorlás. 
A   Kalocsai katolikus egyházmegye hivatalos vizitációs jegyzőkönyvei szerint a 18–19. 
században számos olyan helységben éltek még szlovákok, amelyekben manapság már 
egyáltalán nem találhatóak meg. Nagy részük elmagyarosodott, részben vagy egészben, 
mint például Kupuszinán [Bácskertesen], ahol egy rontott szlovák dialektust beszél-
nek. Az iskolában és a templomban nem hallhatják a saját nyelvüket, mely már régóta 
üldözésnek van kitéve, csak kizárólag a magyart, de ugyanez történik más, nem ortodox 
népeknél is, nyelvük így könnyedén romlik, hacsak teljesen el nem tűnik. Az ortodox 
szerbek azokban a régiókban, ahol még őrzik a hagyományokat, még ma sem nevezik 
ezeket az elmagyarosodott szlovákokat magyarnak, inkább „totović”-nak (tótfi aknak) 
hívják őket (a magyar „tót” szó azt jelenti: „szlovák”), míg a valódi magyarokat a saját 
nevükön, magyarként emlegetik; másrészt nem kétséges, hogy a hivatalos magyar 
statisztikák jelentős számú szlovák népességet mutatnak ezen régiókban.

200 évvel ezelőtt a szerbek voltak Bácska egyedüli lakói, de megtizedelődtek a 
Rákóczi-féle felkelés idején történt mészárlás során. A   magyar és a német betele-
pítések ürügyén a hatóságok apránként elkezdték visszaszorítani a szerbeket. Ily 
módon a szerbek elsősorban északon veszítették el területeiket, majd folytatódott 
kiszorításuk Bácska középső és déli részéről is.  

Mindazonáltal kis részük megmaradt északon, dél felé haladva még inkább 
igaz ez, olyannyira, hogy mindennek ellenére jelen vannak az összes járásban. Ha 
levonjuk a Bajai és a Bácsalmási járásokat, a magyarok csak a Zentai, a Topolyai és 
az Óbecsei járásban voltak többségben, de az óbecsei többség minimális, és kétséges 
is a statisztikák alapján. Ezen túlmenően, a hivatalos statisztikák szerint többségük 
van Baja és Szabadka (Subotica) városaiban, ám a szabadkai többséget még a magyar 



■ 562 ■ Délszlávok Párizsban ■

szerzők is kétségesnek tartják. Így azt olvashatjuk a Bácska vármegye monográfi ájának 
millenniumi kiadásában, melyet maga a vármegye igazgatása szerkesztett 1895-ben, 
hogy ebben az időszakban Szabadkában a bunyevácok alkották a lakosság nagy 
többségét, bár az 1890-es hivatalos magyar népszámlálás 31.824 szerbet (29.344 
bunyevácot és 2480 szerb ortodoxot) és 38.372 magyart regisztrált.

A   németek többséget alkotnak a következő járásokban: Hódság, Kúla, Palánka és 
Zombor (Zombor városa nélkül). A   szerbek többségben vannak Szabadka és Zom-
bor városában (ez utóbbiban a szerbek a bunyevácokkal együtt több mint 18.000-es 
lélekszámmal rendelkeznek a 30.593 fős teljes népességből), valamint Újvidéken, 
ahol abszolút többségük van a titeli és a zsablyai járásban, s elképzelhető, hogy az 
óbecsei járásban is, valamint a hivatalos statisztikák szerint az újvidéki járásban a 
szlovákokkal együtt bizonyosan megvan a többségük, míg a többi járásban, még 
ha kisebbségben is vannak, igen jól reprezentáltak, főként, ha összevonjuk őket a 
szlovákokkal, a ruténekkel, illetve a szerb katolikusokkal.

Az oroszok két régi szerb faluba vándoroltak be: Bácskeresztúrra 1744-ben és 
Kuczorára 1767-ben. Később a bevándorlásuk üteme csökkent.

A   bunyevácok és a sokácok viszonylag nagy számban találhatók Szabadka, Baja, 
Zombor és Újvidék környékén (a horvátokkal együtt), 14 faluban, valamint kisebb 
számban további 4 helységben. Az utóbbi idők hivatalos statisztikáiból általános-
ságban kitűnik, hogy számuk csökken. Valójában részben elmagyarosodnak, mivel 
nem rendelkeznek saját iskolával, sem pedig egyházi autonómiával, mert még a 
templomaikban is a magyar nyelv került teljes mértékben bevezetésre – a politikai 
szempontokról nem is beszélve. Ennek ellenére teljes joggal feltételezhetjük, hogy 
egy jó részük magyarként szerepel a hivatalos statisztikákban, s hogy valójában 
sokkal többen vannak, mint amit a hivatalos magyar statisztikák elismernek.

A   fentiekből egyértelműen következik, hogy Bácska jelenlegi etnográfiai szí-
nezetét a hivatalos betelepítések következtében nyerte el. Ez a betelepítés egészen 
napjainkig folyt; az utóbbi időkben azonban, főként a dualizmus (1867) létrejötte 
óta, amikor is a magyarok kezükbe vették a teljes hivatali gépezetet ebben az ország-
ban, bizonyos értelemben új formát kapott. Ez mindenekelőtt szembetűnő anélkül, 
hogy figyelembe vennénk a hivatalos statisztikák pontosságát vagy pontatlanságát, 
melyek igen gyorsan megsokszorozzák a magyar lakosság számát, míg a népesség 
egyéb alkotóelemeinek száma stagnál, vagy akár csökken.

Bácska népességének teljes létszáma 1880-ban 638.063, s ebből 245.516 volt ma-
gyar. Az 1890-es, 1900-as és 1910-es népszámlálások az alábbi változásokat mutatják:

            
Népesség Növekedés Magyar Növekedés

– – – –
1890 716.488 78.425 (12,3%) 288.521 43.005 (17,5%)
1900 764.217 47.729 (6,6%) 327.108 38.587 (13,3%)
1910 809.280 45.063 (5,9%) 363.518 36.410 (11,1%)
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Ahogy megpillantjuk ezeket a számokat, világossá válik, hogy egy szokatlan jelen-
ségnek lehetünk tanúi, s az első, ami eszünkbe ötlik, hogy megkérdőjelezzük a hivata-
los statisztikák pontosságát. Mindezek ellenére attól kezdve, hogy nem engedhetjük 
meg magunknak azt az a priori feltételezést, hogy előttünk egy mesterségesen kreált 
számokat tartalmazó táblázat van, szükséges magyarázatot találnunk erre a jelenségre.

Ezt a magyarázatot mindenekelőtt a városok népességének nagymértékű növe-
kedésében fogjuk megtalálni, különös tekintettel Újvidék és Szabadka városára, 
illetve a magyar elem ugyancsak nagymértékű növekedésében. Újvidék lakosságának 
száma az 1880-as 21.325-ről 1910-re 33.089-re nőtt, ami 50%-os növekedést 
jelent. Viszont itt a magyar lakosság száma ugyanebben az időszakban 150%-os 
növekedést mutatott: 5.737-ről 13.343-ra nőtt, Szabadkán 31.278-ról 55.587-re, 
míg Zomborban 5.305-ről 10.078-ra emelkedett a számuk, miközben ez utóbbi 
város teljes népessége 24.695-ről 30.039-re nőtt.

Ez a gyors növekedés – kiváltképp Újvidéken és Szabadkán – elsősorban ezen 
városok iparosodásának köszönhető; harminc évvel ezelőtt Bácskában úgyszólván 
nem létezett ipar, ez a jelenség tehát szorosan kapcsolódik a magyar állam által 
alkalmazott iparosítási módszerhez. 

Így 1910-ben Újvidéken 24 olyan ipari vállalat volt, melyek mindegyikének 
több mint 20 alkalmazottja volt, összesen 1175 munkás, valamint 86 közigazgatási 
és műszaki tisztviselő, s ebből 562 volt magyar. A   teljes vármegyében 90 vállalat 
működött, összesen 4785 munkással és 306 tisztviselővel, ebből a magyar munkások 
száma 2487, a magyar tisztviselőké pedig 260 volt. Ennélfogva egyértelmű, hogy 
az ipari fellendülés nagy számban vonzott Bácskába olyanokat, akik Közép-
Magyarország régióinak proletariátusához tartoztak, illetve sok németet is (1429), 
tehát nagyszámú idegen elemet. Ha egy munkásra átlagosan egy 5 fős családot 
veszünk, akkor az ipar fejlődése több mint 12.000 magyart vezetett Bácskába, 
és mindaddig, míg az ipar így fejlődik, különösen a városokban, érthető, hogy 
Bácskában a magyar elem ilyen nagy arányban nőtt. Ugyanígy, a német elem is 7000 
új lakost tud felmutatni, akiket egyébként gyakran a magyarok közé számítanak 
(főként azokat a gyermekeket, akik iskolába járnak).

Ezenkívül Bácskában rengeteg a köztisztviselő, akik szinte kizárólag magyarok: 
a városokban és a falvakban alkalmazott tisztviselők, határrendészeti tisztviselők, 
vámtisztviselők, postatisztek, a távíró- és távbeszélő állomások, illetve a vasút 
hivatalnokai stb.; ezek a köztisztviselők családjaikkal a teljes népesség jelentős 
százalékát képviselik.

Bácskában igen jelentős a vasúthálózat, ami a körülmények következménye: 
mivel Bácskában nincs kő, ezért egyszerűbb volt vasutat építeni, mint utakat. 
Tisztviselőként vagy munkásként úgyszólván csak magyarokat alkalmaztak, aki 
nem volt az, annak is jól kellett beszélnie magyarul, így ez utóbbiak gyorsan elma-
gyarosodtak. Még családjuk körében is magyarul kellett beszélniük, s ha nem tették, 
azt kockáztatták, hogy megbüntetik, vagy akár el is bocsátják őket állásukból. Ily 
módon nagyszámú magyar elemet vezettek be a Bácskába. Ugyanez vonatkozott a 
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gátépítéseknél alkalmazott jelentős számú munkásra is a Duna mentén a Tiszánál, 
a csatornáknál stb. Mindezek a vállalatok nagyszámú magyart hoztak be és láttak 
el, akik így a helyi elemek magyarosítását is szolgálták.

Ezek a tisztviselők és munkások szinte kivétel nélkül magyarok, s akik nem, 
azokat is a magyar lakosság tagjaihoz sorolták. A   nem magyar helyeken új mun-
kahelyeket hoztak létre, hogy megélhetést biztosítsanak bizonyos családoknak, és 
ekképpen könnyítsék meg a magyarosítást.

Hozzávehetjük ezekhez a különböző városi és más vállalatokat, mint a villamosok, 
az elektromos világítás stb. E különböző tényezők együttes hatására nagy tömegű 
magyar elem jelent meg – egy gyökeret nem eresztő magyar lakosság –, mely az új, 
megváltozott körülmények következtében gyorsan eltűnhet, különösen, ha az igazi 
Magyarországon, amit épp megszervezünk, végrehajtásra kerülne egy földreform, 
amelyet egyébként már törvénynek is nyilvánítottak. Ezért azzal számolhatunk, 
hogy Bácskában legalább 50.000–60.000 magyar mobilis lakos él, akik nem kap-
csolódnak sem a földhöz, sem a házhoz, és akik ugyanolyan módon hagyják majd 
el ezeket a régiókat, ahogyan idejöttek.

Statisztika

Ami a hivatalos magyar statisztikákról általában elmondható, az még inkább igaz 
ezen statisztikák alkalmazására Bácska vármegyében [sic!], ahol Magyarország va-
lamennyi nemzete képviseltetve van. A   mesterséges magyarosítás (magyarizmus) 
itt érte el a legmagasabb szintet.

Említettük már, hogy a hivatalos magyar statisztikák szerint a magyar elem az 
általános növekedéshez képest roppant mértékben nőtt. Ennélfogva érthető, hogy ez 
a növekedési aránytalanság nagy visszhangot váltott ki a többi nemzetiség körében. 
Így az 1880 és 1890 között kimutatott 17%-os, az 1890 és 1900 közötti 13,3%-os, 
és az 1900 és 1910 közötti 11,1%-os magyar növekedés mellett az egyéb nemze-
tiségeknél a vármegye egészében és a városokban a következő számokat találjuk:

1880–1890 1890–1900 1900–1910
– – –

Ortodox szerbek 7,6% 5,3% 5,5%
Németek 10,5% 1,6% 0,8%
Szlovákok 10,3% 3,5% 0,2%
Bunyevácok és sokácok 
(Szerb katolikusok)

4,7% 4,1% 6,7%

Itt mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a fent említett nemzetiségek népessé-
gének növekedése az 1880 és 1890 közötti évekre többé-kevésbé normálisnak tűnik 
annak ellenére, hogy aránytalan a magyarok rendkívüli növekedésével (17,5%) 
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szemben; az 1890 és 1900 közötti időszakban pedig egy hirtelen visszaesés látszik 
a szerb katolikusoknál, mi több, csökkenés mutatkozik (67.054-ről 64.261-re) 
megközelítőleg ugyanolyan százalékban, mint amilyen a növekedés volt az 1880 és 
1890 közötti időszakban.

Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg a sokkal nagyobb számú németek eseté-
ben is, akiknél a népességnövekedés 10,3%-ról – ami nem túl magas, ha figyelembe 
vesszük a német termékenységet – 1,6%-ra esik vissza, majd az 1900 és 1910 kö-
zötti időszakban ez a szám már -0,8%! A   németek egy bizonyos része kétségkívül 
emigrált, azonban a különbség túlságosan nagy, s úgy véljük, hogy jogosan élünk a 
gyanúval a statisztikák pontosságát illetően, főként a magyarok számának jelentős 
növekedése tekintetében. Hasonló jelenséget találunk a szlovákok, de még a szerbek 
esetében is, akiknél legalább ezeket a hirtelen visszaeséseket nem látjuk; mindazon-
által még a szerbekre vonatkozó adatok is megkérdőjelezhetőek, annál is inkább, 
mivel a szerb egyházi hatóságok által készített statisztikák sokkal magasabb számot 
mutatnak (1913-ra 189.346), míg éppen az ellenkezőjét várnánk, hiszen az egyházi 
statisztikákat más alapon készítik, tehát nem vonatkozhatnak a teljes lakosságra. Ez 
egyébként a hivatalos statisztikában is jól látszik, mely szerint a szerbek (ortodoxok) 
száma 145.063 fő a nemzetiségük alapján, az ortodoxok száma pedig 146.015 fő, 
tehát csaknem 1.000 lélekkel kevesebb nemzetiségi alapon, mint a vallás alapján.

Ezenkívül a „vegyes” rovatban (vallás szerint) le kell vonni a nazarénus szerbek 
1815-ös számának legalább felét. Következésképpen a szerbek száma szükségképpen 
sokkal magasabb, mint 145.063. Ez még inkább kitűnik a részletekből. Így Baja 
városában a szerbek száma csaknem 24%-kal csökkent az 1880 és 1890 közötti 
időszakban, s még 1890 és 1900 között is 6%-os volt a csökkenés, míg az 1900 és 
1910 közötti időszakban egészen meglepő módon 25,2%-os emelkedést produkált; 
tehát egy rendkívül valószerűtlen jelenséggel állunk szemben. Ugyanezt tapasztaljuk 
Újvidéken is. A   hivatalos statisztikák itt a következő helyzetet mutatják:

    1880 és 1890 között a növekedés 1484 főt tett ki (= 17,6%).
    1890 és 1900 között a csökkenés 13 fő volt (= -0,1%). 
    1900 és 1910 között a növekedés 1658 fő volt (= 16,7%).

Ezek a számok egyértelműen a statisztikák pontatlanságát mutatják számunkra. 
Az 1880–1890 és 1900–1910 közötti években a szerbek lélekszáma 17,6%-kal és 
16,7%-kal emelkedett, tehát a természetes szaporodási ütem maximális mértékével, 
míg az 1890–1900 közötti időszakban csökkent 0,1%-kal! Valójában ez egyedül-
álló, és teljes mértékben lehetetlen, főként mivel ebben az időszakban nem történt 
semmi, ami ilyen változást hozhatott volna. Az újvidéki szerbek élete ugyanaz volt 
az első és a harmadik vizsgált évtizedben, mint a másodikban, amely e sorok írója 
számára jól ismert tény.

Hasonló jelenséget tapasztalhatunk Szabadkán is. Az 1900-as népszámlálás 
adatainál a 2523-as szám szerepel, amelyet az 1910-es népszámlálás során 3273-ra 
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helyesbítenek. Azonban ha összehasonlítjuk az 1910-es magyar hivatalos statisztiká-
kat az egyház 1905-ös, azaz 5 évvel korábbi népszámlálásával, meglátjuk, mennyien 
voltak ortodox szerbek: 

Egyházi népszámlálás 1905 Hivatalos statisztika 1910
– –

Ada 2.428 1.985
Mohol 3.649 3.569
Péterréve 2.265 1.998
Zenta 2.324 2.076
Boldogasszonyfalva 3.186 3.025
Csúrog 7.487 7.226
Nádalja 2.433 2.315
Zsablya 5.644 5.075
Káty 3.166 2.934
Szilbács 2.527 2.226
Kúla 2.820 2.489
Pacsér 1.532 1.378
Herczegszántó 934 747
Zombor 12.075 11.880
Sztapár 5.400 5.255

Magyarok Németek
– –

1890 1900 1910 1890 1900 1910
– – – – – –

Doroszló 2.503 2.462 2.602 392 109 102
Hódság 327 460 665 3.925 3.797 4.326
Vajszka 280 617 1.092 305 267 248
Bácskúla 3.416 3.749 3.679 2.764 2.740 2.425
Óverbász 226 435 615 1.936 2.025 1.837
Újverbász 642 931 1.361 5.111 5.279 5.171
Dunabokény 54 169 496 2.775 2.914 2.958
Nemetpalánka 533 820 1.255 4.449 4.530 4.110
Feketehegy 3.240 3.621 3.799 1.916 1.891 2.020
Óbecse 10.637 12.342 12.448 415 252 193
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Petrőcz 74 135 171 241 205 149
Temerin 7.386 8.711 9.499 1.134 787 231
Csurog 1.544 2.490 2.730 323 228 171
Újfutak 645 705 907 2.046 2.185 2.115

 A   magyar hivatalos statisztika ugyanolyan fényben tűnik fel, ha összevetjük a 
magyarokra és a más nemzetiségekre vonatkozó adatokat Bácskában. Az is jól lát-
szik, hogy a magyarok száma szokatlan módon növekszik azokon a helyeken, ahol 
keveredve élnek a németekkel, a szlovákokkal, a bunyevácokkal és a sokácokkal.

E helységek többségében, ha egy arra járó külföldi megkérdezi, kik élnek ott, 
határozott választ kap: „A   németek, itt nincsenek magyarok.” És csakugyan, a hi-
vatalos statisztikák továbbra sem veszik figyelembe a németeket.

Ugyanez vonatkozik azokra a településekre is, ahol a magyarok a bunyevácokkal 
és a sokácokkal keverednek.

1880 1890 1900 1910
– – – –

Herczegszántó 1.051 1.336 1.638 1.778
Bácsalmás 1.731 1.821 3.297 3.808
Bajmok 1.803 3.202 3.599 4.307
Matheovics 378 411 440 614
Szond 633 838 974 919
Nemesmilitics 1.682 2.043 2.115 2.176

A   tisztán magyar falvakban gyakran egy teljesen ellentétes jelenséget tapaszta-
lunk:

1890 1900 1910
– – –

Bácskertes 3.415 3.186 3.179
Rém 1.038 1.256 816
Tataháza 1.756 1.762 1.651
Dávod 3.138 2.900 2.858
Kisszállás 1.757 1.716 1.711

1890 1900 1910
– – –

Mélykút 7.864 8.077 8.003
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Nagybaracska 3.661 3.819 3.756
Bátmonostor 2.555 2.673 2.581
Pacsér 3.188 3.198 3.208

Alig 5-6 olyan magyar falu van, ahol a növekedés eléri az átlagos természetes 
szaporodást, de itt is ösztönzött a betelepítés (pl. Gombos).

A   városok. Ezért egyértelmű, hogy a hivatalos magyar statisztikák jó részében a 
magyarok száma mesterségesen növekszik más nemzetiségek rovására. Igaz, hogy 
az iparosítás az utóbbi időben hozott egy bizonyos számú magyar munkáselemet, 
ahogyan a vasútfejlesztés és egyéb vállalkozások is, valamint a tisztviselői állomány 
folyamatos bővítése, stb. Mindez a magyarizmus [sic! itt: a magyarság létszámának] 
növekedéséhez vezetett, ugyanakkor egy fiktív magyarság megalkotását is jelenti, 
amennyiben sokan arra kényszerültek, hogy magyarnak vallják magukat, noha 
nem is voltak azok. A   statisztikák nagy tömegű magyar elemet mutatnak Újvidék, 
Szabadka és Zombor városaiban, de ezen városok nem magyar lakossága nem tudja 
nem feltenni a kérdést: „Hol is van akkor ez a sok magyar?”

Újvidék mégis szerb–német város, noha a magyaroknak (a zsidókkal együtt) 
többségben kellene lenniük a hivatalos statisztikák alapján, ez a valóságban egyál-
talán nem érzékelhető. A   város tisztviselői nagyrészt magyarok vagy már elmagya-
rosodtak; a rendőrtisztek, detektívek, csendőrök, tanárok és tanítók között igen 
sok a magyar, de van elég gyári munkás, és általánosságban nagyszámú a magyar 
cselédség is, mivel jóformán minden föld a szerbek kezében van (2/3), csakúgy, mint 
az ingatlanok többsége is (másik részük pedig zsidó tulajdon); a magyar lakosság 
tehát nem állandó, így könnyedén el is tűnhet.

Zombor. Zomborban is ugyanez a helyzet, ahol a statisztikák szerint 10.000 
magyarnak kellene lennie; itt is találunk magyar tisztviselőket, munkásokat, de a 
várost mégis elsősorban szerb-bunyevácok lakják. Ámbár még mindig a statisztikákat 
idézve, ez utóbbiak száma nem emelkedik, sőt még csökken is, míg a magyaroké 
igazán meglepő módon meg is sokszorozódik, a zombori szerbek meghökkenve 
kérdezik: „Hol van ez a sok magyar?” Az ingatlanok nagy része szerb és bunyevác, 
illetve zsidó kézen van, s csak egy jelentéktelen hányadukat birtokolják magyarok.

Szabadka. Ugyanezek mondhatók el még Szabadkáról is. A   hivatalos sta-
tisztikák szerint a magyarok itt is nagy többséget alkotnak, s mégis, a várost még 
napjainkban is elsősorban bunyevácok és ortodox szerbek lakják, noha a magyar 
lakosság számának emelkedése eléri a:

1880–1890 7.049 (22.5%)
1890–1900 7.723 (20.1%)
1900–1910 9.537 (20.7%)
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Mindezek ellenére Szabadka elsősorban bunyevácok által lakott város.
 

1880–1890 3.843 (15%)
1890–1900 1.877 (6.3%)
1900–1910 2.007 (6.4%)

Láttuk, hogy a hiba hogyan került be az ortodox szerbek számaiba; miért ne 
lenne ugyanaz a hiba a bunyevácok esetében? Mindenesetre legalábbis valószínűt-
len, hogy a magyarok száma háromszor annyival nőtt, mint a bunyevácoké, s nem 
tudunk semmiféle bunyevác elvándorlásról, míg azt jól tudjuk, hogy magyarok 
viszont kivándoroltak. Tehát a hivatalos magyar statisztikák ügyesen eltüntetik a 
bunyevácokat, ugyanúgy egyébként, ahogyan a németeket, a szlovákokat és máso-
kat. Ezenkívül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e tekintetben a leginkább 
illetékes hatóság , a vármegyei közigazgatás kiadványa, ahogy azt már fentebb 
említettük, 1895-ben nyíltan bevallotta, hogy a bunyevácok alkotják a szabadkai 
lakosság döntő többségét. Az 1890-es hivatalos statisztikák szerint azonban 38.327 
magyar, és csak 29.363 bunyevác él itt. Ezért nyilvánvaló tehát, hogy legalább 
ezeket a számokat meg kell változtatni, és figyelembe kell venni, hogy abban az 
időben Szabadkán 38.000 bunyevác és 29.000 magyar élt. Ha ezekhez a számokhoz 
csak a Magyarországon az 1900-tól 1910-ig terjedő időszakra kimutatott normál 
népességnövekedést adjuk hozzá (8,5%), a bunyevácok tekintetében legkevesebb 
az alábbi számokat kapjuk:

  Az 1900-as évre  40.230
  Az 1910-es évre 44.049

Ha összehasonlítjuk ezeket a számokat a hivatalos magyar statisztikák meg-
állapításaival (61. köt. 124. o.) melyek szerint az 55.587 szabadkai magyar közül 
10.156-an beszéltek szerbül, tehát ha ezt a számot hozzáadjuk   a hivatalos statisz-
tikában is bevallott 33.247 bunyeváchoz, csak ebből a statisztikából kiindulva is 
43.403 bunyevácot kapunk, mivel egy dolgot képtelenek vagyunk belátni: azt, hogy 
10.000 valódi magyar megtanult, ki tudja milyen indíttatásból, szerbül – 100-200 
ilyen esetnél nem lehet több. Nyilvánvaló, mi több, megkérdőjelezhetetlen, hogy 
itt a bunyevácokat magyarként regisztrálták. Ismeretes, hogy a bunyevácok nagy 
többsége egyformán beszél szerbül és magyarul, s a népszámlálások alkalmával 
sokan közülük magyarként vetették nyilvántartásba magukat, annak okán, hogy 
nemzeti öntudatuk igen fejletlen. Szabadkán tehát még e statisztika alapján sem lehet 
45.431-nél több magyar, a bunyevácok száma pedig 43.404, akik a 3.486 ortodox 
szerbbel együtt legalább 46.890 főt tesznek ki, tehát nemcsak arról van szó, hogy 
többen vannak a magyaroknál, de a teljes népesség több mint a felét ők teszik ki.
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 Ezenfelül a statisztika szerint 39 horvát és 100 szlovák is él Szabadkán, amely 
adat semmiképp nem lehet pontos, ha figyelembe vesszük a szlovákok számbeli 
mozgását Szabadkán, amely így néz ki a hivatalos statisztikák szerint:

  – 1880 340
  – 1890 476
  – 1900 166
  – 1910 100

Ez teljes mértékben így működött a németek és más nemzetiségek esetében 
is. Ennek értelmében a bunyevácok száma 120.000 és 130.000 között mozgott a 
teljes Bácskában. Ezenfelül, ahogy azt már fentebb említettük, az állítólagos ma-
gyar lakosság legnagyobb részét állandó lakhely nélküli tisztviselők és munkások 
alkotják, tehát ez egy mobilis népesség. Ezekben a városokban csaknem a teljes 
magyar populációt ebbe a csoportba sorolhatjuk, olyannyira, hogy nem is kellene 
figyelembe vennünk őket a vármegye néprajzi viszonyainak feltérképezése során 
Bácskában. Más városokban (Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse) és a falvakban is sok 
olyan magyar munkás él jelenleg, akiknek nincs földtulajdonuk, és akik el fogják 
hagyni a vidéket, hogy Magyarországon telepedjenek le, s ott részesüljenek a már 
megkezdett földosztásból.

A   kérdéses terület néprajzi viszonyai átalakulnak, annál is inkább, mivel a vármegye 
egyes északnyugati részeit nem is kérjük (Baja városát a (Bács)Almási és a Bajai járással 
a következő falvak kivételével: Bajmok, Herczegszántó és Béreg, azaz 112.302 fővel 
kisebb lenne a lakosság létszáma, melynek összetétele: 70.257 magyar, 31.336 német, 
10.309 jugoszláv és 89 egyéb szláv. Következésképpen a fennmaradó népesség 700.080 
fő lenne, melynek megoszlása a magyar statisztikák alapján: 293.256 magyar, 245.567 
szláv és 161.591 egyéb nemzetiséghez tartozó lakos. Ha a magyar városi lakosságot 
levonjuk a teljes magyar népességből, azaz 79.008 főt, akkor a hivatalos magyar sta-
tisztikák szerint 214.238 magyar marad az egyéb településeken. Ezt a számot legalább 
egynegyedével ki kellene igazítani a németek, a szlovákok, az ortodox és a katolikus 
szerbek, valamint a zsidók (9000) javára, és ily módon alig érné el a 160.000-et. Ugyan-
akkor a magyarok statisztikákban rögzített számát 3 város esetében (Szabadka, Újvidék 
és Zombor) még nagyobb mértékben kellene csökkenteni, mivel jelentős számú más 
nemzetiségű személyt regisztráltak ott magyarként. Láttuk, hogyha csak a hivatalos 
magyar statisztikákat nézzük, akkor is 14.000 magyart kellene átsorolni a bunyevácok 
rubrikájába, néhányat a németek, a szlovákok és a szerbek oszlopába, valamint 6882 
főt a zsidókhoz. Következésképpen már az is túlzás, ha 30.000 magyarral számolunk 
e 3 város tekintetében; de ha ehhez hozzáadjuk a fenti 160.000-et, a valódi magyarok 
száma akkor is legfeljebb 190.000 lenne, s ebből majdnem 50.000 biztosan emigrálni 
fog (tisztviselők és munkások). Másrészt, a fentiek következtében a szlávok számát 
legalább 350.000-re kellene emelni, és ugyanezt kellene tenni a németek esetében is. 
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Ennek eredményeként a szlávok nagy többséggel rendelkeznek ebben a régióban 
a magyar elemhez képest.

Az 1910-es szabadkai népszámlálás során, az azon részt vevő 4 személy 1919. 
január 24-én kelt nyilatkozata tanúsítja, hogy szigorú parancsot kaptak arra, hogy 
minden egyes lakost, aki beszél magyarul, magyarként regisztráljanak, még akkor 
is, ha még csak az első szavakat tanulta meg. Nagyon nagy számban fordult elő 
olyan eset, amikor teljes családokat regisztráltak magyarként, ha a család akár csak 
egyetlen tagja beszélt magyarul.

IV. A   szerbek szellemi élete Bácskában

A   modern szerb szellemi kultúra és oktatás elsőként Bácskában alakult ki. Míg a 18. 
században a törökországi helyzet olyan volt, hogy az oktatás és a szellemi kultúra 
nem fejlődhetett ott, a szerbeknek mégis sikerült megfelelő módon gondoskodni 
oktatásukról Ausztriában. Ebből a szempontból is kénytelenek voltak nagyon 
kemény küzdelmet folytatni, mert az osztrák és a magyar hatóságok módszeresen 
akadályozták a szerb nép törekvését a közoktatás fejlesztéséhez és fenntartásához 
leginkább a szükséges intézmények megszerzésében [talpra állításában?]. Így az oszt-
rák és a magyar hatóságok erőszakosan megakadályozták szerb nyomdák alapítását 
és a szerb iskolák nyitását. A   szerbek saját nyomdáért és saját iskoláért folytatott 
küzdelme egyike volt a legsúlyosabbaknak, amit a szerb népnek meg kellett vívnia 
Ausztriában.

Hosszú és fájdalmas küzdelem után, amelyben Bácska szerb népe kitűnt, a szer-
beknek a 18. század első felében sikerült megszerezniük néhány iskolát; az a tény, 
hogy első iskoláikat Bácskában alapították, bizonyítja, hogy ezt a régiót milyen 
mértékben tekintették szellemi központjuknak.

Ettől az időszaktól kezdve a 19. század második felének közepéig Bácska az egész 
szerb nép szellemi központja maradt, nemcsak az Ausztria–Magyarország területén 
élőké. Bácskában létesült az első szerb szeminárium (a 18. században), itt alapították 
a 19. században az első gimnáziumot, majd az első szerb színházat, itt jelent meg az 
első szerb folyóirat is, valamint itt alapították az első szerb tanítóképzőt; Bácskába, 
Újvidékre, a szerb nép szellemi fővárosába helyezték át Budapestről a szerb irodal-
mi-tudományos társaság, a Matica srpska székhelyét is, melynek nevéhez fűződik 
az első kiállítás megszervezése a nők kézimunkáiból, 

Bácska olyan hírességeket adott a szerb népnek, mint a legnépszerűbb lírai költő, 
Jovan  Jovanović; a legnagyobb szerb filológus, Đura  Daničić; a legkiválóbb drá-
mai költő, Laza  Kostić; a jól ismert festő,  Novak Radonić; az első szerb novellista, 
Bogoboj (Bogoljub)  Atanacković, a legjobb humorista, Stevan  Sremac; vagy a leg-
ismertebb hazafias költő, Stevan  Kaćanski; csak a 19. században 3 szerb pátriárka és 
3 metropolita származott Bácskából, stb. Bácska alapvető szellemi értékét mutatja 
az a tény is, hogy a Belgrádi Egyetem hat professzora is ebből a régióból származik.
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A   19. század második felében, a nagy szerb szellemi és nemzeti-politikai moz-
galom idején, mely megteremtette a mai irodalmat és a nemzeti identitást, mind-
ezen törekvések és a mozgalom központja is a Bácskában, Újvidéken volt. Abban 
az időben Újvidéket a szerb Athénnak nevezték. Pezsgő irodalmi élet zajlott: így 
például 1863-ban 9 újságot adtak ki itt, miközben Zágrábban csak 6-ot, Belgrádban 
pedig mindössze 4-et.

És még akkor is, amikor a 19. század végén Szerbia irodalmi és tudományos 
szempontból, mint minden más szempontból is, a nemzeti mozgalom élére állt, 
máig Újvidék maradt a szerb nép második szellemi központja. Még ma is Újvidéken 
adják ki a legtöbb szerb könyvet Belgrád után; a Matica srpska a szerb Akadémia 
után továbbra is a legnagyobb és legfontosabb szerb irodalmi társaság mind vagyona, 
mind irodalmi tevékenysége szempontjából. 1910-ig, Szerbia után, a legtöbb szerb 
újság és folyóirat (99) Bácskában jelent meg.

I. melléklet
A   gazdasági élet

Bácska egy nagy síkság, melynek tengerszint feletti átlagos magassága 77–93 méter, 
s amelyet a Tisza sok régi vagy újabb keletű kanyarulata jellemez. Ezeket a mocsara-
kat a 17. század végén még bozót borította, a lecsapolás és a termővé tétel kemény 
feladatát elsősorban a szerbek végezték. Bácska az egyik legtermékenyebb vármegye, 
azt is mondhatnánk, hogy Magyarország valóságos éléskamrája. Bácska népességének 
legnagyobb része (494.769), vagyis 64%-a földműveléssel foglalkozik. Bácskában a 
törpebirtokok a gazdaságok teljes számának 56%-át, a teljes terület 4,7%-át alkotják. 
Az 5–100 holdas kisbirtokok a gazdaságok teljes számának 42,7%-át, a teljes terület 
60,5%-át teszik ki. A   100–1.000 holdas középbirtokok a gazdaságok teljes számának 
1,2%-át, a terület 16,5%-át alkotják. Az 1000 hold feletti nagybirtokok a gazdaságok 
számának 0,1%-át, és a teljes terület 18,3%-át teszik ki. 1911-ben 803.005 hektár 
(77,2%) szántó, 22,758 hektár (2,2%) szőlő és 39.320 hektár (3,2%) erdőség volt a 
területen. A   gabonamezők – különösen a búza és a kukorica – Bácska területének 
több mint 3/4 részét fedik le. 1913-ban Bácska 4.399.269 mázsa búzát, 8.060.891 
mázsa kukoricát, 1.740.152 mázsa zabot, 490.089 mázsa árpát, 242.585 mázsa rozst, 
1.354.357 mázsa burgonyát és 3.213.417 mázsa cukorrépát termelt. A   hüvelyesek 
mindenütt nőnek, csakúgy, mint a kender és a len, amelyet elsősorban a németek 
és a szlovákok termesztenek.

Azt mondhatjuk, hogy Bácskában a németek mellett a szerbek birtokolták a 
földek legnagyobb részét, különösen a bunyevácok Szabadka tágabb környezetében 
(976 négyzetkilométer), amint az Bácska általános térképén (1:200.000) is látható. 
A   szőlőtermelés fejlett Újvidék, Szabadka, Baja és Jánoshalma környékén. 1913-ban 
Bácska 216.862 hektoliter bort termelt.

Az eperfa nag y siker a Bácskában. Ezeken tenyésztik a selyemhernyókat a 
Zombori, Apatini, Palánkai, Újvidéki, Kúlai és a Zsablyai járásban. Újvidéken mű-
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ködik egy selyemgombolyító műhely. 1910-ben 29.098 család foglalkozott ezzel. 
A   selyemgubó-össztermelés elérte a 605.884 kilogrammot. A   tenyésztők nyeresége 
1.263.542 korona volt.

Az 1.036.228 hektáros teljes területből 288.120 hektár tartozik az államhoz, az 
önkormányzatokhoz és az egyházhoz (jelentős része a szerb egyházhoz és a szerb 
egyházközségekhez), valamint 748.108 hektár magánszemélyek tulajdonában van. 
Az ortodox szerbek 229.389 hektárral rendelkeznek, a bunyevácok és a sokácok 
(katolikus szerbek), 158.827 hektárt, a szlovákok és a ruszinok pedig 43.300 hektárt 
birtokolnak, ami összesítve 431.516 hektár, vagyis 58%, a németek, a zsidók és a 
magyarok mindössze 316.592 hektárt, vagyis 42%-ot birtokolnak. A   magyarok azok, 
akik a legkevesebb ingatlannal rendelkeznek; mivel sokan közülük tisztviselők, s 
az ország más részeiről vándoroltak be, szinte egyáltalán nincs vagyonuk, míg egy 
kis részük latifundiumtulajdonos. A   paraszti lakosság nagy része nem rendelkezik 
tulajdonnal, s a kívülről érkezett munkások azok, akiknek nagy része Amerikába 
vándorol. Közülük jelentős azoknak a száma, akik a latifundiumokon dolgoznak 
napszámosként vagy cselédként. 

A   vidék intenzívebb művelésének eredményeként csökkent az állatállomány, 
viszont javult a minősége, elsősorban a legelők módszeres művelésének köszön-
hetően. Bácska elsősorban sertést, szarvasmarhát és lovat exportál. Különösen a 
szenttamási szerbek, valamint a szabadkai és a zombori katolikus szerbek tűntek 
ki mint szarvasmarha-tenyésztők.

Az acélipar és a kohászat; a gépgyártás, a kő-, fa-, csontipar, a textilipar, a ruhaipar, 
a vegyipar, az építőipar stb. meglehetősen fejlett: 118.142 embert foglalkoztatott, 
vagyis a teljes népesség 15,4%-át. A   hitelintézetek száma 1911-ben 236 volt, ebből 
104 bank és takarékpénztár, valamint 152 szövetkezeti társulás.

A   fő vasútvonalak a következők: Szabadka–Újvidék, Szabadka–Baja, Szabad-
ka–Zombor, Zombor–Óbecse, Szabadka–Zenta–Óbecse–Újvidék. A   vasúthálózat 
teljes hossza 1.066 kilométer.

A   hajózható vízi utak a Duna, a Tisza, illetve a Ferenc- és Ferenc József-csatornák, 
ez utóbbiak azonban csak vontatott hajók számára.

II. melléklet
A   magyar statisztikákról általában

Aki a magyarországi viszonyokat egy kicsit is ismeri, nem lepődhet meg, ha azt 
látja, hogy kétségbe vonjuk a magyar hivatalos statisztikák pontosságát, mivel saját 
magának is tudnia kell, hogy azok pontatlanok.

1867-ben a teljes hatalom a magyarok kezébe került Magyarországon. Cselek-
vési joguk ennélfogva elsősorban azért volt vitatható, mert országukban nem volt 
abszolút többségük. Ezért úgyszólván lázas szenvedély ragadta el őket, hogy ezt a 
többséget mesterségesen hozzák létre. Mivel még nem történt meg minden – szük-
ségesnek ítélt – „előkészület” az 1869-es népszámlálásra, maga a statisztikai hivatal 
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figyelmeztette a kormányt a „kellemetlenségekre”, amelyeket a nemzetiségi alapon 
is végzett népszámlálás eredményezhet. Ennek eredményeként ezt a népszámlálást 
csak felekezeti alapon végezték el, a nyelvi hovatartozás figyelembevétele nélkül.

A   második népszámlálást 1880 végén hajtották végre; de a legjobb szándékuk 
ellenére sem sikerült a magyaroknak elérni a kívánt eredményt (6.125.088 plusz 
200.000 magyar a 13.728.622 fős teljes népességből, Horvátországot, Szlavóniát 
és Fiume városát nem számítva), ezért új erőfeszítéseket tettek az oly szükséges 
többség mielőbbi megszerzése érdekében. Mindezen erőfeszítések ellenére ezt a 
többséget még az 1890-es népszámlálás során sem sikerült megszerezni (7 millió 
356.874 magyar a 15 millió 133.494 fős teljes népességből). Tehát csak egy igen 
csekély különbség volt, amelyet nagymértékben ellensúlyozott az 1900-as népszám-
lálás (8.651.520 magyar a 16.838.255 főből), amely 51,4%-os abszolút többséget 
adott nekik, 1910-ben pedig már 54,5%-os többséggel rendelkezett (9.944.627 a 
18.264.538-ból)! Magyarország népessége 1900 és 1910 között 1.426.278 lélekkel 
nőtt, ebből a hivatalos statisztikák szerint 1 millió 293.107 a magyar lélekszám-
növekedés és 133.171 az összes többi nemzetiségé.

És így, a 8,5%-os normális növekedés ellenére a következő növekedési rátákat 
látjuk: 

A   magyaroknál  14,9%
A   románoknál  5,3%
Az oroszoknál  9,3%
A   horvátoknál  1,8%
A   szerbeknél  5,4%
A   németek száma csökkent -4,8%
A   szlovákok száma csökkent -2,8%

Ezek a számok egyértelműen azt mutatják, hogy valami bűzlik Dániában [sic!] 
Merthogy senki sem hiheti azt, hogy a magyarok képesek lennének természetes 
módon ilyen aránytalan mértékű növekedést produkálni. Igaz, hogy ebben az évti-
zedben elég nagy volt a kivándorlás, de ki tudja garantálni számunkra, hogy csak a 
magyarok nem vándoroltak ki, noha közismert (a statisztikák maguk is alátámaszt-
ják), hogy ők is részt vettek ebben. Igaz, hogy a nem magyarok helyzete nehéz volt 
Magyarországon, ám ennek ellenére nagyon valószínűtlen, hogy a magyarok száma 
14,9%-kal növekedett a természetes (születések szerinti) 11,6%-os növekedés mel-
lett; ez esetben több mint félmillió embernek kellett volna emigrálnia! Márpedig a 
következő tény bizonyítja, hogy mennyire valószínűtlen egy ilyen dolog: közismert 
tény, hogy a magyarok jelentős része a kálvinista valláshoz tartozik (ők maguk 
nevezik így, és megalapozottan, a magyar vallást), vagy inkább azt mondhatnánk, 
hogy néhány német kivételével minden kálvinista magyar. Mindazonáltal a reformá-
tusok növekedése 1900 és 1910 között csupán 7,2% volt, azaz az általános 8,5%-os 
növekedés alatt maradt. Másrészről közismert, hogy vannak bizonyos nemzetiségek 
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Magyarországon, melyek gyorsabb ütemben növekszenek, mint a magyarok (a ru-
ténok, szlovákok, németek, és a meglévő körülményekből ítélve Magyarországon 
kívül a szerbek és a horvátok). A   magyarok szerint Magyarországon a szlovákok 
és a németek többsége római katolikus, a horvátok, bunyevácok és sokácok pedig 
csaknem mindannyian azok. Ennek eredményeként érthető, hogy a katolikusok 
száma sokkal nagyobb mértékben növekszik, mint a kálvinistáké (1880 és 1890 
között 11,6%-kal; 1890 és 1900 között  12,6%-kal, 1900 és 1910 között 9,8%-kal). 
Ennek ellenére a magyarok százalékos növekedése (14,9%) rendkívül aránytalan. Ha 
megfigyelünk ezenfelül bizonyos vegyes népességgel rendelkező helységeket, akkor 
nagyon gyakran azt látjuk, hogy a magyarok rendkívül gyorsan növekednek, míg a 
többi nemzetiség csak nagyon csekély mértékben, esetleg egyáltalán nem növekszik, 
vagy pedig, ami nagyon meglepő, csökken. Számos esetben, amint azt a fentiekben 
bemutattuk, a statisztikák több százezer magyarról beszélnek, és azok, akik ismerik 
a régiót, azon gondolkodhatnak: hol vannak? Ezért nyilvánvaló, hogy itt magyaro-
sítással kell számolnunk, a tényleges, és még inkább a mesterséges magyarosítással. 
Ez utóbbi az, ami igen erőteljes. Ezért például közismert, hogy a tisztviselők és a 
vasúti munkások mindegyikének, kivétel nélkül, magyarnak kell lennie, és adott 
esetben még a vezetéknevüket is magyarosítaniuk kell. Még a családjukban is tilos, 
pénzbüntetés és elbocsátás terhe mellett, más nyelven beszélni, mint magyarul, és 
nem is gondolhatnak arra, hogy gyermekeiket magyar iskoláktól eltérő iskolákba 
küldjék. Mindazonáltal roppant sok ilyen tisztviselő és munkás van, és ezek az 
emberek kénytelenek a népszámlálás során magyarnak vallani magukat. Ugyanez 
a helyzet a többi közszolgálatnál (az állam, a vármegyék, az önkormányzatok, a 
pénzügyi szervek, a rendőrség, a határőrség, a csendőrség soraiban, sőt még sok 
magánvállalkozásban is; ugyanígy, a magyar iskolák nem magyar tanulói kötelesek 
magyarnak vallani magukat, ha tanulmányaikat be akarják fejezni). A   magyar társa-
dalom ebből a szempontból úgyszólván egy valóságos betegséggel fertőződött meg. 
Sok újság napi szinten terjeszti ezt az eszmét. Minden családnév-változtatás valódi 
lelkesedést vált ki, és az újságokban, valamint a brosúrákban lelkes javaslatokat tesz-
nek közzé, hogy hogyan lehetne tökéletesíteni a magyarosítást más nemzetiségek 
körében is, ugyanúgy, mint ahogyan az a zsidók esetében megvalósult, s akik közül 
1910-ben (vallási alapon) nem kevesebb mint 700.794 fő volt valódi magyarként 
nyilvántartásba véve.

Itt még egy megjegyzést kell tenni: elegendő átlapozni a hivatalos magyar statiszti-
kákat, hogy azonnal szembetűnjön, milyen ritkaságszámba megy olyan faluval talál-
kozni, ahol ne lennének magyarok. A   települések túlnyomó többségében azonban 
egyáltalán nincsenek magyarok, hacsak épp nem egy magyar a jegyző, közben pedig 
látunk nem magyar tisztviselőket és másokat, akik a hatóságoktól függő helyzetbe 
kerülve – mint például a zsidók – mind magyarokként vannak regisztrálva. S ez a 
szám több százezerre rúg.
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Következésképpen egyértelmű, hogy nagyon veszélyes lenne a hivatalos magyar 
statisztikákat felhasználni azok kiigazítása nélkül.

III. melléklet
A   néprajzi térkép

Bácskával, Baranyával, a Dráva bal partjának a szerb-horvátok által lakott területe-
ivel, a Mura bal partján elterülő Szlovén krajinával (Szentgotthárdig) és a német–
szlovén határral Stájerországban és Karintiában olyan különleges tájak területét 
tárgyaljuk, amelyek az egykori Ausztria–Magyarországhoz tartoztak.

Ezek azok a vidékek, ahol évszázadokon át a legelkeseredettebb nemzeti küz-
delmeknek lehettünk tanúi. A   német–magyar nyomás sehol nem volt olyan erős, 
mint dél felé, az Adria felé és az Égei-tenger felé. Élő védőpajzshoz hasonlíthatjuk 
ezeket, amely néhol kilyukadt, eltört és elporladt, sőt még vissza is húzódott dél 
felé, de amely a délszlávok támogatása által megerősödve – különösen a térség keleti 
részén – felegyenesedett, és végül ellenállt. Menedékként szolgált Szerbia számára, 
ahol a német–magyar nyomás etnikai szempontból nem érződött, ám a nemzetközi 
politika szempontjából jelentős szerepet játszott.

Mindezen német–magyar etnikai támadás következtében keleten Bácska és 
nyugaton a Pontafel által határolt terület egyes régiói vegyes etnográfiai jelleget 
kaptak, a délszláv, a német és a magyar népesség keveredése miatt. A   délszláv szál-
lásterület ilyen szétesése a magyar és a német betelepítések, valamint a féktelen, 
ám mégis felületes magyarosítás, illetve a szisztematikus és folyamatos németesítés 
következménye, melybe a hatóságokat is bevonták.

Jelentős különbség van azonban a Pannon-medence síkságához tartozó keleti 
régiók és a Keleti-Alpok hegyvidékétől védett régiók néprajzi megbontásának módja 
között. A   Mura és a Dráva összefolyásától keletre elterülő síkságon a német–magyar 
nyomás nem találkozott semmiféle olyan természetes akadállyal, amely legalább egy 
ideig meg tudta volna állítani azt.

 Itt a nagy folyamok folyásiránya észak–déli, tehát egybevág a német–magyar 
nyomás irányával. Ezen túlmenően a síkságok termékenysége elősegítette a betelepí-
téseket. Éppen ellenkezőleg, a Keleti-Alpokban a hegyláncok és a nyugatról keletre 
tartó folyók akadályt képeztek az észak–déli irányú német nyomás előtt, amely így 
hatását csak igen lassan tudta kifejteni, illetve ugyancsak akadályt jelentett a talaj 
sokkal csekélyebb termékenysége is. De a hatalmas német nemzet nyomása erősebb, 
mint a magyaroké, képes volt legyőzni ezeket az akadályokat. Érdekes megnézni, 
hogy milyen módszert alkalmaztak: a német erőfeszítések először egy olyan központ 
köré összpontosítottak, amely valódi földrajzi jelentőséggel bír, például egy nagyvá-
rosra, melynek környékét fokozatosan megszállták; így német telepes állomásokat 
vagy németesítő központokat szerveztek, amelyek segítségével dél felé haladtak.

A   Pannon-síkság térségei között Bácska – egy teljes és nagyon termékeny egészet 
alkotó síkság – különleges helyet foglal el. Teljes egészében átszeli az észak–dél 
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irányú, a Közép-Európából Belgrádon keresztül Konstantinápolyig vezető főút. 
A   Budapestet érintő Orient expressz keresztülmegy Bácskán. Ezért különösen 
fontos a dél felé irányuló német–magyar nyomás szempontjából. A   16. századtól, 
vagyis miután megtörtént a balkáni szerbek nagy vándorlása a Pannon-medence 
felé, Bácska lakossága szinte teljes egészében szerb volt. Magyar források szerint 
még a 18. század elején is a szerbek tették ki Bácska népességének 95%-át. Ortodox 
vallásuk és nemzeti lelkiismeretük által védve, idegen testet képviseltek a katolikus 
Ausztriában. Ők voltak Dél-Magyarország legismertebb és leggazdagabb kereskedői 
és kézművesei. Az országban a 18. században figyelemre méltó irodalom alakult ki, 
amely a 19. században érte el csúcspontját. Új civilizációnk bölcsője Bácskában van, 
és Szerbia balkáni területeire ültették át. Annak ellenére, hogy el kellett szenved-
niük néprajzi egységük szétzilálását, a bácskai szerbek mindmáig meghatározóak 
maradtak az egész térségben. A   szerb nyelv a térség nemzetközi nyelve: minden 
német vagy magyar beszél többé-kevésbé szerbül.

Elsősorban ezen okok miatt rontottak a magyarok és a németek főként a Bácskára 
annak érdekében, hogy az elveszítse szerb etnikai jellegét. A   18. század második 
felében a bécsi udvar elkezdte a németek betelepítését erre a vidékre. A   betelepítés 
különösen  Mária Terézia uralma alatt kapott új lendületet. Ugyanakkor a magyar 
népesség szétszórt szigeteit megerősítette a magyarországi betelepítés, amely a Tisza 
mentére és Topolya vidékére koncentrálódott. De leginkább az 1867-es kiegyezés 
után hajtottak végre a magyarok intenzív betelepítést, különösen Bácska déli részén, 
ahol szinte minden magyar enkláve új keletű. A   bácskai magyarok nagy része nem 
más, mint olyan proletariátus, amely nem kapcsolódik a földhöz, csak egy gyökér 
nélküli népesség, amely gyakran változtatja lakhelyét, míg a németek egy gazdagabb 
és helyhez kötöttebb népességet képviselnek.

A   magyarok még a betelepítéseken túl is megpróbálták megváltoztatni Bácska 
etnikai aspektusát a magyarosítás révén. Ezeket a magyarosítási folyamatokat már az 
előző pontokban bemutattuk. Az ortodox szerbek körében ritkán érték el céljukat; 
könnyebb volt elrejteni valós számukat a hivatalos statisztikák meghamisításával: 
azzal kezdték, hogy az ortodox szerbeket leválasztották a katolikus szerbekről (bu-
nyevácok és sokácok). Az 1910-es magyar statisztikák szerint megoszlásuk a követ-
kező: 213.590 (145.063 ortodox szerb 68.527 katolikus). Azonban a karlócai szerb 
patriarchátus statisztikái szerint (ez az egyházi népszámlálás 1913-ból származik) 
189.343 ortodox szerb létezik, ami 44.280 fővel több, mint ami a hivatalos statisz-
tikákban szerepel. Az első kiigazítás szerint tehát a teljes szerb népesség : 257.870.

A   magyaroknak könnyebben sikerült magyarosítani a bunyevácokat, akik első-
sorban Szabadka, Zombor és Baja vidékén élnek. Valószínűsíthető, hogy a bunyevá-
cok részben a nagy [török] inváziók idejéből származó egykori délszláv lakosságot 
képviselik, azt viszont nagy bizonyossággal tudjuk, hogy többségük Bosznia, és 
különösen Hercegovina területéről származik, ahonnan 1867 körül emigráltak. 
Ferences rendi papjaikkal érkeztek. Magas termetűek, kétségtelenül a dinári fajhoz 
tartoznak, és megőrizték a dinári szerbek hagyományait. Kitüntették magukat 
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azokban a harcokban, amelyeket Ausztria a 17., 18. és 19. században folytatott; 
sok bunyevác nemesi címet kapott, főleg a határőrvidék demilitarizálása után, és 
az osztrák császárok birtokain hatalmas földeket szereztek.

 Ez az egyik oka annak, hogy ők lettek Bácska északi részének a leggazdagabb 
népessége. A   háborúk lezárultával a bunyevácok nagyon szorgalmas népesség-
gé, neves borászokká váltak (és valószínű, hogy ezt a foglalkozást őshazájukból, 
Hercegovinából hozták magukkal), és hatalmas birtokaik révén ők a legkiválóbb 
szarvasmarhafajták tenyésztői is. Katolikusok lévén azokba a templomokba jártak, 
ahol magyar nyelven hirdették az igét, és mivel nem volt saját iskolájuk, mint az 
ortodox szerbeknek, gyermekeik magyar iskolákba jártak. Ennek eredményeként 
kevésbé álltak ellen a gátlástalan magyarításnak, melynek következtében falvaik 
neve és saját vezetéknevük is magyarrá változott. A   legfrissebb magyar statisztika 
Szabadkán 14.156 szerbhorvát nyelvet beszélő magyart fedezett fel. Ezek felülete-
sen magyarosított bunyevácok. Ha figyelembe vesszük ezt a kiigazítást, akkor még 
a helyesen értelmezett magyar statisztikák szerint is 82.683 bunyevácot kapunk 
(68.527 helyett). A   szerb-horvátok teljes száma pedig (a szlovákokkal és a ruté-
nokkal együtt) 313.064 lesz.

De azoknak a bunyevácoknak a száma, akiket a magyar statisztikákban magyar-
ként jelöltek meg, még ennél is sokkal nagyobb. Ezt megállapíthatjuk a bunyevác 
Mandić által készített statisztika segítségével, amely azonban 1890-ből származik, 
valamint az idei év (1919) elején, a szerb hatóságok által Szabadkán tartott nép-
számlás alapján. Az első statisztika szerint 1890-ben Bácskában 95.348 bunyevác élt, 
és ha figyelembe vesszük a népességnövekedést, most már legalább 110.000-en kell 
hogy legyenek, tehát nagyjából 27.000-el többen, mint amit a fentebb kiigazított 
hivatalos statisztika mutat. Ezen új korrekció szerint Bácskában a szlávok száma 
elérné a 340 000 főt. Az 1919-es népszámlálás szerint Szabadkán 74.000 bunyevác 
élt (szemben az 1910-es magyar statisztikákban szereplő 33.208-cal), azaz csaknem 
44.000-rel több. Mivel a szabadkai bunyevácok a bácskai bunyevácok majdnem felét 
teszik ki, ebből következik, hogy a hivatalos statisztikák szerinti számukat legalább 
80.000-rel növelnünk kell, ha közelebb akarunk kerülni a valósághoz. Ezért tehát 
Bácskában körülbelül 148.527 bunyevác lesz, vagyis 53.000-rel több, mint a Mandić 
után bevezetett korrekció szerint. E számítás szerint így a szerb-horvátok száma (a 
többi szlávval együtt) körülbelül 400.000 lesz. A   néprajzi térkép készítésénél nem 
követjük ezt a számítást, amely az 1919-es szerb népszámlálás eredménye.

A   katolikus szlovákoknak is el kellett szenvedniük a magyarosítást, amely még 
intenzívebb volt esetükben, mint a bunyevácoknál: ez közismert tény, de nincs 
semmilyen eszközünk, hogy ennek mértékét számszerűsítsük. Idézzük csak a kö-
vetkező tényt: A   hivatalos statisztikák szerint Bácskában nagyszámú „magyar” falu 
található, amelyeket viszont a környező lakosság „tótok” -nak (szlovákok) hív, és 
nemrégiben magyarosított szlovákoknak tekintették őket.

Ennélfogva Bácskában létezik számos „magyar”, akiket ekként határoztak meg a 
statisztikákban, de akik semmilyen formában nem azok. Még ennél is többen van-
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nak a fiktív magyarok, a bunyevácok, a sokácok, a szlovákok (sőt még a felületesen 
magyarosított németek is), akik azonnal megszűntek annak lenni, ahogy a magyar 
uralom eltűnt; most újra azzá lettek, amik mindig is voltak, délszlávok és szlovákok.

Ha az eddigiekben feltüntetett kiigazításokkal összhangban visszaállítanánk a 
hivatalos statisztikák valóságtartalmát a magyarok számának csökkentésével, számuk 
sokkal alacsonyabb lenne, mint amennyit az úgynevezett statisztika mutat.

Hivatalos népszámlálás
1919

Az előzőekben tárgyalt cikkelyek kinyomtatása után megkaptuk az 1919 elején 
elvégzett népszámlálás eredményeit.

Az 1919-es népszámlálás eredményei

Bácska
(Vár)

Megye[sic!]

Szabadka 
város

Zombor 
város

Baja 
város

Újvidék 
város

Összesen

Ortodox szerbek 130.812 8.737 12.292 425 13.106 165.372
Katolikus 
szerbek
(Bunyevácok és 
sokácok) 73.728 65.135 8.015 8.723 1.090 156.691
Szlovákok 64.396 – 123 1.116 1.929 67.564
Oroszok 13.824 – 26 52 339 14.241
Más szlávok 1.091 – – – 169 1.260
Szerbek és más 
szlávok összesen

283.851 73.872 20.456 10.316 16.633 405.128

Magyarok 165.637 19.870 4.487 7.134 11.630 208.758
Németek 162.221 4.251 3.639 5.121 4.676 179.902
Zsidók 10.310 3.293 883 2.734 2.439 19.659
Egyéb 5.309 – 138 246 199 5.892
Mindösszesen 627.328 101.286 29.597 25.551 35.577 819.339



■  ■

A   néprajzi-történelmi szekció 
Baranya-memoranduma
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84. BARANYA8

Földrajzi áttekintés

Szerb-horvát értelemben Baranya területe a Balaton, a Duna és a Dráva közötti 
háromszöget foglalja magába, amelynek központjában Pécs városa található.

A   terület központjától elüldözve a szerb-horvát nép a természet által védett 
helyekre vonult vissza a Duna és a Dráva mentén. Amit ma Baranya néven értünk, 
az a Duna és a Dráva között húzódó, szerb-horvátok által lakott terület. Ez a térség 
magában foglalja Baranya vármegyét, Somogy vármegyének egyes részeit és Zala 
vármegye egyes részeit a Mura folyóig és annak összefolyásáig, s itt találhatóak 
Tótszerdahely és Tótszentmárton szerb-horvát községek.

A   Duna és a Dráva mocsaras térségén kívül a szerb-horvátok által lakott terület 
egy völgyek által szabdalt vidék, a Baranya-hegy [Baranyai-dombság] körül, Villány 
és a Mohačko polje néven ismert Mohács lankáival szemben. Villány dombjaitól 
Pécs és a Siklós hegyeivel szemben, a Karašica folyam [sic!] környékén egészen a 
Dunával való összefolyásáig számos szerb-horvát község található.

A   térség teljes területe megőrzött egy alapvetően szerb-horvát jelleget valamennyi 
hegy, folyó, patak és terület nevében, amint azt az ezeken a településeken fellelhető 
nyilvántartások és városi térképek is mutatják. A   dombok magassága ritkán haladja 
meg az 5-600 métert, és átlagosan 2-300 métert ér el: szőlő borítja őket, a síkságok 
pedig csodálatosan vannak megművelve. 

A   községekben a föld a szerb-horvátoké, akik elsősorban állattenyésztéssel foglal-
koznak. Ennek okán ereszkednek le a folyók közelében elterülő síkságokra.

A   vidék lakosságának nagy károkat okoznak a hatalmas birtokok, amelyek a térség 
területének csaknem felét alkotják. S mivel e birtokok tőlük idegen emberekhez 
tartoznak, az őket megművelő munkások is kívülről érkeztek, így nincs bennük 
semmi közös; másrészt, mivel ezeknek a birtokoknak a tulajdonosai (magán- vagy 
jogi személyek) soha nem akarnak megválni tőlük, a túlszaporodó lakosságnak ki 
kellett vándorolnia, hogy olyan vidékre települjön, ahol földet szerezhetett.

A   legfontosabb birtokok a következők:

 1.  Habsburg-Tescheni  Frigyes főherceg (Erzherzog Friedrich) birtoka, mely 62.570 
hektáros területet ölel fel, és Mohácstól délre fekszik. Még a Duna és a Dráva 
partjain is túlmegy.

 2.   Schaumburg-Lippe herceg dárdai birtoka, a maga 28.248 hektárjával.
 3.  A   pécsi katolikus káptalan birtoka 12.600 hektárral.
 4.  A   pécsi katolikus püspök birtoka 14.750 hektárral.
 

 8 Francia nyelvű eredetiből fordította Sáfár Marianna.
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 5.  A   magyar mágnás,  Benyovszky birtoka, 7.990 hektárral.
 6.  A   magyar herceg,  Esterházy 6.349 hektáros birtoka (Szentlőrincen).
 7.   Draskovich gróf (sellyei) birtoka, 6.813 hektárral.

Ezek a nagybirtokok az őslakos népesség elmagyarosítását szolgálják az általuk 
gerjesztett munkaerő- és telepes beáramlás révén. Nem érdektelen hozzátenni, 
hogy a magyar statisztikák szerint a Mohácsi járás 27 településének összterülete 
143.635 holdat tesz ki, míg Habsburg-Tescheni  Frigyes főherceg birtoka önmagá-
ban 109.010 hold.

Baranya népessége többségében szerb-horvát, a Duna és a Dráva által határolt 
területen él, amely Pécs dombjaiig terjed, s csaknem a teljes Dráva menti síksá-
got lefedi (lásd a térképet). Ezeken a vidékeken a szerb-horvátok keverednek a 
németekkel és a magyarokkal is, akik ott szétszórt csoportokban élnek, de oly 
módon, hogy a szerb-horvát nyomokat mindmáig megőrizték, és a szerb-horvát 
nyelv még mindig általános használatban van. A   magyar elem megtalálható a 
három magyar településen (Darócz, Laskó, Kopács), a Duna és a Dráva szegleté-
ben, majd eltűnik a szerb-horvát tömegben, és újra megjelenik Baranya-hegység 
déli lejtőin (Sepse, Csúza, Kő, Karancs falvakban), azonban ismét eltűnik, s újra 
előbukkan Kölkedben, Mohács közelében, ahol kisebbségben van; aztán nem 
található több egészen Dunaszekcsőig. Dunaszekcsőtől Pécs és Siklós irányában 
magyar elem csak vegyes településen található, tisztán magyar községek kizárólag 
Siklós környékén vannak.

A   magyar statisztikák szerint itt a magyarok növekedése 3,6%, míg a nem ma-
gyaroké 8,7%. A   valóságban (lásd a III. fejezetet) a magyar növekedés százalékos 
aránya jóval a jelzett érték alatt marad.

Noha a Duna és a Dráva által bezárt szögben a magyar telepek a török meg-
jelenés idejéből származnak, megerősítésük ezen időszak után nem fordulhatott 
elő. A   német telepek 1765-től 1785-ig jöttek létre itt, és bár szaporábbak, mint a 
magyarok, ők sem tudták megváltoztatni e térség nemzeti jellegét. A   térség egészen 
a felszabadulásáig megmaradt szerb-horvátnak, és mint ilyen követelte, hogy egy 
szabad és független államban egyesülhessen a többi szerb-horvát területtel.

Történelmi áttekintés

Baranya a hatodik századtól kétségkívül délszláv területté vált. A   8. század frank 
forrásai azt bizonyítják, hogy ott a délszlávok létrehoztak egy, a frankok államától 
függő államot.

Ennek az államnak a megszervezése lehetővé tette a  Cirill és Metód szláv apos-
tolok által behozott szláv kultúra szabad fejlődését. Metód lakóhelye a Balaton 
partján, az azonos nevű városban volt.

Annak ellenére, hogy a magyarok lerohanták és megszállták ezt a vidéket (a 
kilencedik században), a szláv kultúra minden csapást túlélt.



■  III. A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének leg főbb dokumentumai ■ 583 ■  

Ez a kultúra nyilvánvaló nyomokat hagyott a Duna jobb partján: 1. a Privina 
és utódjainak korából származó régészeti gyűjteményekben (Pécsett, Zalaváron, 
Székesfehérváron stb.); 2. az első magyar királyok okleveleiben, amelyek igazolják, 
hogy a Dráva és a Duna közötti térségben egy olyan szláv nép élt, amelynek kultú-
rája megegyezett a Balkán-félszigeten található nép kultúrájával, és 3. a baranyai ősi 
feljegyzésekben megőrzött szókincsben és a kortárs elnevezésekben is.

Politikai szempontból ez a régió a 10. század óta Magyarország részét képezi, de 
a többi délszláv térséggel is szoros kapcsolatban állt. Ugyanakkor az idők folyamán 
többször is megszakadtak a kapcsolatok Magyarországgal, olykor hosszú időre is.

Baranyában több olyan szerb-horvát nemesi család is volt, akik fontos szerepet 
játszottak Magyarországon, miközben megőrizték nemzetiségüket.

A   15. és 16. századi szerb despoták, akikhez Baranya hatalmas birtokai tartoztak, 
a dunai és a drávai flották parancsnokaiként szintén részt vettek e térség igazgatá-
sában. Olykor ez a flotta hozzájuk tartozott, és állomásait, valamint a legénységet 
adó lakosságot is ők irányították.

Ezeknek a katonáknak, akiket „chaikachi”-nak (tchaikides) [sic!] neveztek, elég 
sokáig Szokolosban (ma Siklós) volt a parancsnokságuk. A   16. századi török invázió 
nem pusztította el a baranyai szerb-horvát népességet, sőt, inkább megerősítette. 
Ugyanis a török határ Baranya felé történő állandó elmozdulásának hatására a déli 
régiók szerb-horvát népessége felszaporodott, asszimilálva az ott lévő népességet, 
és átadva nekik jellegüket. A   törökök 18. században való visszavonulása után Ba-
ranya népessége jelentősen megnövekedett a szerb nép Balkánról induló új nagy 
vándorlása nyomán, amelyet III. Arzén [Arsenije] pátriárka vezetésével hajtottak 
végre (1690).

Ausztria embertelen magatartása felkelést váltott ki Baranyában, amelyről egy 
angol diplomata és nagykövet (1703. június 2-án) tájékoztatta kormányát, hang-
súlyozva, hogy a lázadás oka gazdasági természetű. A   Rákóczi gróf által Magyaror-
szágon kirobbantott lázadás idején Baranya szerb-horvát lakossága visszautasította 
a segítséget. Ezért büntetésül [Rákóczi] a legvadabb módon pusztított a területen. 
Baranya lakossága kénytelen volt a Dráva és a Duna mocsaraiba menekülni. A   pécsi 
katolikus püspökség 1714-ben 60 lerombolt templomról ismerte el, hogy e püs-
pökség szinódusa birtokba vette azokat. A   szinódust 11 pap alkotta, akik közül 8 
délszláv volt. Az ortodox egyházmegye 55 szerb települést jegyzett fel, a magyar 
elem még a magyarok véleménye szerint is kisszámú és jelentéktelen.

A   18. század folyamán, amikor az ortodox népességet át akarták téríteni a kato-
likus hitre, Lipót, József, Károly, és különösen  Mária Terézia osztrák császárok ural-
kodása idején e térség szerb lakossága mind vallási, mind gazdasági üldöztetéseknek 
volt kitéve. A   szerbek két kategóriába sorolása: az 1690-es kiváltságok által védett 
újonnan érkezettek és az őslakosok (kiváltságok nélkül) azt a célt szolgálta, hogy ez 
utóbbiakat kiűzzék addigi lakóhelyükről (pl. Pécsről két alkalommal: 1693-ban és 
1720-ban, Sóskútról 1748-ban, Hidasról és Jakabfaluból 1748-ban stb.), s helyükre 
német telepeseket költöztessenek.
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Az elnemzetietlenítés végrehajtását nemesi címek adományozásával is támo-
gatták. Ahhoz, hogy méltóvá váljon valaki egy ilyen címre, meg kellett tagadnia 
ortodox hitét. 1732-ben egész Baranyában csupán tíz szerb-horvát nemesi család 
volt (leszámítva Szabadszentkirály községének parasztjait, akik mindannyian a 
nemességhez tartoztak).

A   szerb-horvát katolikusok szellemi életének élén a bosna-argenteai (Bosna 
Srebrena ferences tartomány) ferencesek voltak, akiket délszláv mivoltuk miatt 
szintén üldöztek. Nesselrode osztrák tábornok kiűzte őket mohácsi kolostorukból. 
Arra kényszerültek, hogy újabbat emeljenek a külvárosban, de még ezt is tiltották 
számukra egészen addig, míg Bosna-Argentea címüket le nem cserélték az új, Ka-
pisztrán János rendje címre, amelynek a neve kapcsolódott Ausztria történetéhez. 
A   szerb-horvátok központja Pécsett volt. Olyan délszláv tollforgatók voltak ott, 
mint például a ćiprovaci Krsto  Pejkić (kiadott egy könyvet A   szerb egyházzal való 
egyesülésről címmel Velencében, 1725-ben), Stevan Grgić, Stevan  Hadžić, Juraj 
 Papanek (Baranya földrajza, Historia gentis Slavae) stb.

Az ortodox szerbek közül, akik kitüntették magukat, meg kell említenünk: 
Sofronije   Kirilovićot és Nikanor  Melentijevićet, mindketten püspökök, akik kemé-
nyen harcoltak annak érdekében, hogy Baranyát megtartsák a szerb egyház szerveze-
tében; aztán a kiváló püspököt, Nikanor Grujićot, a költőt, Adam Dragosavljevićet, 
aki egyike a legjobb szerb szerzőknek, s Vuk Karadžić munkatársa stb. A   szerb-hor-
vátok élete a Baranyában nagyon nehéz volt az osztrák uralom alatt: az egyéneknek 
ellen kellett állniuk a kormányzat és annak intézményei törekvéseinek, melyek az 
1867-ig tartató időszakban mindent megtettek a szláv lakosság germanizálása, majd 
ezt követően magyarosítása érdekében. Mivel nem élvezhették egy különálló és 
független nemzeti szervezet előnyeit, a katolikus szerb-horvátokat megfosztották 
az iskoláiktól, és gyermekeiket magyar iskolákba kényszerítették.

Noha az ortodox szerb-horvátok annyiban szerencsésebbek voltak, hogy meg 
tudták tartani nemzeti iskolájukat, mindazonáltal ezek a magyar közigazgatás alá 
tartoztak, amely mindig is beavatkozott az oktatásba, arra kényszerítve a szerb 
tanárokat, hogy még a szerb iskolákban is alkalmazkodjanak az érvényben lévő 
szigorú – a magyarosítást szolgáló – törvényekhez.

A   szerb-horvát Baranya lakosai csak Ausztria–Magyarország szétzúzása után 
érezhették meg először a teljes szabadságot, és éppen azért csatlakoztak a többi jugo-
szláv államhoz ekkora lelkesedéssel, hogy valóban megízlelhessék ezt a szabadságot.

Követeléseink. Általános statisztikai áttekintés

A   mellékelt térképből egyértelműen láthatjuk, hogy népünk követelései a Duna és a 
Dráva közötti háromszögre, valamint a folyó bal partján fekvő területi sávra vonat-
koznak, felfelé egészen a Muraközig; ezért itt két pontot kell szemügyre vennünk: a 
szerb-horvát települések és falvak területét Baranya vármegyében, és a Dráva övezetét.
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Az okok, amelyek miatt a szerb-horvátok követelik e két térség birtoklását, 
elsősorban nemzeti, illetve néprajzi jellegűek. Ha a legszigorúbb és legobjektívebb 
javításokat hajtjuk végre a magyar statisztikai adatokban, akkor gyorsan megbi-
zonyosodunk arról, hogy ezen térségek szerb-horvát népessége nemcsak a relatív 
többséget képviseli, hanem egy olyan többséget, amely igencsak megközelíti az 
abszolút többséget; a 183.907 fős teljes népességből 75.479 szerb-horvát, míg a 
magyarok a teljes népesség 26,2% -át teszik ki (48.256 lakos).

A   mellékelt, a magyar statisztikák (a még mindig szükséges javításokkal) alapján 
összeállított néprajzi térképről egyértelműen kiderül, hogy a magyarok Baranya 
népességének közepére helyezték el telepeseiket, még a Duna mentére is betelepít-
ve őket annak érdekében, hogy sikeresebben elválaszthassák egymástól Baranya és 
Bácska szerb-horvát lakosságát, és így könnyebben elvégezhessék magyarosításukat. 
Az összes település közül csak 6 vagy 7 a tisztán magyar község. Másrészről, a ma-
gyar telepek ilyen mesterséges létrehozása – elszigetelve őket a periféria fő magyar 
tömbjétől – vezetett Baranya szerb-horvát tömbjéhez való hozzácsatolásukhoz; 
ténylegesen elválasztották ezeket a telepeket a magyaroktól egy meglehetősen 
nagyszámú szerb-horvát népességgel, amelyet a magyaroknak még nem sikerült 
elmagyarosítani annak ellenére, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy 
be tudják számítani őket statisztikáikba, s ezáltal papíron meg tudják valósítani 
„nemzeti politikájukat”.

Bármely más, a mi követeléseinktől eltérő megoldás nemcsak aláásná Baranya 
és Bácska szerb-horvát lakosságának unióját, de a magyarok korábbi, népünkkel 
szembeni büntetőpolitikájának szentesítését is jelentené; arra buzdítanánk őket, 
hogy Baranya azon részén, mely megmarad nekik, még elvégezzék a magyarosítás 
munkáját, amelyet a béke előtt nem tudtak befejezni.

Ami a Dráva térségét illeti, a térképen egyértelműen láthatjuk, hogy ezt szerb-
horvát lakosság népesíti be, még nagyobb arányban, mint Baranya vidékét, kivéve 
a Szentmárton és a Sósvertike közötti részt.

A   Dráva nem képez egy jól megalapozott határt a szerb-horvátok és a magyarok 
között.

Ezt bizonyítja az a tény, hogy a szerb-horvát lakosság a bal parton összpontosul, és 
ennek a folyónak a természete is, folyása is igen változékony; ráadásul Horvátország 
korábbi közigazgatási határa ugyancsak a bal parton húzódott.

A   Dráva két partján elterülő hatalmas homokos síkság, illetve az üres terek, 
melyekkel gyakran találkozhatunk arrafelé, ékes bizonyítékai annak, hogy ez a folyó 
változtatja a medrét és az irányát, arra kényszerítve az ott lakókat, hogy elhagyják 
falvaikat és otthonaikat. Ha biztonságos és stabil határt szeretnénk húzni ebben a 
térségben, ki kell lépnünk a Dráva síkságából, amely annyira bizonytalan jelleget 
mutat. És ezt annál is inkább meg kell tennünk, mivel ezt a határt a szerb-horvát 
lakosság néprajzi jellege is tanúsítja. 
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E megjegyzések szabatosságát a Répás néven ismert vidék földrajzi elhelyezkedése 
tanúsítja (a Bélavár, Berzence és Gyékényes vasútállomások közötti terület), amely a 
Dráva bal partján található; Répás vidéke nem tartozik kevésbé Horvátországhoz. 
Nem kétséges, hogy Magyarország nagyon ellenséges és gátlástalan Horvátországgal 
szemben, és kisajátította volna ezt a térséget, ha ezt a gazdasági és a földrajzi feltételek 
megengedték volna, ahogyan ezt meg is tették ennek az övezetnek a területén, kivéve 
a megjelölt pontot, valamint néhány más pontot, amely ezen a parton található.

Végül hozzá kell tenni, hogy ugyanezen kényszerítő okok azt kívánják, hogy a 
terület Szentmárton és Sósvertike közötti kis részét, amely többségében magyar, a 
szerb–horvát állam határain belül helyezzük el, így egyesítve ennek a térségnek a 
lakosságát Baranya vidékének lakosságával. A   Dráva partjainak megerősítését célzó, 
a lakosság árvizekkel szembeni védelme érdekében szükséges munkálatok csak akkor 
hajthatók végre gyorsan, ha ezek a területek egyetlen államhoz tartoznak; egyébként 
a hozzá kapcsolódó területi kérdések összetettsége hosszú ideig akadályozná azok 
megvalósítását.

Nem marad más hátra, mint hogy megadjuk az általunk követelt területeken 
élő lakosság számát.

De mielőtt belevágnánk e kérdés tárgyalásába, újra fel kell hívnunk a figyelmet 
arra, hogy csak a magyar statisztikák adataira tudunk támaszkodni, amelyek sajnos 
nagyon pontatlanok. A   magyar statisztikákban megfigyelhető égbekiáltó pontatlan-
ságok elsősorban azzal magyarázhatóak, hogy az ezen a területen élő szerb-horvát 
népesség jelentős többsége katolikusként kizárólag a magyar tanárokhoz és papokhoz 
fordulhatott. Ennyi elegendő volt a magyar népszámláló biztosoknak (különösen az 
 Apponyi-féle népiskolai törvény idején), hogy ezeket a szerb-horvátokat magyar-
ként regisztrálják, noha ez nem felelt meg sem e népesség törekvéseinek, sem pedig 
nemzeti érzelmüknek, s bár semmiben nem különböztek ortodox nemzettársaiktól, 
egy különbség mégis van: ez utóbbiak a vallásuknak köszönhetően egy kicsit jobban 
reprezentáltak a magyar statisztikák számoszlopaiban.

A   különböző magyar népszámlálási táblázatok összehasonlítása is bizonyítja a 
fenti megjegyzések helytállóságát. Ezek számaiból az alábbi három következtetés 
vonható le:

 1.  azokon a területeken, ahol a magyarok nem keverednek a szerb-horvátokkal 
vagy a németekkel, a magyar lakosság száma csökken;

 2.  a magyarokkal nem keveredett szerb-horvát lakosság létszáma nő, és
 3.  ellenkezőleg, azokon a területeken, ahol a szerb-horvátok erőteljesen kevered-

nek a magyarokkal, ez utóbbiak száma növekszik az elsők rovására. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy itt kiforgatták a tényeket.

Vegyünk néhány példát:
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Települések, ahol a magyar lakosság van túlsúlyban:

Magyar városok Kopács accuse en 1880 1.290 Magyarok
– – 1910 1.121 –
– Kő – 1880 445 –
– – 1910 327 –
– Piski – 1880 266 –
– – 1910 244 –
– Egerag – 1880 600 –
– – 1910 592 –
– Old – 1880 460 –
– – 1910 433 –
– Kisherend – 1880 405 –
– – 1910 381 –

A   magyar népesség számának csökkenése, amelyet másutt, Magyarország más 
régióiban megfigyeltek, megrémítette a magyar államférfiakat, akik úgy döntöttek, 
hogy ezt a problémát azáltal orvosolják, hogy mesterségesen megnövelik a magyarok 
számát a szlovák, a német és a szerb-horvát katolikus lakosságtól elvont elemekkel. 
Mivel számaik pontossága kevéssé aggasztja őket, azok igazolását a végtelen időre 
bízták, de ezek a számok az erőszakos magyarosítás hatására mindenképp teljesen 
önkényesek lesznek.

Települések, ahol a szerb-horvát lakosság van túlsúlyban, s ahol 
magyarok csak kevesen, vagy egyáltalán nem élnek

A   szerb-horvát lakosság növekedése itt a szokásos görbét követi.

Település B. Kisfalud accuse en 1880 547 Szerb-horvátok
– – 1910 708 –
– Darázs – 1880 1.389 –
– – 1910 1.445 –
– Szalánta – 1880 392 –
– – 1910 561 –
– Szemely – 1880 250 –
– – 1910 328 –
– Szőkéd – 1880 185 –
– – 1910 285 –
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– Nagy-Kozár – 1880 282 –
– – 1910 500 –

3. Vegyes lakosságú települések

Helység Nemzetiségek Népszámlálások
1880 1890 1900 1910

1. Belezna Magyarok
Szerb-horvátok

1.292
14

1.363
1

675
621

1.361
150

2. Vízvár Magyarok
Szerb-horvátok

610
593

598
856

591
931

820
688

3. Kiskőszeg Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

755
487
636

1.466
331
547

1.149
624
778

1.854
256
834

4. Szepetnek Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

460
1.034
685

534
1.108
746

672
1.097
736

1.472
595
333

5. Lánycsók Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

341 388 433 694
1.279 1.523 1.483 1.490
231 302 214 211

6. Magyarbóly Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

119
670
275

256
806
312

258
827
358

347
815
327

7. Dárda Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

380
1.192
742

550
1.322
832

657
1.339
833

1.343
1.062
837

8. Monyoród Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

12
325
172

20
383
197

12
408
157

125
416
137

9. Somberek Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

59
1.311
603

129
1.561
547

243
1.372
516

108
1.467
500

10. Majs Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

117
1.204
403

40
1.467
393

52
1.455
384

78
1.492
379

11. Rácztöttös Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

37
687
418

49
826
405

41
888
326

71
848
313
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12. Liptód Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

8
506
253

14
664
265

26
608
213

65
729
209

13. Dályok Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

64
85

1.745

78
134

1.738

119
146

1.662

250
103

1.560
14. Herczegmárok Magyarok

Németek
Szerb-horvátok

92
18

1.030

209
5

1.090

218
18

1.075

262
9

995
15. Izsép Magyarok

Németek
Szerb-horvátok

120
88

1.452

304
74

1.439

287
111

1.235

326
40

1.234
16. Kassad Magyarok

Németek
Szerb-horvátok

16
27

603

60
34

623

65
69

618

110
70

577
17. Versend Magyarok

Németek
Szerb-horvátok

32
518
542

235
641
557

235
560
556

267
700
508

18. Benge Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

36
141
279

92
138
297

50
212
253

91
175
235

19. Lőcs Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

44
262
746

160
207
763

49
263
790

107
276
737

20. Birján Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

95
81

308

143
100
389

234
87

273

107
81

267

21. Babócsa Magyarok
Németek
Szerb-horvátok

923
28

1.159

1.178
17

1.232

2.162
21

392

2.165
22

610
22. Bélavár Magyarok

Németek
Szerb-horvátok

300
2

307

354
2

408

427
1

325

866
1

19

Annak szemléltetésére, hogy milyen módon készülnek a magyar statisztikák, 
csak néhány jellemző tényt említettünk, de ahhoz, hogy jól tudjuk értékelni őket, 
a fenti táblázatokhoz hozzáadunk még néhány gondolatot a magyar statisztikák 
által adott számok tekintetében.

 1.  E statisztika szerint egyértelmű, hogy az 1880 és 1910 közötti időszakban a 
magyar népesség szinte az összes olyan településen (24-ből 21-ben) csökkent, 
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ahol egyedül magyarok éltek; de ez nem akadályozta meg a magyar statisztikát 
abban, hogy azon a húsz településen, ahol a magyarok keverednek a német 
kisebbséggel, továbbra is növekedést mutassanak, néha nagyon is jelentőset, 
míg a németek száma – annak ellenére, hogy azokon a településeken, ahol 
többségben vannak, termékeny jellegük állandósága tapasztalható – tíz esetben 
csökken. Nyolcból hat olyan helyen, ahol a magyar többség a szerb kisebbség-
gel keveredik, az utóbbi az, mely a statisztikák szerint csökkenést mutat.

 2.  A   44 település közül, ahol 1880-ban a szerb többség kapcsolatba került egy ma-
gyar kisebbséggel, a magyar elem 29-ben növekedést mutat. 11 településen ez 
az emelkedés 200–600%-ot tesz ki, míg ugyanezeken a helyeken a szerb-horvá-
tok a legaránytalanabb csökkenést szenvedték el!

 3.  Az 53 olyan település közül, amely 1880-ban német többséggel rendelkezett, 
a magyarok száma 45-ben növekedett, ebből 15-ben több mint 100%-kal, és 
9-ben (meglehetősen nagy népességtömeget mutatva) 100–600%-kal, míg a 
szerb-horvát elem ugyanezen települések tekintetében 8-ban 25–50%-kal csök-
kent, a német elem pedig, ha épp nem csökkent, mint ahogy az két településen 
megtörtént, akkor is csak 6–10%-os növekedést mutat.

Külön hangsúlyoznunk kell, hogy a szerb-horvátok által követelt Baranya-
vidékhez és Dráva-területhez tartozó, itt vizsgált 150 település közül 24 község 
rendelkezik tisztán magyar lakossággal, ezek közül 21-ben a népesség csökkenése 
figyelhető meg, és csak háromban látszik enyhe növekedés; míg szinte az összes 
olyan településen, ahol a szerb-horvát vagy a német népesség elég tisztán van jelen, 
népességnövekedéssel kell számolnunk.

Ellenben, a 114 olyan településből, ahol a szerb-horvátok és a németek szomszé-
dosak a magyarokkal, a magyar statisztikák szerint 87 községben mutat növekedést 
a magyar népesség száma, melynek mértéke 25% és 600% között mozog.

Nyilvánvaló, hogy ez a növekedés abból származott, hogy a szerb-horvát és a 
német népesség többletnövekményéből merített, sőt gyakran – mint azt a fenti 
számok is mutatják – alapszámukat is megváltoztatta.

Ennélfogva nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy a magyarok önkényesen 
úgy mutatták be a saját népességüket Baranyában, mintha az legalább 40–50%-kal 
nőtt volna az elmúlt harminc évben (1880–1910). Az efféle számításokat pedig 
leginkább a szerb-horvát népesség kárára végezték, és csak egy bizonyos mértékben 
a német elem hátrányára.

Következésképpen csak akkor kapunk egy többé-kevésbé pontos számot a szerb-
horvátokat illetően, ha a statisztikákban szereplő szerb-horvátok számához még 
hozzáadjuk: 1. azokat a szerb-horvátokat, akik a statisztikák „egyéb” oszlopában 
sokácok vagy vendek néven szerepelnek, és 2. a magyaroknak a szerb-horvátok 
kárára odaadott növekedési szám legalább egyharmadát (72.383-24.127).

Ily módon eljárva a következő számokat kapjuk: teljes létszám 183.907 a követ-
kező megoszlásban:
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  75.479 szerb-horvát (51.352+24.127);
    140 szlovák;
  58.459 német;
  48.256 magyar (72.383 egyharmaddal csökkentve);
  1573 (egyéb, cigány).

Ezekben a számokban a szerbekre és a németekre vonatkozó adatok a minimum 
számokat mutatják, míg a magyarok esetében, noha ezek már csökkentett számok, 
még így is meghaladják a magyarok valós számát, mivel sok németet is közéjük so-
roltak. Másrészről, a Horvátország részét képező Répás-vidékén további 1.936 szerb-
horvát él. Ha ezt a számot is fi gyelembe vesszük, azt kapjuk, hogy a Baranya-vidéken 
és a Dráva-területen élő szerb-horvátok összlétszáma megközelítőleg 77.415 fő.

Mellékletek

A   Baranya határain kívül, a Duna jobb partján élő szerb-horvátok

Tolna vármegyében 3.223
Baranya vármegyében 1.148
Somogy vármegyében 2.601
Székesfehérvár [sic!] vármegyében 1.460
Budapest [sic!] vármegyében (a Pomázi, 
Ráckevei és Szentendrei járásban) 3.954
Zala vármegyében 113.615
Vas vármegyében 7.0627
Sopron vármegyében 33.302
Moson vármegyében 9.467
Összesen: 239.397

Nem kétséges, hogy e népesség egy részét a Muraköz és Muravidék határain 
belülre fogják helyezni; mindazonáltal elég szerb-horvát marad még a leendő 
Magyarország ezen részén, és ha a szükséges javításokat elvégezzük a magyar sta-
tisztikai adatokban, akkor azt kapjuk, hogy minden valószínűség szerint több mint 
140.000-en lesznek.

Gazdasági megjegyzések

A   Dráva folyón való közlekedés nagy jelentőséggel bír Jugoszlávia számára, bár ez 
a folyó manapság csak részben hajózható (Barcstól, vagy pontosabban Eszéktől a 
Dunával való összefolyásáig). Éppen ez az oka annak, hogy el kell végezni a folyó-
szabályozást, amely azonban nagy tőkét igényel. A   magyarok, még ha módjukban is 
állna, nem lennének érdekeltek a szükséges munkák elvégzésében, mert a Dráva két 
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partján egy olyan elem él, amely számukra teljesen idegen: a délszlávok. Ráadásul 
egyetlen magyar térség sem húz nagy hasznot a Dráván való hajózásból, senkinek 
sincs valódi szüksége rá.

A   délszlávok számára, épp ellenkezőleg, ennek a folyónak a szabályozása a leg-
nagyobb jelentőségű gazdasági érdeket képviseli. Teljes délszláv térségek (Karintia, 
Stájerország, a Muraköz, a Dráva menti síkság Horvátországban, Szlavónia és Bara-
nya) találhatók a Dráva mentén. Amint ez a folyó ismét hajózhatóvá válik, ez lesz a 
Duna elérésének a legegyszerűbb és legolcsóbb módja. A   Dráva Jugoszlávia egyik fő 
artériája; e folyó által minden északi terület a központ felé, az állam fővárosa, Belgrád 
felé orientálódik. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy a Közép-Dráva 
két partját (Villachtól Légrádig) délszlávok lakják, és következésképpen a Dráva 
ezen része kizárólag a mi államunkhoz fog tartozni. Nagy kiadásokat kellene tehát 
vállalnia a folyószabályozás érdekében, ezt azonban csak akkor tudná hasznosan 
megtenni, ha a Dráva belső folyása is hozzá tartozna. Mert minden más esetben 
a felvállalt költségek kárba vesznének. Mivel a délszláv népesség a Dráva síkságán 
található, a folyó nem határolja el őket, az általuk lakott terület messze északra 
terjed (Villachtól egészen a Dráva és a Duna összefolyásig). A   folyó egyik partján 
élő lakosoknak vannak tulajdonaik a folyó másik oldalán, így számukra sokkal ké-
nyelmesebb – főként az Alsó-Dráva völgyében – csónakkal átkelni az egyik partról 
a másikra, mint kocsival bejárni a folyó mocsaras partjait. 

A   Dráva mentén fekvő városok, mint például Beljak/Villach, Celovec/Klagen-
furt, Maribor, Varasd és Eszék nemcsak azon lakosok kereskedelmi és gazdasági 
központjai, akik a folyó azonos oldalán élnek, hanem az átellenben lévő part lakói 
számára is. Ez az Alsó-Drávára és a Felső-Drávára egyaránt vonatkozik. Ha úgy 
oldanánk meg a kérdést, hogy a folyó folyását jelölnénk ki határként, szétzúznánk 
a két part lakói között jelenleg fennálló természetes kapcsolatokat.

Ugyanazok az okok, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a Dráva teljes 
folyását az államunkhoz csatoljuk, arra késztetnek minket, hogy a Dráva bal partján 
Barcstól a Duna mentén Mohácsig futó vasútvonalat is megszerezzük. Ez a vasútvonal 
kizárólag a mi népünk által lakott területeket köti össze: Horvátországot Szlavóniá-
val és a Bácskával; nem képvisel sem értéket, sem érdeket a magyarok számára. Ezért 
szükséges, hogy a határt e vasúttól északra húzzuk meg. Ha az Alsó-Dráva annak 
összefolyásáig lenne a határ államunk és Magyarország között, ezzel létrejönne egy 
olyan enkláve a nemzeti területünkön, amely akadályozza a közvetlen összeköttetést 
Szlavónia és Bácska, valamint két fontos város: Eszék és Zombor között. Ez az enk-
láve állandó akadályát képezné népünk gazdasági és kereskedelmi fejlődésének, ami 
a jövőben folyamatos félreértések forrása lenne a magyarok és köztünk.

Végezetül, ez a kérdés kapcsolódik Szlavónia és Eszék életének fejlődéshez is, 
mely utóbbi államunk legfontosabb ipari központja. Ez a város a Dráva jobb partján 
található, a folyó közvetlen közelében. Nem tudnánk elképzelni a jövőjét, ha az 
átellenben lévő part – amely biztosítja a szükséges helyet a város rakpartjai, teher-
pályaudvarai és ipari külvárosai számára –  egy másik államhoz tartozna. 
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Ugyanazok az okok, melyeket akkor vetettünk fel, amikor Szeged városának 
fejlődését biztosítandó kértük a szerb Bánát északi vidékén lévő terület egy részét, 
érvényesek Eszék tekintetében is. S az ahhoz szükséges teret, ami levegőhöz juttatná 
Eszéket, az Alsó-Dráván túli vidék alkotja. Ezt a Baranyának nevezett háromszö-
get nemcsak népünk néprajzi és történelmi jogaira hivatkozva, hanem gazdasági 
felvirágzásának biztosítása érdekében is szeretnénk a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rálysághoz csatolni.

85.  ÉSZAKI HATÁROK – FRONTIÉRE SEPTENTRIONALE9

Bevezetés

Az egyik legszembetűnőbb esemény a háború végén a dualista Monarchia szinte 
azonnali eltűnése volt. Mintegy varázsütésre, a Monarchiát összetartó összes erő 
szétszóródott és szétesett. A   császár lemondott a trónról, számos főherceg és magyar 
mágnás a legértékesebb vagyonával semleges országba menekült; a főparancsnokság 
és a magas rangú tisztek gépjárműveken kocsikázva, jól felszerelkezve hagyták ma-
gukra a hadszíntéren állomásozó csapataikat, nem törődve azzal, hogy felbomlott 
seregeik katonái mindenfelé szétszóródtak, egymást gyilkolva igyekeznek helyet 
találni a frontvonallal ellenkező irányba induló vonatokon. Az egész társadalmi 
felépítmény összeomlott. Egy olyan hatalmas birodalom feloszlásának, eltűnésé-
nek lehettünk szemtanúi, amelyet saját népei építettek fel, majd romboltak szét. 
Ezeknek a népeknek már régóta az volt az egyedüli vágya, hogy az elnyomás alól 
felszabadulva saját államuk legyen, esetleg a nemzettársaik már meglévő szerve-
ződéseihez csatlakozzanak. Így jött létre a szerb–horvát–szlovén, a csehszlovák, a 
lengyel és a román állam.

Könnyen érthető, hogy sok nehézség merült fel, amikor ezen új államok határait 
kellett meghatározni. Egyes tartományokban rendkívül vegyes a lakosság összetétele; 
a többé-kevésbé elnémetesített vagy elmagyarosított népességcsoportok némelyi-
kében kezdett feléledni a nemzeti öntudat. Végül, az egykori Habsburg Monarchia 
szinte teljes egésze, de annak két része: Magyarország és Ausztria is kedvező földrajzi 
egységeket képvisel. Felbomlásuk után földrajzi és stratégiai kérdésekkel kapcsola-
tos nehézségek merültek fel az új államok területeinek behatárolása során. Ezek a 
nehézségek a Pannon-medencében a legnagyobbak, ahol a lakosság sokkal inkább 
vegyes, mint a Monarchia bármely más részén, és ahol néha lehetetlen meghúzni a 
megfelelő földrajzi határokat.

Ebben a tanulmányban a délszlávok északi határait néprajzi és földrajzi szem-
pontból vizsgáljuk meg, ami talán kevésbé bonyolult feladat, mint a románok vagy 
a csehszlovákok Pannon-medence irányában húzódó határainak vizsgálata.

 9 Francia nyelvű eredetiből fordította Sáfár Marianna és Kakas Viktória.



■  ■

Jovan Cvijć Északi határokról írt 
összefoglalása
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Néprajzi határok
 Vezérelvek

  
Általános elv, hogy az államok közti határokat az alaposan tanulmányozott néprajzi 
sajátosságok mentén kell meghatározni, a gazdasági érdekek figyelembevételével. 
Csak ilyen módon szavatolhatjuk a stabilitást és a tartós békét Európa ezen részén. 
Az elvek lefektetésénél nem vonjuk kétségbe, hogy a határoknak igazodniuk kell a 
domborzat sajátosságaihoz, de amennyiben módunk van választani, úgy a gazdasági 
és a stratégiai elvek helyett a néprajzi sajátosságokat kell döntő erejűnek tekintenünk 
– másképpen fogalmazva: álláspontunk, hogy a lakosság nem válhat áldozatává a 
katonai érdekeknek, vagy hogy egy másik állam részévé váljanak népes idegen tö-
megek csak azért, hogy stratégiai szempontból elfogadható határokat vonjunk meg. 
Két szomszédos nemzet jobban megérti egymást és jószomszédi kapcsolatokat ápol 
abban az esetben is, ha a határok stratégiai szempontból kifogásolhatóak, de nem 
sértik nemzeti önérzetüket és nem gátolják gazdasági kiteljesedésüket, ellentétes 
esetben a legjobban megválasztott stratégiai határok sem gátolják meg a gyűlölet 
felizzását és a háború kitörését. 

Bármilyen világosak is ezek az alapelvek, alkalmazásukkor különféle akadályokba 
ütközünk. Azokban az esetekben, amikor a néprajzi határok egyértelműek és éle-
sek, mint például nyugaton a délszlávok és az olaszok között, egy szinte tökéletes, 
néprajzi tényekkel alátámasztott határt húzhatnánk. A   délszlávok lakóterületének 
északi határa azonban kevésbé egyértelmű: egyes területeken, ahol ők alkotják a 
relatív többséget, németekkel és magyarokkal élnek vegyesen oly módon, hogy 
lehetetlen bizonyos népcsoportokat kizárni államunkból. Másrészt képtelenség 
népünk szétszórt szigeteinek államunkba bekebelezését követelni a kompakt magyar 
szállásterületen belül. Mindezeket a kivételeket a lehető legalacsonyabb szintre kell 
redukálni, a kisebbségek jogait a Népszövetség hatáskörébe kell utalni minden – lett 
légyen az kicsi vagy nagy – államban.

A   néprajzi szempontok szerint tiszta nemzetállamok létrehozásának érdekében 
nem kizárt, hogy lakosságcseréhez kell folyamodni a határ két oldalán az önkéntes 
kivándorlás megkönnyítésével, de nem kizárt a birtokcsere alkalmazása sem. Ezen 
az úton a lakosság politikai csoportosítására is sor kerülhetne ott, ahol néprajzi 
szempontok alapján erősen kevert a lakosság.

A   fentiek alapján mi a pontos néprajzi térkép megalkotásába helyezzük bizal-
munkat, mert ebben látjuk az újonnan létrejövő államok határai megvonásának 
legfőbb alapját Európa ezen részén. Ugyanakkor esetenként igazán nehéz tényeket 
megállapítani. A   Habsburg Monarchia népesség-összeírásai, kiváltképp a magyaror-
szági részek esetében pontatlanságokat mutatnak egyes területek esetében. A   szerb-
horvát lakosságot több elv szerint vették számba: szerbek, horvátok, bunyevácok, 
sokácok, dalmátok, illírek, krassovánok, ami miatt az adatokat nem ismerő személy 
zavarba jöhet, emellett a szerb-horvátokat az „egyéb” kategóriában is megtaláljuk. 
Találunk olyan délszláv lakosokat, akik adminisztratív vagy gazdasági nyomásnak 
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engedve „használt nyelvként” a magyart vagy a németet jelölték meg, míg magukat 
nem akarják magyarnak vagy németnek feltüntetni. Azokon a vidékeken, ahol a 
délszláv lakosság csak felületesen vált magyarrá vagy németté, napjainkban nemzeti 
öntudatára ébred. Ezenfelül a szlávok egy bizonyos hányada magyarként került 
nyilvántartásba minden, számunkra ismert indoklás nélkül.

Mielőtt megpróbálnánk meghatározni a határvonalat a délszlávok és a szomszé-
dos népek között, az etnográfiai múltat, valamint a hivatalos statisztikák hiányos-
ságait is figyelembe kell vennünk.

 A   Pannon-medence és annak déli pereme

Ha megfigyeljük Közép-Európa és a Balkán-félsziget térképét, láthatjuk, hogy 
azok központjában a Pannon-medence fekszik, melyet olyan nagy folyók szelnek 
át, melyek az Alpokban és a Kárpátokban erednek, ezek pedig : a Dráva, a Mura, a 
Száva, a Duna és a Tisza. Mindezek a folyók Belgrád környéke irányában haladnak, 
és csak innen válik a Duna a Volga után Európa legfontosabb folyójává. Belgrád 
arra rendeltetett, hogy egy igen kiterjedt hajózási hálózat központja, valamint a 
Pannon-medence déli részeinek fővárosa legyen, mint ahogyan ma Szerbia fővá-
rosa. Továbbá a Balkán-félsziget és Közép-Európa néhány fő útvonala Belgrádban 
keresztezi egymást, vagy ott érnek véget: a Morava–Vardar és a Morava–Marica 
vonalak, a Fiume–Belgrád-, a Bécs–Budapest–Belgrád- és a Temesvár–Pancsova-
vasútvonalak. Belgrád a Balkán-félsziget, a Földközi-tenger keleti része és Kis-Ázsia 
északi átjárója. Földrajzi elhelyezkedése szempontjából Pestnél és Bécsnél is fonto-
sabb. Történelmi szerepét jelentős mértékben meghatározza a Pannon-medencéhez 
viszonyított földrajzi elhelyezkedése.

Belgrád a Dunába torkolló Száva folyó torkolatánál, egy dombos területen he-
lyezkedik el, és ezzel a fekvésével az említett medence nagy részét uralja: a Tiszától 
keletre Bánátot, a Tisza és a Duna között Bácskát, a Duna és a Dráva között Baranyát, 
Szerémséget és Szlavóniát. Ezeken a dombokon elterülve, szótlanul, mint a szfinx, 
Belgrád hirtelenjében mégis jelentős események mozgatórugójává vált.

A   Pannon-medence szinte mindenhol igen termékeny. Nagy folyói a vízi közele-
désre alkalmasak, halban gazdagok. Peremvidéke, különösen a Bánáti-hegység és a 
Kárpátok a Tátrával Európa leggazdagabb bányavidékeinek számítanak. Mindezen 
okokból kifolyólag a medence mindig is sokféle népet vonzott, és erősen ingadozó 
történelme a folyamatos népvándorlások tanúja. Különböző népek telepedtek itt le, 
álltak hadban egymással, hoztak létre egy változatos néprajzi keveréket. A   terület ellen 
indított hódítások közül sok a belgrádi dombos terület előtt torpant meg. Azok a 
népek, amelyek sikeresen túljutottak a Balkán-félsziget ezen első akadályán, magukon 
viselték a domborzat hatását. Ez a félsziget északon vendégszerető, dél irányában azon-
ban egyre keskenyedik, és domborzata egyre bonyolultabbá válik, különösen annak 
dinári részén. Minél mélyebbre törtek be a hódítók a terület belsejébe, annál inkább 
forgácsolódtak szét és veszítették el csatáikat, de az is előfordult, hogy a behatoló 
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népek már nem tudtak visszatérni. Csak a nagy számban és nagy erővel bíró népek 
voltak képesek megőrizni etnográfi ai jellegüket és továbbfejlődni. Ezzel szemben a 
Balkán-félszigetről és a Kárpátokról érkező népek a folyókon átkelve és a Budapesten 
túli területere is behatolva, zavartalanul özönlöttek a Pannon-medencébe.

Ezek a néprajzi jellemzők, különös tekintettel a Balkán-félszigetre, nagymér-
tékben meghatározták a Pannon-medence déli területeinek néprajzi történetét.

Behatolások és betelepülések

Ha a hunok, gepidák, avarok és más népek korai középkori betöréseit vesszük 
figyelembe, láthatjuk, hogy két nép: a magyarok és a délszlávok azok, akik között 
évszázadokon át folyamatos súrlódások vannak a Pannon-medence déli pereme 
miatt. A   szlávok, a mai délszlávok, erre a területre főleg a 6. században hatoltak 
be, majd innen vándoroltak a Balkán-félszigetre. A   magyarok a 10. század végén 
hódították meg ezt a medencét, megállva a Belgrád környéki magaslaton és Észak-
Szerbia kapujánál, a Dunánál. 

Megállapítást nyert, hog y a mag yar honfoglalás előtt a szlávok alkották a 
Pannon-medence lakosságának többségét. Pribina és Kocelj uralma alatt  Cirill és 
Metód szláv civilizációs erőfeszítései éppen a Balaton környékén vertek mély gyö-
keret. Folyamatos kapcsolatban álltak a Morva Fejedelemségben élő szlávokkal, a 
mai csehszlovákokkal. A   10. század elején kezdetét veszi a pannóniai szlávok és a 
magyarok etnográfiai keveredése, különösen az Alföldön, valamint és Duna és a 
Balaton közötti síkságon. Ezen asszimiláció következtében a magyarok török–finn 
származásukból eredő tulajdonságaik nagy részét elveszítették. A   magyar nyelv 
szláv eredetű szavainak megjelenése is erre az időszakra vezethető vissza. Azok a 
szlávok, akik a Pannon-medence déli területeit népesítették be, vélhetően az igen 
régen idetelepült balkáni szlávok által megerősítve, elkerülték az asszimilációt. Ezek 
a bácskai és baranyai pannon-vidéki szlávok igen jelentős szerepet játszottak a 11. 
és 14. századi Magyarország történelmében.

A   történelmi fordulópont a 15. században következik be, amikor a balkáni szerb-
horvátok áttelepülései egyre gyakoribbá és tömegesebbé válnak. Ez egy új etnikai 
keveredést eredményezett ezeken a területeken. Ennek a délszláv keveredésnek a 
nemzeti fejlődése meglehetősen különbözik a régi pannon-vidéki szlávok fejlődé-
sétől; ezt mostantól kizárólag az új letelepültek határozzák meg.

 A   szerb-horvátok betelepülése

A   balkáni szerbek első betelepülései a Pannon-medencébe (az Alföldre) a 13. és 
a 14. századra tehetőek, különösen a Nemanjić-házból származó   Dragutin király 
(1282–1316) uralma alatt, aki nem csupán a balkáni szerb országok felett, hanem 
Szerémség felett is uralkodott. Ezek a betelepülések nem ismertek annyira, mint 
azok, amelyeket a délről benyomuló törökök elől menekülve hajtottak végre.
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  1.  A   koszovói csata (1389) és a Szerbia eleste (1459) közötti időszakban a török 
behatolások egyre gyakoribbakká váltak a továbbra is a szerb uralkodók, a „des-
poták” (fejedelmek) uralma alatt maradt északi szerb területeken. Ezek a despo-
ták szövetségekre is léptek a magyar királyokkal, akiknek akár még hűbéresévé 
is lettek, annak reményében, hogy ilyen módon támogatókra találnak a török 
hódítókkal szemben. A   magyar királyok pedig ezért cserébe, arra számítva, hogy 
a török előrenyomulás a Dunától északra eső területeket is érinti majd, a szerb 
despotáknak nagybirtokokat, városokat és erődöket adományoztak Szerémségben, 
Szlavóniában, és a Temestől északra, Bánátban. Ilyen adományokkal különösen 
Stevan  Lazarević [Lazarevics István] és  Đurađ Branković [Brankovics György] 
fejedelmeket illették. Ezeket a birtokokat egyre inkább a szerb nemesség tagjai 
és a parasztok kezdték benépesíteni.

 2.  Nagy népvándorlások kezdődtek Szerbia (1459), Bosznia (1463) és Hercegovina 
(1482) eleste után. A   törökök eljutottak a Száva és a Duna jobb partjáig, és Belgrád 
vált északi határuk fő erődjévé; ettől kezdve megnyílt az út a Pannon-medence 
irányába történő behatolásaik előtt. A   belharcoktól meggyengült, a népes had-
sereget ellátó anyagi eszközök hiányától szenvedő Magyarország segíti a szerbek 
betelepedését, olyan kiváló harcosokként tekintve rájuk, akik képesek megvédeni 
déli határait. Már az 1481-es budapesti országgyűlésen megszavazott és Corvin 
 Mátyás által jóváhagyott törvény egyik cikkelye mentesítette a szerbeket a tized 
fizetése alól. Még Mátyás király nevezte ki az utolsó szerb uralkodó unokaöccsét, 
Vuk Brankovićot [a népdalok Sárkányos Vukja] a Dél-Magyarországra bevándo-
rolt szerbek despotájává. Vukot más nemesek is követik a sorban. 

Ezeket az első vándorlásokat a Szerbiából és Hercegovinából származó szerb 
nemesek, a legbátrabb és leggazdagabb néprétegek képviselői indították el, akik 
nem voltak hajlandóak elviselni a török hódoltságot. Közéjük tartoztak a Jakšić 
testvérek, Miloš  Belmužević, aki a török betörés idején a montenegrói Meduna 
erőd parancsnoka volt,  Kinizsi Pál, Petar Petrović, Radić  Božić, Petar  Ovčarević, 
 Radoslav Čelnik, Pavle  Bakić és testvérei, akik mindannyian a régi szerb nemesség 
tagjai, majd végül következett a hercegovinai Korjenićből származó Branković 
vándorlása. A   Dél-Magyarországra bevándorolt despoták és nemesek sohasem 
veszítették el a Száva és a Duna másik oldalán levő szerb területek felszabadítá-
sának reményét; ezt megvalósítandó, gyakran intéztek a török ellen támadást. 
A   Száva és a Duna bal partjára visszavonulva telepesekkel tértek vissza, akik száma 
néha akár 50 000 embert is kitett. Mátyás király egy, a pápához 1483. január 12-
én intézett levele arról tesz említést, hogy Magyarországra 1479 és 1483 között 
több mint 200 000 szerb betelepült érkezett.

 3.  A   16. században a törökök átlépték a Száva és a Duna vonalát, elfoglalták Dél-
Magyarországot, különösen a mohácsi csata (1526. augusztus 29.) után. 1541-
ben Buda-Pest [sic!] is török kézre kerül. Akárcsak korábban a balkán-félszigeti 
szerbek, most a magyarok is menekülnek a török támadások elől, és a Pannon-
medence középső és északi részében keresnek menedéket. A   török hódoltsághoz 
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már hozzászokott szerbek Bánátban, Bácskában és Baranyában maradtak, sőt a 
törökök által idehurcolt szerb jobbágyok, parasztok is duzzasztották soraikat. Ez 
az időszak a Balkán-félszigetről a Pannon-medence északi részeire történő folya-
matos kis vándorlások kora volt. Számos adat támasztja alá, hogy a 16. századtól 
Dél-Magyarország népességének legnagyobb részét a szerbek képezték. Magyar 
források szerint ők alkotják a teljes bácskai lakosság 95%-át.  Gerlach István (Stefan 
 Gerlach) tizenhatodik századi utazó szerint az ország minden részében kizárólag 
szerbek élnek, a Dunán Tolnától kezdve egészen délig. A   magyar forrásokban ettől 
az időtől kezdve kezdik ezeket a területeket Rácországnak nevezni, ami annyit 
jelent, hogy Szerbia, illetve szerbek lakta terület.

  4.  Amikor 1683-ban a törökök vereséget szenvedtek Bécs alatt, a Habsburg-dinasztia 
úgy döntött, hogy segítséget nyújt abban, hogy Magyarország felszabaduljon a 
török uralom alól, majd számos, a hadseregébe beállt szerb katona közreműkö-
désével folytatta saját, a Balkán-félsziget meghódítását célzó hadjáratát. Abban 
az időben volt arra némi remény, hogy a törököket kiűzik Európából. Ausztria 
azonban nem tartotta meg pozícióit a Balkán-félszigeten, pedig Szkopjéig és Pećig 
is eljutott. Ennek következtében ismét több vándorlás indult meg, mivel számos, 
a háború során nyíltan színt valló balkáni szerb kényszerült elhagyni a területet; 
a legfontosabb az 1690-ben zajlott, nagy szerb kivándorlás néven ismert. Ebben 
főleg a metóhiai, a koszovói, a Novi Pazar-i szandzsákból való és a Morava menti 
szerbek vettek részt. A   kitelepültek számát nem tudni pontosan; ők nem számlál-
ták meg magukat. Egyébként is lehetetlen lett volna megszámolni őket, mivel a 
Koszovó és Metóhia közelében kialakult eredeti maghoz a Morava menti szerbek is 
csatlakoztak. Számukat illetően mi is csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Émile 
 Picot szerint 500.000 szerb költözött el akkoriban; de más történészek szerint 
számuk legfeljebb 100.000-re tehető. A   vándorlásban számos tehetősebb család 
is részt vett, akik a kereskedők, a kézművesek soraiból kerültek ki, de sok pap is 
velük tartott. A   Száva átlépése előtt a nagy szerb kivándorlás résztvevői megálltak 
Belgrádnál, hogy az őket fogadó Lipót császárnak átadják feltételeiket. A   csá-
szár politikai és vallási kiváltságokat adott nekik a török elleni együttműködés 
fejében. A   Száván átkelve a kivándorlók átmenetileg a Budapesttől északra fekvő 
Szentendre környékén telepedtek le. Később Bácskába és Szerémségbe telepedtek 
végérvényesen, majd később sokan közülük áttelepültek Bánátba.

[Már] nem volt akkora jelentőségük a balkáni szerbek Pannon-medencébe 
irányuló későbbi vándorlásainak, például az 1737-es, III. Csernojevics Arzén 
(Arsenije) [sic! – helyesen:1740-es, IV. Arsenije Jovanović Šakabenta] pátriárka 
vezette, valamint a 18. század végi Kočo Krajinája (Kočina Krajina) [legyőzése] 
és a Szerbia átmeneti összeomlása utáni 1813-as vándorlásnak.

A   kivándorlások – legyen az akár a nagy szerb vándorlás, akár a későbbiek – 
résztvevője egy idő után elhagyta Magyarországot; nem tudván elviselni a magyar 
közigazgatás és a katolikus egyház nyomását, sokan visszatértek szülőföldjükre, 
annak ellenére, hogy azok török uralom alatt maradtak.
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 5.  Noha ezen kivándorlás fő elemeit a pravoszláv szerbek alkották, a Balkán-félszigetről 
származó, ugyanazt a nyelvet beszélő katolikusok is csatlakoztak hozzájuk. Ilyen 
a sokácoknak és bunyevácoknak nevezett lakosság nagy része. A   sokácok Nyugat- 
és Észak-Boszniából származnak, de úgy tűnik, hogy bizonyos sokác csoportok 
Dalmácia szülöttei; vannak azonban közöttük a szláv őslakosok leszármazottjai 
is. A   magyar statisztikák dalmátként jegyzik őket. Sokan közülük nagyon régi 
betelepültnek számítanak a 15. század végéről és a 16. század elejéről. A   későbbi 
telepesek csak erősítik ezek csoportjait. Baranyában vannak olyan szlavóniai 
származású telepesek is, akiket a nemesi birtokok jobbágyaiként helyeztek át 
ide. Baranyán kívül Nyugat- és Dél-Bácskában élnek még sokácok, valamint 
szétszórtan a Duna mentén, Bánátig. Bánátban jelenleg nincs belőlük, bár a 
feljegyzések arról tanúskodnak, hogy a 17. században itt is éltek, és i-ző nyelvjá-
rással beszéltek. A   krassovánok Kelet-Bánát nagyon régi betelepültjei, akik Crna 
Reka-i [Timoki-medence, Szerbiában] származásúak, és a 17. században vették 
fel a katolikus vallást. A   bunyevácok főleg Szabadka, Baja és Zombor környékén 
laknak. Ők újabb bevándorlók, akik Boszniából, Hercegovinából, esetleg Dal-
mát Zagorából érkeztek. A   bunyevácok első bevándorlása Bácskába 1640 után 
történt. Legnagyobb vándorlásaik Buda-Pest felszabadítása (1686) után zajlottak 
le. A   pozsareváci béke (1718) után a bunyevácok egy újabb csoportja telepedett 
le Bácskában. Ferences rendi papjaik kíséretében rendszeresen érkeztek. Sudár 
termetükből ítélve a dinári típushoz tartoznak, de erre engednek következtetni 
alapvető pszichikai jellemzőik is; a balkáni szerb hagyományok kiváló megőrzői-
nek számítanak. A   bunyevácok kitűntek az Ausztria vezette 17., 18. és 19. századi 
harcokban. Sokan közülük nemesekké lettek, különösen a katonai határőrvidék 
megszűnése után; néhányuknak pedig nagybirtokot adományozott az osztrák 
uralkodó.

 6.  Végül, a 16. század elején Horvátországból, Szlavóniából és Észak-Boszniából is 
nagy számban vonult ki a lakosság ; ők Magyarországon, a Murától és a Drávától 
északra, Bécs és a cseh Morva folyó bal partja közelében telepedtek le. Így jöttek 
létre a Dunától délre Szentgotthárdig, északra pedig a cseh Morváig terjedő terü-
leten szétszóródó  „vízi horvátok” szigetei. Ennek következményeként és okaként 
javasolta  Masaryk és  Chervin a délszlávokat és cseh-szlovákokat összekötő folyosó 
(korridor) kialakítását. A   csehszlovák küldöttség által a békekonferenciának 
benyújtott ilyen jellegű javaslatot elvetették.

A   népvándorlások következményei. A   Pannon-medencébe irányuló, négy 
évszázadon át zajló nagy népvándorlások gyökeres változásokat eredményeztek 
a régi délszláv lakosság összetételében és szellemi életében. A   vándorlások egyik 
jelentős következménye a különféle népcsoportok és vallások összefonódása, va-
lamint a dinári régiókban és a félsziget központi részeiben használt nyelvjárások 
északra történő eltolódása volt. A   Balkánról érkezett betelepülők az őslakosokra 
nemcsak nyelvjárásukat, hanem szokásaikat és népköltészetüket is örökségül adták; 
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szerb népdalokra tanították meg őket, és átadták nekik azt az igen fejlett nemzeti 
tudatot, amely az évszázados balkáni tartózkodásuk alatt érlelődött meg bennük.

A   letelepülők már a 15. században, a megérkezésük után azonnal vallásszabad-
ságot és területi autonómiát kezdtek követelni. A   magyarországi szerbekkel fog-
lalkozó híres történész, H.  Schwicker megállapítása szerint fő céljuk az volt, hogy 
létrehozzanak egy „államot az államban”.

Bánát és Bácska mintegy 150 évig tartó török hódoltsága alatt ezen tartományok 
szerbjei vallási szabadságot élveztek, és ahhoz az ipeki patriarkátushoz tartoztak, 
amelyet 1557-ben a törökké nevelt boszniai szerb   Szokoli Mehmed (Sokolović) 
nagyvezír állíttatott helyre. Vallási szempontból tehát egy egészet alkottak a balkáni 
szerbekkel.

Branković György, a szerb politikus és történész a 17. század végén az egységet 
illetően egy rendkívül széles körű programot dolgozott ki. Ő nemcsak a magyar-
országi szerb-horvátokat akarta egy államban egyesíteni, hanem a balkániakat is 
hozzájuk akarta csatolni.

Megjegyeztük már, hogy mielőtt az 1690-es, III. Csernojevics Arzén ipeki 
pátriárka vezette nagy szerb kivándorlás résztvevői átkeltek volna a Száva folyón, 
elküldték Bécsbe azokat a feltételeiket, amelyek teljesítése mellett hajlandóak 
lesznek betelepedni. Az első és legfontosabb feltételükben területi autonómiát kö-
veteltek maguknak, valamint annak jogát, hogy maguk válasszák meg vezetőjüket, 
„vajdájukat”; és bár I. Lipót császár fogadta őket, feltételeiket mégsem teljesítették. 
Ezen követeléseik a magyarországi szerbek politikai programjának alapját képezték 
a továbbiakban is. Az autonóm szerb terület, a „Vajdaság” létrehozásának eszméje 
1790-ben majdnem megvalósult (Temesvári Szerb Szábor). Az 1848–1849-es köz-
ismert események eredményeként létrejött a Szerb Vajdaság, ám alig tizenkét éves 
fennállása után megszüntették.

E tartományok szerbjeinek eseményekkel és tárgyalásokkal teli történelme, ha 
keserű is, mégis számtalan bizonyítékkal szolgál a nemzeti függetlenség eléréséért 
tett erőteljes törekvésekről. Ezt egyértelműen megállapítja a bácskai születésű S. 
[Stanoje]  Stanojević szerb történész is: „A   Vajdaság létrehozása zavart okozott a 
bácskai, bánáti és szerémségi szerb nép soraiban, és mindaddig, míg nem lép színre 
egy olyan új nemzedék, amely harcokban és elnyomás alatt nevelkedve arra a meggyő-
ződésre jut, hogy el kell vetni a Vajdaságnak nevezett fantomot, és saját megváltását 
Szerbiában kell keresnie, abban a Szerbiában, amely intézményeivel, demokratikus 
életével, erkölcsi magasságával és nemes áldozataival bebizonyította, hogy az egész 
szerbséget magához vonzó központ lehet, és a nagy délszláv nép Piemontjává válhat.”

Ha ezen tartományok szerbjeinek nem is sikerült egy valódi autonóm területet 
létrehozniuk, ennek ellenére mégis – főleg a 18. század elejétől – megteremtettek 
egy, a magyartól nagyrészt független szerb civilizációt. E civilizáció központjai 
Bácska és Bánát voltak. Kezdetekben a szerb betelepülők által behozott balkáni 
civilizáció alapjain alakult ki. Ezen térségek politikai körülményei és földrajzi el-
helyezkedése következtében később a nyugat-európai befolyások is érzékelhetőek 
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lesznek. A   betelepült szerbek törekvései és kultúrája jelentős átalakuláson ment 
keresztül. A   19. század hetvenes éveiig a balkáni Szerbia számára Bácska és Bánát 
képezik a civilizáció központját. Szerbia akkor válik az egész nemzet számára nem-
csak valódi politikai, hanem szellemi központtá is. Vajdaságban azonban számos 
szerb felekezeti iskola működik, az elemi szinttől a leányiskolákon, tanítóképzőkön, 
papneveldéken át a gimnáziumokig ; ezeket a bácskai, bánáti és baranyai szerb nép 
támogatásával nyitották meg és tartják fenn. Egyházi szervezeteik nagyon erősek, 
akárcsak gazdasági létesítményeik is.

A   délszláv településhálózat szétdarabolása

A   dél felé özönlés folyamata. A   törökök Bánátból, Bácskából és Baranyából 
való kiűzése, de főképp az 1718-as pozsareváci béke után az osztrák udvar és a magyar 
hatalmi szervek részére is nyilvánvalóvá vált, hogy a szerb-horvátok egybefüggő 
tömböt képeznek Dél-Magyarországon: ebben az időben a szerbek igen tömege-
sen laktak Erdélyben és Kelet-Bánátban. Abban az időben szerb szigetek voltak 
Észak- és Közép-Magyarországon, Szegeden, Debrecenben, Budán, Szentendrén, 
Komáromban stb., amelyekből néhány napjainkig fennmaradt.

A   18. században kezdődött meg Bánát, Bácska, Baranya egyöntetű szerb lakossága 
szétverésének, szétdarabolásának folyamata, legelőbb a német és magyar telepesek 
letelepítésével, majd a magyarosítás folyamatával, amely folyamat állami vezérelvvé 
emelkedett.

Nyugaton, a Krajna, Stájerország és Karintia területén élő szlovénok asszimi-
lációja és elnémetesítése már a VIII. században megkezdődött. Abban az időben a 
szlovénok a Pannon-medence nyugati részét, valamint Stájerországot és Karintiát 
foglalták el, de volt belőlük Tirolban, Pustertal környékén, majd a Zillertal és 
Melletalban a Pasterze-gleccserig, a Tauerni-Alpokban. Északon elérték Dachsteint 
és a Salzburg feletti Totenberget. Mindezen régiókban a német nép intenzív nyomása 
következtében a szlovéneknek vagy vissza kellett húzódniuk, vagy asszimilálódniuk 
kellett, így a 19. század elején határuk Klagenfurttól északra húzódott.

A   19. század folyamán a dél felé irányuló német–magyar hódítás egyre mód-
szeresebbé vált; ekkor jutottak el az Adriai- és az Égei-tengerig. A   keleti Bánát és a 
nyugati Pontafel közötti övezet az etnográfiai csatározások színterévé vált, amelyen 
a délszláv, a magyar–német települések változatos keverékét találhatjuk.

A   domborzat hatása. A   Pannon-síksághoz tartozó keleti, és a Keleti-Alpok 
láncolataihoz tartozó nyugati területek között mégis van némi különbség.

Onnantól, ahol a Mura folyó a Drávába torkollik, a keletre fekvő síkságon a né-
met–magyar terjeszkedés nem ütközött semmilyen természetes akadályba, mivel 
a nagy folyók folyásának iránya észak–déli, azaz a német–magyar terjeszkedéssel 
megegyező irányú. Ezen túlmenően a kolonizáción nagyot lendített a föld termé-
kenysége is, mivel ez vonzotta a német és a magyar letelepülőket. Ezzel szemben, a 
Keleti-Alpokban a hegyek és a folyók nyugatról keleti irányába húzódnak, a néme-
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tek déli irányba történő behatolását akadályozva ezzel; az erős német lakosságnak 
azonban sikerült leküzdenie ezeket az akadályokat.

A   pannon régiók közül a Duna és a Tisza közötti termékeny bácskai síkság az, 
amelyen keresztül régmúlt idők óta vezetnek az utak Közép-Európából Konstan-
tinápoly felé, amelyen az Orient expressz is áthaladt, és amely kiemelt célpontja a 
német–magyar hódításnak és gyarmatosításnak.

A   német és a magyar kolonizáció. A   18. század elején az osztrák udvar   ger-
ma nizációs törekvései egyre nyilvánvalóbbakká válnak a Szent István koronája alá 
tartozó országokban, amikor Bánátban, Bácskában és Baranyában létrejönnek a 
német kolóniák.

Miután a német telepesek Dél-Németországból jöttek, a szerbek sváboknak ne-
vezték el őket, és ez lett minden német népneve. Ugyanerre az időre esik az olasz, 
a spanyol és a francia telepesek érkezése, akik szinte kizárólag Bánátban telepedtek 
le. A   föld gazdagsága a 18. század közepétől nagyszámú szlovákot vonz a területre, 
végül cseh és orosz telepesek is érkeznek.

Ezzel egy időben a magyar lakosok szétszórt bácskai szigetei a Tisza mentén 
és Topolya környékén megerősödtek a betelepítéssel, hellyel-közzel Baranyában, 
és helyenként Bánátban is. Csak az 1867-es kiegyezést követően kezdődött meg a 
magyar népesség tudatos telepítése az említett területen.

A   német és a magyar kolonizációval legkevésbé érintett terület a széles sávban 
a Velebit hegységtől Likán keresztül a Kárpátokig a Száva, Tisza és Duna folyók 
mentén húzódó katonai határőrvidék volt. A   szerb-horvát parasztoknak itt ma-
gántulajdonban voltak a földjeik, méretüket tekintve a kisbirtok dominált, és csak 
kis hányadában vagy egyáltalán nem volt nagybirtok, ahol német vagy magyar 
kolonisták telepedhettek volna le. Emellett minden 18 és 60 év közötti lakos ka-
tona is volt, a török betörések gyakorisága nem akart szűnni, ami miatt a katonai 
határőrvidéket a német és a magyar telepesek elkerülték.

A   történészek feladata annak eldöntése, hogy Bánátban őslakosok a románok 
vagy sem. Nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a Bánát sík részén található román 
települések 18. századiak. Ide a románok a Bánát keleti részén fekvő hegyekből 
ereszkedtek le, közöttük olyanok is vannak, akik Kis-Oláhországból, vagy egészen 
Moldvából érkeztek: ők a bojárok hatalmaskodásaitól menekültek. A   18. század 
végétől a román népesség egyre inkább uralkodóvá válik Karánsebes, Lugos, Orsava 
és Lippa környékén. Itt sok szerb románosodott el. Teljességgel valótlan helyzetet 
mutatnak be azok a néprajzi térképek, amelyek a románok bánáti elterjedését hi-
vatottak bemutatni, mert azokat a románok vagy románbarát körök készítették.

Nem kétséges, hogy a magyarosítási törekvések elsősorban a szerbek ellen irá-
nyultak. Csak az utóbbi években vált jogossá a románok azon tiltakozása, amit az 
ellenük elkövetett magyarosítási folyamattal szemben kinyilvánítottak. A   magyar 
falvak nagyon gyakran a szerb falvak közvetlen közelében találhatóak, ami a tudatos 
telepítéspolitika nyilvánvaló jele.
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Elmagyarosítás, elnémetesítés, és a hivatalos statisztikai adatok. 
A   délszlávok irányába történő elmagyarosítási szándékok 1848, de még inkább 1867 
után lettek erőteljesek. Kevésbé volt ez jellemző Bánátra, sokkal inkább Bácskára, 
Baranyára, illetve a murántúli területeken a szlovének között. Az elmagyarosítási 
folyamat fiatalabb jelenség, mint az elnémetesítés folyamata, amely Stíria és Karintia 
vidékén volt jelentős.

Az elmagyarosítás folyamata nem a gazdasági túlerő vagy a magasabb natalitás 
eredménye, hanem a legtöbb esetben erőszakos tevékenység. Az említett vidékek 
szerb lakosságának elmondása alapján a magyar emberek nem agresszívak. A   viha-
ros időszakokat leszámítva a magyar néptömegek jóindulatúak. Senki más, csak a 
hivatalban lévő személyek, értelmiségiek, az uralkodó réteg, a magyar mágnások 
rendje törekedett arra, hogy saját, más nemzetiségű és származású alattvalóikat 
elnemzetlenítse. Az utóbbi időszak elmagyarosítási folyamata azonban csak felületes 
sikereket hozhatott.

Az elmagyarosítás eszközei többször leírásra kerültek, és jól ismertek. Csupán 
példaként hozunk fel néhányat. Az elmúlt évtizedekben a magyar kormányzat jó-
formán minden délszláv eredetű településnevet megváltoztatott, és azoknak magyar 
nevet adott. Sokakat névváltoztatásra kényszerítettek úgy, hogy a délszláv népek 
valamelyikéhez való tartozásukat nyilvánvalóvá tevő neveiket kellett magyarra vál-
toztatniuk. A   hivatali szervek csak az új nevük alatt volt hajlandó elismerni őket. 
Még az alapfokú képzésben is a magyar nyelvet vezették be, hogy elnemzetlenítsék 
az „allogén” nemzeteket, emellett pedig az ily módon bevezetett intézkedések felett 
szigorú ellenőrzési rendszert, és a rendszer foganatosítása után járó jutalmazási 
rendszert vezettek be. Mesterséges választókerületeket alakítottak ki abból a célból, 
hogy a budapesti parlamentből a nemzetiségiek kiszoruljanak. Amikor az intézke-
dések kevéssé bizonyultak hatásosnak, akkor erőszakhoz folyamodtak azért, hogy 
egyetlen szerb se kerüljön a parlamentbe. Végezetül a magyarok megszüntették a 
szerb egyházi autonómiát Dél-Magyarországon.

Az ilyen lépésekkel korlátozott hatású eredményeket értek el a pravoszláv vallású 
szerbek körében, akik egyébként a leginkább öntudatos csoportja Dél-Magyaror-
szágnak.

Az elmagyarosítással gyakrabban értek célt a katolikus szerbek esetében (a 
hivatalos statisztikák bunyevác, sokác, dalmata lakosai). Mint katolikus vallást 
gyakorlók, azokat a templomokat voltak kénytelenek látogatni, ahol az istentisz-
teletek magyar nyelven folytak, a pravoszláv szerbekkel ellentétben saját iskoláik 
nem lévén, gyermekeiket magyar iskolába voltak kénytelenek küldeni. Mindezek a 
szándékok mellett is felületes maradt az elmagyarosítás. Erről napjainkban többször 
meggyőződhettünk: amint az általuk lakott vidékek felszabadultak a szorításból, 
az elmagyarosított szerb-horvátok visszatértek nemzetük kebelére.

A   szlovákok voltak azok, akik leginkább elmagyarosodtak, és a magyarok nagy 
hányada – kiváltképp a Duna mentén – nem mások, mint „tótok”, elmagyarosodott 
szlovákok.
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A   németek, akik a dél-magyarországi területen a kevésbé ellenálló lakosság körébe 
sorolhatóak, gyakran olvadtak bele a magyar népességbe, mint ahogy beolvadtak 
volna minden hatalmon lévő nemzet soraiba.

Az elmagyarosítás ritka esetei, amikor valóban sikeres folyamatról beszélünk: 
Dél-Magyarországon nagyszámú katolikus szerb-horvát él, akiket a hivatalos sta-
tisztika magyarnak jelöl úgy, hogy valójában nem azok.

Ez a szám a hivatalos statisztikai adatok meghamisításával tovább nőtt. Sokáig 
vonakodtam elfogadni azt az állítást, hogy egy hivatalos statisztika annyira ha-
mis legyen, mint azt a statisztikusok bizonyos köre állította a magyar adatokról. 
Miután azonban magam is személyesen meggyőződtem arról olyan hiteles tanúk 
meghallgatása révén, akik Dél-Magyarország területén éltek, illetve miután lépés-
ről-lépésre végigkövettem  Belić,  Zeremski,  Slavić tanulmányait Bácska, Baranya és 
Murántúl statisztikai adataira vonatkozó „csodáiról”, tehát mindezek ismeretében 
meggyőződtem arról, hogy a magyar hivatalos statisztika tele van hamisításokkal 
és csúsztatásokkal. A   hazugságok nem mindenütt vannak jelen azonos mértékben. 
Kevés ilyenre bukkantam Bánátban, ahol a magyarok jelentéktelen hányadát képezik 
a lakosságnak. Ezzel szemben bőséges példával szolgál Bácska, Baranya és Murántúl. 
A   pravoszláv szerbek számában kevesebb a pontatlanság, mint a katolikus szerbek 
és szlovének esetében.

A   szerbek száma tartományonként öt és tíz százalék közti mértékben lett csök-
kentve. A   katolikus szerb-horvátok és szlovének aránya rendszerint harmadával 
lett csökkentve, helyenként pedig meghaladta a lakosság felét. Egyetlen példát 
hozunk fel, amely mindenképpen tipikus, és amely a legkönnyebben ellenőrizhető: 
ez Szabadka esete.

Mindazok, akik meglátogatták ezt a várost, tudják, hogy ott a katolikus és pra-
voszláv szerbek képezik a többséget. A   Bács megyei hivatalos közlemények igazol-
ják, hogy Szabadkán a bunyevácok vannak többségben. Ezzel szemben a hivatalos 
magyar népesség-összeírások alapján a városban a magyarok vannak többségben 
(55.587 fő), a bunyevácok száma 33.247, míg a pravoszlávok száma 3486. Ezzel 
szemben az 1916. évi magyar statisztika 61. füzetének 124. oldalán 10.156 magyar-
ról jegyzi meg, hogy azok szerb-horvátul beszélnek. Amennyiben ehhez a számhoz 
hozzáadjuk a bunyevácok és a pravoszláv szerbek számát, úgy 46.890 bunyevác és 
pravoszláv szerb van Szabadkán, tehát ők alkotják a többséget. Az 1919-ben a szerb 
hatalmi szervek által elvégzett népszámlálás alapján Szabadkán 101.286 személyt 
számláltattak meg, akik között 73.892 pravoszláv és katolikus szerbet (bunyevácot 
65.135, pravoszláv szerbet 8737 főt), magyarnak 19.870, németnek 4251, zsidónak 
3293 személy vallotta magát.

Az 1910. évi magyar hivatalos statisztika szerint a bunyevácok száma Bácskában 
68.527 fő volt, a szerb összeírás alapján 156.691. Bácskában, Bánátban, Baranyában és 
a Murán túl tehát valójában egy kevert lakosság él, amit a néprajzi térképen ábrázolni 
kívántunk. A   külföldi etnográfusok, nem tudván azt, hogy a hivatalos statisztikában 
szereplő bunyevácok, sokácok, dalmaták és illírek tulajdonképpen szerb-horvátok, 
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nem ismervén a magyar statisztikák adatainak szándékos ferdítéseit és pontatlanságait, 
olyan néprajzi térképeket készítettek, melyek még inkább tarka képet mutattak abból 
kifolyólag, hogy nem a szerb-horvátok nagy tömege lett ábrázolva, hanem – főképp 
Bácskában és Baranyában – tiszta magyar vagy német lakosságú területeket.

Arról már említést tettünk, hogy a szlovének nagy területeket vesztettek a Ke-
leti-Alpokban. Az évszázadok során sokuk elnémetesedett. Csodálatra méltó, hogy 
egy ilyen kis nép ellent tudott állni a hatalmas német nemzetnek, és megőrizhette 
önállóságát. Ez Dávid és Góliát küzdelme volt. A   19. század közepétől a szlovének 
körében egy új energia, a nemzeti újjászületés szelleme jelenik meg. Megszűntek 
mindig elégedett szlovéneknek (kranjecek), kevéssel megelégedőknek lenni, amint 
azt a század elején Vodnik, a költő leírta. Ellenkezőleg, energikusakká, kezdeménye-
zőkké, határozottakká váltak abban, hogy visszafoglalják az őket illető területeket 
őshazájukban. Ettől kezdve a szlovének asszimilálták a németeket Kranj környékén 
(Szlovéniában), minek következtében a németek kerültek kisebbségbe. A   többi szlo-
vén tartományban, Karintiában és Stíriában a németek jobban, nagyobb számban 
fennmaradtak, ezzel együtt a Drávától északra egy, csak kis mértékben változásokat 
elszenvedő néprajzi határ alakult ki az 1850-es évektől kezdődően.

Ezt a határt bugyrok – zsebek – jellemzik, és világosan követhetők Villachtól 
Szentgotthárdig. Ezek a bugyrok, amelyek földtani alterációs zsebekhez hasonla-
tosak, amelyekben a szlovének többé-kevésbé német hatás alatt maradtak, és akik 
majdnem minden esetben kétnyelvűek. Ilyen helyeken ritkán találunk olyan vegyes 
vagy szövevényes összetételű lakosságot, mint Baranyában, Bácskában vagy Bá-
nátban, mert a német kolonizáció nem lehetett erőteljes. A   domborzat ugyancsak 
gátnak bizonyult a németek dél felé nyomulásának a szlovén néptömegbe.

Ennek ellenére a németek dél felé hatolása mégis megtörtént Stíria és Karintia 
esetében, de egészen más módon, mint az Baranyában, Bácskában, Bánátban történt 
a magyarokkal és a németekkel. Az előbbi esetben ez módszeres behatolás volt. 
A   német erőfeszítések egyetlen pont vagy vonal köré összpontosulnak, aminek valós 
földrajzi jelentőséget tulajdonítanak: lehet ez egyetlen város, út is, aminek környékét 
fokozatosan foglalják el, és ily módon „germanizációs zsebek” keletkeznek.

Az Ausztria által foganatosított, a germanizáció érdekében tett lépések a 18. 
század óta ismertek. A   hivatal, az igazságszolgáltatás, az iskolák, a templomok 
és a katonaság is hozzájárult a német nyelv terjedéséhez. Az akcióhoz a német 
propagandaszervezetek és a turisták is csatlakoztak, akiket vonzott a festői táj, és 
további lökést adott neki a német civilizáció és gazdaság élénk volta is. A   felsorolt 
hatások hozzájárultak ahhoz, hogy a karintiai szlovének germanofilnek tűnjenek 
a pártatlan angol és amerikai szakemberek szemében. Ugyanakkor maguk a német 
írók is leszögezik, hogy a „germanizációs zsebekben” élő szlovének csak az újabb 
időben, és igen felületesen németesedtek el.

Valójában friss és mulandó érzésekről kell beszélnünk, amelyek a szakértő szem-
lélő véleménye szerint szemmel láthatóan megváltoznának és délszláv jellemzőket 
vennék fel annál inkább, mert a kétnyelvű lakosság a szlovén néphez tartozó.
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Celovec (Klagenfurt) környéke egy újabb keletű germanizált területet képvisel: 
ez a germanizált terület a 19. század közepétől kezdett kialakulni, és ez a folyamat 
még most sem fejeződött be. 

A   Celoveci-medence egy széles terület. Ez Karintia legnagyobb medencéje, 
amely délről a Karavankák (Grintovec 2560 m, Obir 2140 m csúcsokkal) és a Dráva 
folyótól északra lévő hegyek, az Ulrichsberg, a Magdalensberg és Saualpe (2081m) 
között helyezkedik el. A   medencefenék, ahol valamikor jégmezők, gleccserek vol-
tak, nagyon változatos domborzatú, különálló dombokkal és tavakkal tarkított, 
amelyek közül a legnagyobb és a legfestőibb a Wörth-tó, vagy szlovénul a Vrbsko 
jezero. A   legalacsonyabb területek is 450 m tengerszint fölötti magasságon vannak. 
A   medence közepén helyezkedik el Celovec [Klagenfurt] városa, a régió gazdasági 
központja. Két vasútvonal szeli át a medencét, az egyik a Klagenfurt–St.Veit–Bécs-
vonal, a másik az úgynevezett Dráva-vonal, amely Mariborba és Zágrábba vezet. Az 
egyik a német régiókkal köti össze, a másik a délszlávokkal.

A   19. század közepén Klagenfurt a germanizációnak csak egy kis szigete volt. 
A   németek itt jelentős kisebbséget alkottak. 1857-ben Klagenfurtban 3419 né-
met és 6000 szlovén volt. A   Klagenfurttól északra eső területek Ulrichsbergig és 
Magdalensbergig szlovénok lakta területek voltak, térképen pedig úgy jelentek meg, 
mint minden német etnográfiai térképen Czöernig óta (1851 és 1857). Ezt a tényt 
tisztán ismerte fel a német etnográfus és történész  Wutte, aki e kérdést nagyon 
mélyrehatóan szándékozta tanulmányozni. Még 1880-ban a Wörth-tó körüli tele-
pülések tisztán szlovének voltak, az attól keletre lévők pedig ma németek. Velden 
és Köstenberg településeket 1880-ban 100-ból 96 szlovén lakos lakta, míg Velden 
most egy német sziget. A   német lakosság Pörtschachban 1880-ban 100 lakosból 
18-ra gyarapodott, 1890-re már 100-ból 50-re, és 1900-ban elérte a 100-ból 91-es 
lakosságszámot. Mindamellett, mondta  Wutte, a germanizáció – amit a hivatalos 
statisztikák alapján jeleztünk – nem vett a valóságban akkora lendületet, mert a 
használt nyelv nem tükrözi a valós etnográfiai körülményeket, főleg Klagenfurt 
déli és keleti területein. 1893-ban a német történész, Hauser azt mondta, hogy 
a szlovén–német nyelvészeti határ Klagenfurttól északra húzódik az Ossiacher 
Tauern–Techelsberg–Karnberg–Ottmanach vonalon.

1852-ben Klagenfurtban alapították meg a legfontosabb szlovén irodalmi társasá-
got, a Szent Mohort, tagjainak száma az utóbbi években már elérte a kilencvenezret, 
és évente 500.000 példányszámú szlovén könyvet adott ki. Ekkor született az első 
folyóirat, a Slovenska bčela [Szlovén Méhecske, 1851] és az első politikai újság, a 
Slovenec [Szlovén, 1865]. Ma Klagenfurt Karintia szlovén közművelődési központ-
ja. Itt van a székhelye számos szlovén közoktatási intézménynek, a Szent Mohor 
Társulatnak, a Szent Cirill és Metód Társaságnak, valamint a Šolsko društvónak, 
amely a szlovén iskolák megalapítását vállalta magára. Gazdasági egyesületi szék-
hely, amely közel 40 hitelintézetet és politikai egyesületet alapított Karintiában a 
szlovének köreiben.
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A   19. század közepére tehető az az időszak, amikor két irányzat kezdte küzdelmét 
azzal a céllal, hogy kivonják magukat Klagenfurt és környéke hatása alól. Egyrészt 
az Ulrichsberg és Magdalensberg északi részén található német lakosság kompakt 
tömege, melynek Szent Veit a gazdasági központja. A   Klagenfurti-medence, főleg 
a Rozna-völgy (Rosenthal) és a Wörth-tó déli partjai, valamint a medence déli 
területei szlovénok lakta területek voltak. A   Klagenfurtba vezető vasútvonal meg-
építése után, amit kereskedelmi és ipari fejlődés követett a városban, a németek, 
és főleg a szlovénok a már említett régiókból özönlöttek Klagenfurtba. A   néme-
tek imponáltak a szlovénoknak a nagy produktivitásuk miatt, főleg 1870 után. 
A   város német megjelölést kapott. Egy francia író (E.  Haumant) szerint Celovec 
városában ma a Wilhelmsplatz, a Bismarckring és az őrmesterek porosz sisakokban 
ijesztően németesnek tűnnek, a lakosságot többségében a szlovénok képezik, de 
mindemellett a város nagymértékben germanizálódott. Nagyszámú kereskedőnek 
és mesterembernek, akik németnek vallják magukat, szlovén neve van. Ez a német 
befolyás halványul a környékbeli területeken, de azért ott is lehet érezni. Ekképpen 
kezdődött Klagenfurt germanizált területének a leírása. Ez valójában sokkal kevésbé 
fontos, mint amit a hivatalos statisztikai adatok mutatnak.

Etnográfiai térkép

A   leírt körülmények folytán lehetetlen egy pontos etnográfiai térkép elkészítése e 
régiókról. 

Az egyedüli dolog, amire alapozni lehet: a magyar és az osztrák statisztikák. 
A   magyar statisztikák lényegesen lecsökkentették a délszlávok számát, főleg a 
katolikusokét, magyarokként tüntetve fel őket, még saját akaratuk ellenére is. 
Nagyszámú bunyevác és szlovák, akik felületesen lettek magyarosítva, visszaveszik 
az eredeti nemzetiségüket.

A   következő probléma jelenik meg: hogy kellene kijavítani a magyar statisztika 
ezen két nagy hibáját annak érdekében, hogy a térkép a lehető legnagyobb mérték-
ben az etnográfiai valóságot közelítse meg.

Az őshonos allogén lakosság számának kiigazításához szükséges koefficiens 
meghatározásához legkevesebb egy régióban rendelkezésre kellene állniuk a pontos 
adatoknak. Továbbra is komoly nehézségbe ütközünk, hisz a koefficiens változik 
egyik régiótól a másikig, úgyszintén egyik helytől a másikig. Az 1919-es év kez-
detétől a szerb hatóságok népszámlálást bonyolítottak le Bánátban és Bácskában, 
de a mai napig csak általános eredményeink vannak. Ezek az eredmények nagyobb 
számban mutatnak ki szerb-horvátokat és más szlávokat Bácskában 405.128-cal, 
Baranyában közel 10.000-rel többet, mint a magyar statisztikai adatokból kiderül. 
Ezek az általános eredmények nem adnak számunkra lehetőséget arra, hogy rész-
letesen korrigáljuk a magyar statisztikát.

Tehát ez a statisztika áll rendelkezésünkre, hogy megalkossuk az etnográfiai 
térképünket. Bácska északi részét tekintve tudtunk csak javítani rajta, a Bács-ér 
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csatornától északra, a szerb népszámlálási adatok jóvoltából, amelyek Szabadkára, 
valamint Kanizsára és Zentára vonatkoznak, illetve a Zombortól északra terülő 
vidékre Bajáig és még távolabbra, egyházi statisztikák segítségével, amelyeket a sza-
badkai származású Blaško  Rajić katolikus paptól kaptunk. Leellenőriztük ezeket az 
adatokat más katolikus papok korábbi megállapításaival (például  Čevapovićéval). 
Ő jegyezte le 1719-ben, hogy e régió városaiban (Csávoly, Gara, Bikity, Borsod, 
Vaskút, Dusnok, Sandur, Gakovo stb.) bunyevácok és sokácok laktak.  Antunovics 
szerint az etnográfiai helyzet változatlan maradt 1880 körül is. A bácskai születésű 
 Zeremski püspöktől megerősítést kaptunk, hogy elfogadhatjuk Rajić adatait. 

Egy másik régió, ahol javításokat tudtunk végrehajtani, az Baranya déli része, 
főleg Mohácstól délre. Rendelkezésünkre álltak a szerb népszámlálási adatok, vala-
mint  Belić és  Mihaldžić javításai. Ezen hiányos lehetőségekkel voltunk kénytelenek 
megközelíteni az etnográfiai valóságot.

Az osztrák statisztika kétségtelenül pontosabb, mint a magyar. A   hibája viszont 
az, hogy a lakosságot a „nyelvhasználat” alapján rangsorolta. Egyhangú jóváhagyás 
volt a tekintetben, hogy azokban a régiókban, amelyek egy etnográfiai határ mentén 
terülnek el, a „használt nyelv” nem jelent pontos etnikai kritériumot. Karintiával 
kapcsolatban a német etnográfus,  Wutte kijelentette, hogy a hivatalos statisztika 
nem tükrözi a nemzetiségek megoszlását, és sok esetben szlovén származású és érzésű 
személyek arra kényszerültek, hogy „használt nyelvként” a németet jelöljék meg. 
Azonkívül a népszámlálás előtt ezekben a vitatott régiókban hasonló propaganda 
alakul ki, mint amilyeneket a nyugati országokban láttunk kirobbanni politikai 
választásokat megelőzően. A   „Vereine” németek tehát a legügyesebb propagandis-
táikat küldték el, hogy a kétnyelvű szlovéneket olyan elhatározásra bírják, hogy 
kijelentsék, az ő „használt nyelvük” a német nyelv. Mindeközben nem volt más ala-
punk általánosságban véve, mint a hivatalos statisztika. Javításokat csak Klagenfurt 
környékére nézve lehetett végezni.

A   földrajzi határokkal kapcsolatos észrevételek
A   Pannon-medence (Alföld) folyói mint politikai határok

Az alpesi és a Kárpát-medencei eredetű folyók – mint amilyen a Duna, a Tisza és a 
Dráva – a síkságra érve hirtelen lelassulnak, és esésük is mérséklődik. Ez a síkság, a 
néhai tófenék agyagból, folyami kavicsból áll, és tavi vagy folyami eredetű. A   folyók 
lassan, lomhán folynak, számos meandert alakítva ki: a körülöttük található tágas 
síkságot gyakran elöntik, árterületükön korábbi meanderek, kiszáradt folyómedrek, 
mocsarak és tavak terülnek el. 

A   folyók főmedre gyakran változik, leggyakrabban áradás idején májusban és 
júniusban. A   folyók medréből ilyenkor kilép a víz, és a folyók főárama hol balra, 
hol jobbra vándorol.

Ez a helyzet különösen a Dunát jellemzi az északi Baja és a Dráva-torkolat közti 
részen délen. Hatalmas meanderek határolják a folyó főáramát, továbbá teraszok, 
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amelyek a szakasz három pontján szűkítik le folyót: Dunaszekcsőnél, Kiskőszegnél 
és Erdődnél. A   fenti pontok között a folyó folyása hol a bal, hol pedig a jobb partot 
mossa. Azokon a helyeken, ahol a folyás erősebb, a part eróziója is fokozottabb: 
ennek eredményeként a folyó helyet változtat, és a főáram helye is megváltozik. 
Ez kiváltképp Mohácsnál és Apatinnál feltűnő, ahol régebbi és újabb meanderek is 
megfigyelhetők. Hasonló jelenség figyelhető meg a Dráva bal partján. Ilyen módon 
tágas síkságok alakultak ki, melyeken halban gazdag mocsarak és tavak vannak, 
köztük termékeny hátak és szigetek találhatók, melyeket holtágak és morotvák 
határolnak.

A   Duna főáramának változása folytán a Bácska és Baranya közti adminisztratív 
határ nem a folyó közepén, hanem elhagyott meanderek közepén húzódik. Igen 
régi meanderek találhatók Mohácstól keletre, és ezek képezik a mostani határt, 
míg Bezdintől [következetesen ezt a nevet használja Bezdán helyett, jóllehet ez a 
hely Temesvár mellett van] délre fiatalabb meanderek vannak. Baranyai városok és 
falvak határai kerülnek ily módon a Duna bal partjára.

Hasonló jelenséggel találkozunk a Dráva bal partján. Számos helyen tapasztal-
hatjuk, hogy a Dráva folyása nem azonos a Horvátország és Magyarország közötti 
határral. A   határt a Dráva régi meanderei alkotják, amelyek a folyó bal partján 
számosak. A   horvátországi határ tehát gyakran átlépi a Dráva partját, kiváltképp 
Répás környékén.

Szemmel látható, hogy a Pannon-síkság folyói nem lehetnek jó határok. A   folyó-
meder vándorlása folyamatos vitákra, perlekedésre ad okot. Ilyen jellegű tapaszta-
lataink már voltak a Drina folyó kapcsán, amely a berlini kongresszus után Szerbia 
és az Osztrák–Magyar Monarchia közti határt alkotta. A   folyómeder változása 
közben fellépő birtokviták megnyugtató rendezése miatt vegyes bizottságok voltak 
kénytelenek döntéseket hozni, melyek már a döntést követő évben okafogyottakká 
váltak a folyómeder újabb változása miatt: ezért a vitáknak soha sincs vége.

A   Dunának a Baja és a Dráva torkolata közti szakaszán még gyakoribbak a fo-
lyómeder változásai, és a köztünk és Magyarország között húzódó határ lehetséges 
változatai közül éppen a folyómeder által meghatározott határ lenne a legrosszabb. 
Hozzá kell tennünk, hogy a Duna és a Dráva esetében javallott folyószabályozások 
is nehézségekbe ütköznének, amennyiben a két ország közötti határt képeznék a 
folyók. A   Pannon-medencében tehát a folyók által képzett határok nem jók. Sokkal 
jobb megoldás ezek szerint a köztünk és Magyarország közötti határt oly módon 
meghúzni, hogy az a Dunával ne párhuzamosan fusson, hanem merőlegesen áll-
jon. Ha történetesen nem lehetne kedvező domborzati – magaslati – sajátosságot 
kijelölni, még akkor is megfelelőbb, mint a nem állandó folyó által meghatározott.

A   karszt és a politikai határok

A   krajnai karsztot többek között a barlangokból feltörő, vagy a bővizű forrásokból 
származó talajvízáramlatok jellemzik, amelyek ismét eltűnnek a felszínről, hogy majd 
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még később felbukkanjanak néhányszor. Egy vízválasztó, amilyet a föld felszínén 
értünk e fogalom alatt, itt mást jelent, ezen talaj alatti vizeket nem ugyanolyan 
körülmények között választja el, mint a föld felszínen folyó normális folyókat. 
A   valódi, felszín alatti vízválasztót gyakran csak a barlangok alapos tanulmányo-
zása után lehet meghatározni. Ha a karsztban a csak a felszínen látható vízválasztó 
alapján akarják meghúzni a politikai határt, az számtalan tévedéshez és visszaéléshez 
vezethet; mint ahogy arra volt már példa.

A   versailles-i békeszerződés feltételei alapján megállapítást nyert, hogy a „Száva 
medencéje és annak mellékfolyói kivételével” Olaszország elfoglalhatja a jugoszláv 
karsztos területeket. Az olaszok azonban sok helyen átlépték az Adriai-tenger és a 
Száva vízválasztó területeit. Annak érdekében, hogy rávilágítsunk erre a kérdésre, 
és megakadályozzuk, hogy a békeszerződésekbe hasonló tévedések bekerüljenek, 
rávilágítunk a krajnai karszt földfelszín alatti vízrajzának fontosabb jellemzőire.

A   mellékelt térképen világosan látszik, hogy a valódi vízválasztó nem egyezik 
meg az Adriai-tenger és a Száva-medence között található hegyláncokkal és a leg-
magasabb csúcsokkal.

Ezen terület vízelfolyásai két víz alatti ágra oszthatók: a rekaira és a pivkaira. 
A   Reka folyó a Sveti Petar-állomástól délre a Škocjan melletti szakadékban tűnik 
el, átfolyik az azonos nevű barlangon, majd néhány föld alatti ágra válik. Ezek 
közül a legfontosabb a trieszti partszakasz mentén bukkan fel ismét több helyen, 
nevezetesen Devin mellett, a jól ismert, vaucluse-típusú10 Timava-forrás alakjában. 
A   Reka tehát az Adriai-tenger vízgyűjtő területéhez tartozik. 

Ezzel szemben a Pivka, melynek forrása Sveti Petar közelében tör fel mindössze 
néhány kilométerre a Reka folyótól, mégis a Száva vízgyűjtőjéhez tartozik. A   Pivka 
először normális folyóként a Postojnai-medencében folyik, majd ezek után alámerül 
a hires Postojnai-barlang alsóbb szintjeire. Talaj alatti folyását több kilométeren át 
nyomon lehet követni; le lehet hozzá a felszínről is jutni a Koliševka víznyelőn át 
is, amely a Postojnából a Planinába vezető út közelében fekszik. Közismert, hogy az 
Unec a Planina-karsztmező egyik barlangjából bukkan fel, valójában a Pivka folyta-
tása. Unec, a Planina medencéjén átfolyva ezen medence északi részén, Jakobovice 
falu közelében zuhan le a szakadékba, majd ismét felbukkan a Ljubljanai-medence 
délkeleti peremén Vrhnike falutól nem messze, ám most a Ljubljančica nevet viseli, 
és a Száva mellékfolyója lesz belőle. Föld alatti útja során a Pivkát föld alatti mel-
lékfolyók vize táplálja tovább, ezek közül a legjelentősebb a Loža és a Cerknica-tó 
[Cerkniško-jezero], valamint a Donji Logatectól érkező búvópatak.

Tehát az az Adriai-tenger és a Száva közötti vízválasztó Snežniktől (1776) indul, 
Milonián (1098) át vezet. Délen a Sveti Petar-állomástól indul, majd kelet felé ha-
lad Vremšicáig (1026). Onnan észak felé folytatódik Semozeč és Razdrto (577) kis 
medencéjén keresztül, és eléri Nanos (1299) karsztfennsíkot és a Trnovski gozdot. 
Ezután az Idrijától a Planináig vezető útig ereszkedik le, és közvetlenül Idrija kö-
zelében halad. Ez a karszti vízválasztó azonban nem mindig vehető ki világosan 

 10 Az árvalányhaj (Stipa pennata) szálaihoz hasonló módon.



■ 612 ■ Délszlávok Párizsban ■

mint a domborzat legmagasabban fekvő vonala. Sveti Petar közelében is, akárcsak 
más helyeken, a vasút átszeli ezt a vonalat, mi pedig azt a vonatból nem is észleljük.

A   földrajzi és geológiai egységet képező karszt befolyásolja a gazdasági lehető-
ségeket, és nyilvánvaló módon formálja az embereket. Mi a Soča folyó folyásával 
általánosságban megegyező nyugati peremét jelöltük meg. Mivel a karszt a Balkán-
félszigethez tartozik, ez a perem képezi az Appennini- és a Balkán-félsziget közötti 
természetes határt. Ez az Olaszország és a Jugoszlávia közötti földrajzi határ.

Ezek természetesen nem a fizikai földrajz és a földtan olyan tényei, amelyekre a 
nemzetek elhatárolódását alapozzák. A   tanulmány első oldalain már megemlítet-
tük, hogy a néprajzi határoknak elsőbbséget kell élvezniük a földrajzi határokkal 
szemben. Ebben az esetben azonban a néprajzi és a földrajzi határok szinte teljesen 
megegyeznek. A   karszt teljes területét szlovének lakják. A   teljes szlovén lakosság 
egyharmada azokon a karsztos területeken él, amelyek a bejelölt krajnai felszín alatti 
vizek vízválasztójától nyugatra fekszenek. A   karszt nyugati pereme a Soča folyón 
egyszerre földrajzi és néprajzi határ is, határ a délszlávok és az olaszok között. 



■   ■  

IV. VOX POPULI VOX DEI – HELYI LEVELEK, 
REZOLÚCIÓK, KÉRELMEK



■  ■
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86. A   TEMESVÁRI KÜLDÖTTSÉG MEMORANDUMA1 
(Battonya, 1918. szeptember 1./14.)2

A   Nemzeti Tanács Csanád és Arad vármegye szerb lakosságáról Újvidéken
Másolat a Horvátok, Szerbek és Szlovénok Nemzeti Tanácsához Zágrábban

Számos megpróbáltatás és hosszú szenvedés után felvirradt a nemzeti felszabadulás 
bíborszínű hajnala. Istennek hála, az egész népünket hatalmas lelkesedéssel eltöltő 
össznépi nemzeti egyesülés gondolata testet öltött. Fényes jövőt hozó, ragyogó, szebb 
napok várnak ránk, olyanok, amilyeneket népünk teljes mértékben meg is érdemel.

Ahhoz, hogy nemzeti egyesülésünk teljes és egész legyen, a Maros mente szer-
bek és szlovákok lakta területeit is figyelembe kellene venni, és ezekre szeretnénk 
felhívni a dicső nagy Nemzeti Tanács figyelmét. 

A   törökök elől menekülő Morava-völgyi szerbek a 15. század második felében 
ezen területek északi részén, Arad vármegyében a Maros folyótól egészen Világosig, 
Borosig, Jenőig [Borosjenőig], valamint Csanád vármegyében telepedtek le, majd 
ismét, az 1690-es nagy vándorlással érkeztek.

Ezeken a területeken őseinknek dicsőséges múltja volt.
Emlékezzünk vissza a tiszteletre méltó hős Jakšić testvérekre, akik Nagylakon 

éltek „egy olyan kastélyban, amely mellett hatalmas tornyot építettek”, és amely-
nek ma is fellelhetők maradványai. A   tulajdonukban lévő 87 birtokból 52 Csanád 
vármegyéhez, a fennmaradtak az Arad–Temesi vármegyéhez tartoztak. Emlékük 
még ma is él a Maros mentén, ahol még mindig élnek azoknak a szerbeknek a le-
származottai, akiket a saját birtokukról telepítettek ide.

Itt voltak a macsói Čarnojevićek, valamint más nemesek és népi hazafiak.
Emlékezzünk vissza továbbá Tököly Sabbas [Sava  Tekelija (1761–1842)] nagy 

népi hazafira! Amennyire kegyesen és nagylelkűen a nemzeti egységről gondosko-
dott, annyira törődött Csanád és Arad vármegye ezen területeivel is. Az 1840-ben 
keltezett alapítólevelével még élete folyamán egy olyan alapítványt hozott létre, 
amelynek kitétele az, hogyha a befolyt összegek elérik az 1.000 000 koronát, akkor a 
bevételek egyharmadát (20.000 forint) a szerb nemzetiségű aradi püspök eltartására 
kell fordítani; amennyiben Aradon nincs szerb püspök, akkor a jövedelmet a koráb-
bi Arad egyházmegye szerb községei között kell elosztani, nevezetesen: Aradban, 
Aradligeten, Battonyában, Tornyában, Pécskában, Nagylakban és Magyarcsanád-
ban, amelyek ma is léteznek. Önéletrajzában (lásd Szerb Matica [Matica srpska] 

 1 AJ F336-f3-33. Szerb nyelvű gépelt szöveg. Fordította Mačković Papp Márta.
 2 A   dátum erősen megkérdőjelezhető, több, tartalmában azonos dokumentumon 

már 1918. november 1-je olvasható időpontként, az események jellegéből 
adódóan azonban ezzel együtt nem születhettek 1918. november vége előtt.
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Évkönyve, 1879, 120. kötet, 95. o.) Thököly Sava leírja, hogy 1840 augusztusában 
a magyar kancellárhoz,  Majláth grófhoz fordult, és írásbeli nyilatkozatot adott át, 
amelyben kijelenti, hogy a XI. pont alatti, a püspök és a szerb egyházközségeket 
illető feltételeket semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni, és kéri, hogy 
Őfelsége minden változtatás nélkül hagyja jóvá azokat.

Már ebből is látható, hogy a Thököly Sava által említett feltételt, azaz az aradi 
püspök szerb nemzetiségét kihagyják az alapítólevélből, és ez különösen a román 
egyházközség tekintetében igaz. Tudatos szerbként azonban Thököly Sava az alapí-
tólevél változtatás nélküli jóváhagyását követelte kategorikusan, amelyet 1842-ben 
a legmagasabb helyről jóvá is hagytak. Mindezek ellenére akarata mégsem valósult 
meg, mivel 13 évvel ezelőtt, amikor az alapítvány bevétele elérte az 1.000.000 
koronát, a magyar minisztérium erőszakkal elrendelte, hogy a jövedelem legfelső 
harmadát négy magyarországi szerb püspök között osszák el; és ebből kifolyólag a 
hét szerb község jogosultjait pedig megfosztották ettől.

Mivel saját birtokán Csanád vármegyében a ma is álló Kevermes és Vizes nevű 
falvakat állította fel, „Kevermesi és Vizesi” előnevet kapta. Teste az általa felépít-
tetett gyönyörű aradi templomban pihen.

Az Oroszországba irányuló kitelepedéseik következtében ezen területek szerb 
népességének a száma nagymértékben megcsappant, és jelenleg Csanád vármegyében 
ezekben a településekben ennyien vannak: Battonya 3400, Tornya 400, Nagylak 400, 
Magyarcsanád 1000, tehát összesen 5200 lélek; Arad vármegyében Arad városában 
1400, Aradligeten 800, Pécskában 400 lélek él, azaz összesen 2600 szerb lakos.

Azt is figyelembe kellene venni, hogy igaz, kis számban, de Csanád vármegyében 
a Makó – Maros folyó – Battonya vonalától északra, egészen Békéscsabáig szlo-
vákok is élnek, akik, különösen Békés vármegyében többséget is alkotnak. Mivel 
a szlovákok nem érintkeznek saját anyaországuk leendő határaival, érdekünkben 
állna, de különösen a szlovákok saját érdekében azt követelnünk, tartozzanak a 
délszláv államhoz.

Nyílt titok, hogy a románok Csanád vármegyét Aradtól Makóig maguknak 
követelik, csak azt nem tudjuk, milyen jogcímen teszik azt: Csanád vármegyében a 
románok száma Battonyában 1000, Nagylakon 5000, Sajtényban 2000, Magyarcsa-
nádon 1500, Tornyán 500, vagyis összesen 10.000 lélek, míg szlovákokból Nagylak-
ban 5000, míg a Mezőhegyes állami gazdaság körüli települések, mint Nagymajláth, 
Csanádalberti, Pitvaros, Ambrózfalva, Tóthbánhegyes, Tótkovácsháza kizárólag 
szlovákok. Ennek alapján, ha a szlovákokat együtt számoljuk a szerbekkel, a szlávok 
száma sokkal nagyobb, mint a románoké, különösen, ha a szomszédos Békés várme-
gyét is figyelembe vesszük, ahol szinte az egész földterület szlovák kezekben van.

Aradon több román él, mint szerb, tehát ha azt nem sikerül a délszláv állam 
számára megszerezni, akkor arra kell törekedni, hogy a jövendő délszláv állam meg-
kapja a többi, Maroson túli, a Mezőhegyes állami gazdaság körüli szerb és szlovák 
települést, már csak az ezen birtokból származó haszon miatt is.

*
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A   mezőhegyesi állami gazdaság megközelítőleg egymilliárd korona értékű. A   ter-
mőföld 40.000 kataszteri holdra (azaz 1600 négyszögölre) kiterjedő elsőrangú 
szántóföld, 53 major (gazdasági szövetkezet) található rajta. Minden gazdasági 
szövetkezet a szükséges melléképületekkel és lakóházakkal rendelkezik.

Ebben a mintagazdaságban megközelítőleg 5000 legjobb vérvonalú ló, 3000 
munkára fogható ökör, 1000 marha, 1000 fejőstehén, 10.000 sertés, 4000 juh 
van. Ehhez hozzá kell adni az összes lehetséges gazdasági munkagépet és gőzekét, 
valamint a keskenysávú mezei vasutat, amely az egyik majort összeköti a másikkal. 
Ennek az állami mintagazdaságnak a központjában ezenfelül több száz egy- és két-
emeletes lakóház áll, valamint néhány gyáruk is van (4 úgynevezett spirituszgyár, 
1 kendergyár, 1 keményítőgyár, 1 szappangyár).

Úgy gondoljuk tehát, hogy nem tévedtünk, amikor ezt az állami tulajdont 
megközelítőleg egymilliárd koronára becsültük.

 Ezenkívül Mezőhegyesen egy magánkézben lévő cukorgyár is van.

*

Azt beszélik, hogy a délszláv állam, lévén, hogy ezeken a területeken kevés szerb él, 
nem is nagyon számít rájuk.

Tudjuk, hogy a 7-8000 szerb a mai világban nem játszhat különleges szerepet, de 
mivel Csanád vármegyében lényegesen több szlovák él, Békés vármegyében pedig 
még ennél is nagyobb a számuk, valamint annak okán, hogy a közel egymilliárd ko-
ronát érő mezőhegyesi állami gazdaság mit jelenthet annak az országnak, amelyhez 
majd tartozni fog, és mert szerencsénkre éppen a szerb és szlovák területek között 
terül el, és úgy tartjuk, hogy nemzetgazdasági, illetve pénzügyi okokból kifolyólag 
minden feltétel nélkül több figyelmet kell fordítani a Maroson túli szláv elemekre, 
és arra kell törekedni, hogy feltétel nélkül a délszláv államhoz tartozzanak.

Ezért javasoljuk, illetve kérjük, hogy:

 1.  a szerb csapatok minél hamarabb, lehetőleg azonnal foglalják el a Mezőhegyes állami 
gazdaságot, hogy megvédjék egyrészt az esetleges fosztogatásoktól és gyújtoga-
tásoktól – amelyeknek ezekben a szerencsétlen időkben a vesztes országokban 
egy állami gazdaság különösen ki van téve –, másrészt pedig a román csapatok 
betörésétől, akik – ahogy hallani lehet –  csak a kedvező pillanatra várnak, hogy 
a gazdaságot elfoglalják;

 2.  legyenek a békekonferencián a felső szerb és szlovák területek, azaz a Mezőhegyes 
állami gazdaság is Pécska, Tornya, Battonya, Nagylak, Magyarcsanád szerb tele-
pülésekkel együtt népszavazás nélkül a délszláv államhoz csatolva;

 3.  amennyiben a 2. pontban említetteket nem lehet elérni, és ez a terület a magyar 
államon kívül kerülne, akkor legyen az Románia és a délszláv állam közötti vita 
tárgya. Vita esetén a román és a délszláv népek között megegyezés születhet abban 
az értelemben, hogy Arad és Aradliget Romániában maradna, nyugaton pedig 
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minden más Mezőhegyessel együtt a délszláv államhoz tartozna. Ha vita esetén 
az ilyen jellegű megállapodás megkötése nem lenne lehetséges, készek vagyunk 
népszavazást rendezni, amelyet az egyik tagozat Arad és Aradliget kérdésében, a 
másik tagozat Mezőhegyes és környéke kérdésében vezetne le.

*

Véleményünk szerint népszavazás esetén biztosak lehetünk a sikerben, mivel minden 
más nép (szlovákok és magyarok) velünk szavazna a románok ellen.

Dicső Nemzeti Tanács!
Rövid vonalakban ennyit kívántunk kiemelni, és kielégíteni ezzel nemzeti érzel-
meinket.

Mivel az események gyors ütemben zajlanak, és mivel eddig nem volt lehetősé-
günk arra, hogy a Marostól északra fekvő területeink népeinek közgyűlését össze-
hívjuk, attól tartva, hogy elkésünk kívánságaink, illetve javaslataink ismertetésével 
a Nemzeti Tanács irányában, meggyőződésünk, hogy ezzel az ezen a területeken élő 
minden nemzettársunk óhaját továbbítjuk, ismételten arra kérjük a Marostól délre 
eső testvéreinket, hogy saját érdekükben is képviseljék a mi érdekeinket, hogy az 
itteni népnek is felvirradjon a nemzeti feltámadás és egyesülés hajnala.

Kelt Battonyán, 1918. szeptember 1-jén (14-én).

Mihajlo Pandurović pap s. k.
Dr. Miloš Petrović ügyvédjelölt s. k.

Kosta  Kurtulov, a szerb egyházközség és a földműves-
szövetkezet elnöke s. k.

Petar Marković adóhivatalnok s. k.
Az átirat hűségéért felel:

Ark. Varadjanac [?] elnökhelyettes
Újvidék, 1918. november 24. 
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87.  A   SZABADKÁN, AZ ÚJ NAPTÁR SZERINT 1918. NOVEMBER 
24-ÉN MEGTARTOTT GYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE3, AMI 
AZ ÚJVIDÉKEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZERBEK, 

BUNYEVÁCOK ÉS EGYÉB SZLÁVOK NEMZETGYŰLÉSÉRE 
KÜLDÖTT KÉPVISELŐK KIVÁLASZTÁSA OKÁN 

KERÜLT ÖSSZEHÍVÁSRA

Elnököl: Šimun Milodanović, a Szerb–Bunyevác Nemzeti Tanács elnöke.
Az elnök 5000 jelenlévő választó jelenlétében megnyitja a választó nagygyűlést, 
majd dr. Jovan Petrovićot, a Szerb–Bunyevác Nemzeti Tanács titkárát nevezi ki 
jegyzőkönyvvezetőnek. Tisztségviselőknek dr. Babijan  Malagurskit és dr. Joca 
Manojlovićot nevezi ki.

Szót két dr. Jovan Petrović jegyzőkönyvvezető, és felolvassa a Szerb Nemzeti 
Tanács 1918. november 17-én Újvidéken kelt kiáltványát, értelmezi a választó 
nagygyűlés célját.

A   Szerb–Bunyevác Nemzeti Tanács meghatározása szerint 70 000 bunyevác van, a 
szabadkai és sándori pravoszláv pap elmondása alapján 5000 pravoszláv szerb van, ennek 
alapján 75 képviselőt kell választani. A   következő testvéreket és nővéreket javasolja:

  1. Ignjat Aradski Gigin, 2. Mita Aradski, 3. Pera Baić, 4. Milivoj Bešlin, 5. Šimon 
Budinčević, 6. Blagoje Bajić, 7. Veljko Buljovčić, 8. Tomo Čović, 9. Mate 
Dulić, 10. Kalman (Đurasev) Ivanović, 11. Gabor Đelmiš, 12. Petar Göncző, 
13. Vojin Isakov, 14. dr. Mirko Ivković Ivandekić, 15. Ivan Ivković Ivandekić, 
16. Mate Išpanović, 17. Bela Jurić, 18. Bodo Jurić, 19. Marko Jurić, 20. Obrad 
Koljakov, 21. Štefa Krnjajski Jović, 22. Lajoš Kopunović, 23. Mate Krnjajski, 
24. Vlada Krnjajski Puškaš, 25. dr. Jovan Latinčić, 26. dr. Vitomir Ludaić, 
27. dr.  Jovan Manojlović, 28. Taza Manojlović asszonyság, 29. dr. Vladislav 
Manojlović, 30. Albe Malaguski, 31. dr. Babijan  Malagurski, 32. Ivan Malagur-
ski, 33. Mara Malagurski kisasszony, 34. Joško Malagurski, 35. dr.  Stipan 
Matijević, 36. Pere Merković Dželatov, 37. Tome Miljački Matak, 38. Šimun 
Milodanović, 39. Josip Mukić, 40. Mila Marodić, 41. dr. Rada Milodanović, 
42. Kala Olka, 43. Bela Orčić, 44. dr. Bela Ostrogonac, 45. Pera Ognjanov, 46. 
Mijo Perčić, 47. dr. Jovan Petrović, 48. Đurica Pendžić, 49. Ivša Pešut 50. Đura 
Popović prof., 51 Ive Prčić, 52. dr. Joso Prčić, 53. Bogoljub Trešić, 54. Marko 
Protić, 55. Šandor Rajčić, 56.  Katica Rajčićka, 57. Blaško  Rajić, 58. Toša 
Segedničev, 59. Vojislav Stanković, 60. Olga Stanković asszonyság, 61. Bela 
Stantić Boškov, 62. dr. Vranje Sudarević, 63. Manda Sudarevićné, 64. Bogdan 
Svirčević, 65. Dušan Terzić, 66. Lajčo Tumbas, 67. Stipan Tumbas, 68. Veco 
Vidaković, 69. Ivan Vojnić, 70. dr. Ivan Vojnić Tunić, 71. Grgo Vuković, 72, 
Amalija Malagurski, 73. Lazo Orčić, 74. Andrija Čokić, 75. Gavro Čović.

 3 Szabadkai Városi Múzeum. Történelmi Osztály. I-04826-2. Szerb nyelvű 
kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   listát egyhangúlag elfogadták, mire az elnök a felsoroltakat küldötteknek 
nevezi ki, és berekeszti a gyűlést.

Szabadkán, 1918. november 24-én
Jovo Petrović jegyzőkönyvvezető

(Šimun) Milodanović, a közgyűlés elnöke
Dr.  Jovan Manojlović választott hitelesítő

Dr. Babijan  Malagurski 

88.  JEGYZŐKÖNYV4 AZ 1918. NOVEMBER 12-ÉN, ÚJVIDÉKEN 
MEGTARTOTT, A BÁNÁTI, BÁCSKAI ÉS BARANYAI SZERBEK, 
BUNYEVÁCOK ÉS MÁS SZLÁVOK NAGY NEMZETGYŰLÉSÉN 

FOLYTATOTT MUNKÁRÓL

Délelőtt 11 órakor Jovan  Hranilović esperes, a Nagy Nemzetgyűlés tagja üdvözli a 
Nagy Nemzetgyűlés résztvevőit és a vendégeket, majd felkéri a tagjelölő bizottság 
jelentéstevőjét, hogy számoljon be.

A   tagjelölő bizottság elnöke, Mita Klicin bejelenti, hogy a bizottság a Nagy 
Nemzetgyűlés elnöki tisztjére a következő bizottsági tagokat javasolja: dr. Babijan 
Malagurski (Szabadka), Božidar Popović (Versec), dr. Ljudevit  Mičatek (Újvidék), 
dr. Ignjat  Pavlas (Újvidék), Pavle Tatić (Újvidék), dr. Slavko Miletić (Versec), Stevan 
 Mihaldžić  (Baranyakisfalud) és Jovan  Hranilović (Újvidék), titkároknak pedig : 
Mita Đorđević (Újvidék), Dušan  Tušanović (Újvidék), dr. Jovan Latinović (Újvidék) 
és dr. Dušan Bošković (Pancsova) tagokat.

A   Nagy Nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
Jovan  Hranilović elnök felkéri a hitelesítő bizottság jelentéstevőjét, Dušan 

Tušanovićot, hogy számoljon be.
Dušan  Tušanović, a hitelesítő bizottság jelentéstevője beszámol arról, hogy a 

bánáti, bácskai és baranyai szerbek, bunyevácok és más szlávok az előre meghatá-
rozott választási rendelet alapján erre a Nagy Nemzetgyűlésre ez év november 5-én 
választották meg képviselőiket. A   választási rendeletet az újvidéki Szerb Nemzeti 
Bizottság mint a bánáti, bácskai és baranyai népeink ideiglenes képviseleti szerve 
állította össze és írta elő. A   választási rendelet értelmében ezer szerb, bunyevác és más 
szláv lélek után választottak meg egy képviselőt. Ha a lélekszám 500-zal meghaladja 
az 1000 főt, akkor a község még egy képviselőt delegál (pl. 5450 lélek 5 képviselőt 
választ, 5501 lélek pedig 6-ot). A   200-nál kevesebb lélekkel rendelkező községeknek 
jogában áll a hozzájuk legközelebb fekvő községben választani, illetve delegálni 
maguk közül. A   200–1000 lélek közötti községek egy képviselőt választhatnak. 

 4 Az újvidéki székhelyű Matica srpska kéziratgyűjteményének M.7417 sz. do-
kumentuma. A   dátum a naptárreform előtti időpontra utal, a gyűlésre 1918. 
november 25-én került sor. Szerb nyelvű gépelt szöveg. Fordította Mačković 
Papp Márta.
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A   községek képviselőiket nemcsak saját környezetükből választhatják. Így tehát, 
más községek tagjai is képviselőnek választhatók.

A   képviselők megválasztását legkésőbb ez év november 10-ig (23-ig) le kell bo-
nyolítani. Vasárnap, november 11-én (24-én) csak az esetben lehet választani, ha a 
képviselők időben megérkezhetnek a Nagy Nemzetgyűlésre.

Egy-egy község lélekszámát, azon belül a pravoszláv szerbek számát az adott hit-
község/egyházközség szervei mutatják ki. A   bunyevácok számát illetően a szabadkai 
Bunyevác–Szerb Bizottság az illetékes kimutatni, hány lélek él egy-egy községben.

A   szlovák és az orosz képviselők számát a nemzeti bizottságok határozzák meg 
a településeken belüli lélekszám alapján.

Amint ez a meghívó megérkezik, a Szerb Nemzeti Bizottság helyi albizottságai 
kidoboltatják, és más módon is közzéteszik, mikor bonyolítják le a községi képvi-
selők megválasztását a szerbek, bunyevácok és más szlávok Nagy Nemzetgyűlésébe. 
Amennyiben ilyen albizottságok nem léteznek a községekben, azonnal létre kell 
hozni azokat, olyan személyekből, akik sikeresek munkájukban, majd ezután kitűzni 
a választások időpontját.

A   képviselők kötelesek a Nagy Nemzetgyűlésen megjelenni.
A   község minden, 20. életévét betöltött férfi és női lakosa rendelkezik szavazati 

joggal. Akit valamilyen tette miatt elítéltek, vagy fiatalabb 20 évesnél, annak belá-
tónak kell lennie, és ne jelenjen meg a választásokon.

Minden választó lehet kiválasztott.
Végül utasítások hangzottak el a képviselők megválasztásával, a választási jegyző-

könyvvel és felhatalmazásokkal kapcsolatban, valamint arról, hogyan jelentkezzenek 
az újvidéki Szerb Nemzeti Bizottságnál.

A   beérkezett választási jegyzőkönyvek és a felhatalmazások adatai alapján a Nagy 
Nemzetgyűlésen 211 község 757 képviselője vett részt. Betegség miatt nem volt jelen 
Tiszaszentmiklós 1, Manjević 1, Nagykikinda 5 képviselője. A   757 képviselő közül 
578 szerb, 84 bunyevác, 62 szlovák, 21 orosz, 3 sokác, 2 horvát, 6 német és 1 magyar. 
A   képviselők között hét nő is szerepel: Jaša Tomićné Milica (Újvidék), Kamenko 
Jovanovićné Marija (Pancsova), Szabadkáról pedig : Bajićné Katica, Stankovićné 
Olga, Taza Manojlović,  Malagurskiné Mara és Sudarevićné Manda.

A   Nagy Nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadta a Hitelesítő Bizottság jelentését, 
majd megszavazta, hogy a képviselők megválasztása minden esetben szabályosan és 
megfelelően zajlott le, így mind a 757 képviselő megbízatása hitelesíthető.

Jovan  Hranilović elnök megköszöni az eddigi bizalmat. Kéri, hogy az ülést a 
továbbiakban dr. Ignjat  Pavlas elnökségi tag vezesse le.

Dr. Ignjat  Pavlas: Napirendünkön szerepel, hogy a Nagy Nemzetgyűlés hozzon 
politikai állásfoglalást, amelyet majd politikai határozat formájában Jaša  Tomić 
jelentéstevő ismertet.

Jaša  Tomić ennek a határozatnak állásfoglalásait taglalja a Bánát, Bácska és 
Baranya Szerb Királysághoz történő csatolásáról, valamint a szerbek, horvátok és 
szlovének Péter király és dinasztiája által vezetett közös államának megvalósulásáról.
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A   Nagy Nemzetgyűlés egyhangúlag fogadta el a négy pontban felolvasott ha-
tározatot:

 1.  Felkérjük a testvéri Szerbia kormányát, hogy a kongresszuson képviselje érdeke-
inket.

 2.  Csatlakozunk a Szerb Királysághoz, amely eddigi munkájának és fejlődésének 
köszönhetően nemcsak nekünk, hanem minden velünk együtt élő szláv és nem 
szláv nép számára biztosítja a szabadságot, az egyenlőséget, a haladást.

 3.  Ezen követelésünkkel egyben minden délszláv törekvését is támogatjuk, mi-
vel nekünk is hasznunk származik azon vágyuk teljesüléséből, hogy a szerb 
kormány a zágrábi Nemzeti Tanáccsal együttműködve mindent megtegyen a 
szerbek, horvátok és szlovének Péter király és dinasztiájának vezetése alatt álló 
közös állama létrejöttéért.

 4.  Ezért, hogy ez a Nagy Nemzetgyűlés is a maga módján hozzájáruljon minden 
szláv, szerb, horvát és szlovén közös államának megvalósulásához, két tagot vá-
laszt, akiket a szerb kormány szolgálatába állít: Jaša  Tomić (Újvidék) és Blaško 
 Rajić (Szabadka), valamint két tagot választ, akik a zágrábi Nemzeti Tanáccsal 
működnek együtt: dr.  Jovan Manojlović (Szabadka) és Vasa  Stajić (Újvidék).

A   Nagy Nemzetgyűlés éljenezve válaszolt: Éljen Szerbia! Éljen Péter király! Éljen 
Sándor trónörökös! Éljen a szerb hadsereg! Éljen a szerbek, horvátok, szlovének 
állama! Éljenek a franciák! Éljen az antant!

Jaša  Tomić jelentéstevő megindokolja az első határozat kiegészítését, amely a vá-
rosainkban élő nem szerb és nem szláv népek biztonságára, valamint a határainkon 
kívül élő szerbek, bunyevácok és más szlávok biztonságára vonatkozik, majd felolvassa 
a kiegészítést: a határainkon belül élő nem szerb és nem szláv népek számára minden 
jog megadatik ahhoz, hogy nemzeti létüket kisebbségként megőrizzék és fejleszthessék.

Ugyanakkor, a Nagy Nemzetgyűlés követeli, hogy minden szerb, bunyevác és 
sokác számára, akik határainkon kívül, más országokban maradtak, az őket megil-
lető jogokkal biztosítsák a kisebbség megfelelő védelmét, a nemzeti megmaradást 
és fejlődést, valamint azt a jogot, hogy a szerbek a szerb államtól szabad kulturális 
és gazdasági támogatásban részesüljenek, és általában, a kölcsönösség (reciprocitás) 
elvének szigorú betartását.

Ez különösen a budai egyházkerület szerbjeire és a határainkon kívül élő bu-
nyevácokra és sokácokra vonatkozik, akik a szerb állam keretein kívül maradnak, 
és akik számára biztosítani kell a nemzeti-egyházi vagyon, azaz az eddigi karlócai 
érsekség jövedelmének rájuk eső szükséges részét.

A   Nagy Nemzetgyűlés viharos jóváhagyással, egyhangúlag fogadja el az első 
határozat kiegészítését.

Dr. Ignjat  Pavlas elnök: A   napirend következő pontja a közigazgatási hatalom 
kérdésével kapcsolatos döntés.
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Petar  Konjović jelentéstevő megindokolja a Nagy Népi Tanács és annak vég-
rehajtó szerve, a Nemzeti Közigazgatási Hivatal megalakításáról szóló második 
határozatot. A   második határozat a következőképpen hangzik:

Az antant balkáni hadserege által megvont határokon belüli Bánát, Bácska és 
Baranya a mai napon, 1918. november 12-én, az Újvidéken megtartott Nagy 
Nemzetgyűlésen a nemzeti önrendelkezés magasztos elve alapján kikiáltja 
mind állami-közigazgatási, mind politikai és gazdasági szempontból történő 
elszakadását Magyarországtól.

Ezért a Nagy Nemzetgyűlés megalakítja a Nagy Népi Tanácsot és annak 
végrehajtó szervét, a Nemzeti Közigazgatási Hivatalt.

A   Népi Tanács 50 tagból áll, akiket a Nagy Nemzetgyűlés választ.
A   Népi Tanács hozza meg a szükséges szabályzatokat és rendeleteket, 

nevezi ki a Nemzeti Közigazgatási Hivatalt, és felügyeli is ennek munkáját.
A   Nemzeti Közigazgatási Hivatalt az alábbi részlegek alkotják:

 1.  Politikai ügyek
 2.  Belügyek
 3.  Igazságszolgáltatás
 4.  Oktatás (iskola és egyház)
 5.  Pénzügyek
 6.  Közlekedés
 7.  Gazdaság
 8.  Élelmezés és ellátás
 9.  Szociális reformok
 10.  Nemzeti egészségügy
 11.  Nemzetvédelem

Minden részleg élén népbiztos áll, akinek munkáját a helyettese és a szükséges 
személyzet biztosítja.

A   Nemzeti Közigazgatási Hivatal egy kijelölt területen belül, a teljes szabadság 
és minden nép egyenlőségének elve alapján működik. Minden állampolgárnak el-
vitathatatlan joga, hogy saját anyanyelvén értekezzen minden hatósági szerv előtt.

Új államunk végleges megszerveződéséig a Nemzeti Közigazgatási Hivatal, 
amennyire az lehetséges, a meglévő törvények és törvényes rendelkezések alapján jár el.

A   Nagy Népi Tanács és annak végrehajtó szervének, a Nemzeti Közigazgatási 
Hivatalnak székhelye Újvidék.

Amennyiben a Népi Tanácsot is kinevező Nagy Nemzetgyűlés kétszáz tagja 
közigazgatási ügyekben felmerülő bármely okból kéri a Nagy Nemzetgyűlés ren-
des összehívását, akkor a Népi Tanács 14 napon belül köteles összehívni a Nagy 
Nemzetgyűlést.
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A   Nagy Nemzetgyűlés viharos jóváhagyással, egyhangúlag elfogadja a második 
határozatot.

A   tagjelölő bizottság jelentéstevője, Mita Klicin azt javasolja, hogy a Nagy 
Nemzetgyűlés saját sorai közül válasszon két képviselőt Jaša  Tomić (Újvidék) és 
Blaško  Rajić (Szabadka) személyében, akik a Belgrádi Szerb Kormány szolgálatá-
ban állnak, valamint a Nagy Nemzetgyűlés két másik tagját, dr.  Jovan Manojlović 
(Szabadka) és Vasa  Stajić (Újvidék) személyében, akik a zágrábi Nemzeti Tanáccsal 
működnek együtt.

A   Nagy Nemzetgyűlés egyhangúlag választja meg őket.
A   tagjelölő bizottság jelentéstevője, Mita Klicin 50 tagot javasol a Nagy Népi 

Tanács soraiba, ezek a következők: dr. Jovan Bogdanov, Pera Miloradović, dr. Dušan 
Bošković, dr. Ilija Ivačković, Živa Vitelić, Vojin Brkić, dr. Andrija Vasić, dr. Slavko 
 Županski, Živko Torzin, dr. Slavko Miletić, Božidar Popović, dr. Vasa Putnik, Ilija 
Velesžijski, dr. Svetislav Mihajlović, Kosta Šević, dr. Sava Putnik, Stojan Jakšić, 
Đorđe Grujić, dr. Nikola Milutinović, Stevan  Mihaldžić, Blažo Rajić, dr. Martin 
Filipov, dr. Martin Matić, dr. Stipan Vojnić Tunić, dr. Mirko Ivković Ivandekić, dr. 
Babijan  Malagurski, Šandor Rajčić, Vojislav Stanković, Ivan Vojnić Tunić, dr. Ivan 
Abramović, dr. Jovan Petrović, Pavle Tatić, Dušan  Tušanović, Bogdan Božanić, 
dr. Ljudevit  Mičatek, Zdenko Krno, Janko Bulik, Jan Grunik, Samo Štarke, Jovan 
 Hranilović, Georgije Vidicki, Mita Đorđević, dr. Jovan Latinčić, Mita Klicin, dr. 
Jovan  Lalošević, Petar Konjević, Stevan Maglić, dr. Vladislav Manojlović, Jovan 
 Vujić, Dimitrije K. Todorović.

A   Nagy Nemzetgyűlés egyhangúlag választja meg őket.
Az elnök a petrőci Jan Grurin képviselőnek adja át a szót, aki a Nagy Nemzet-

gyűlés heves ujjongása közepette olvassa fel a bácskai, bánáti és szerémségi szlovák 
községek választott képviselőinek nyilatkozatát, melyben a szerbek, horvátok és 
szlovének új államához történő csatlakozásukat jelentik be. A   Nagy Nemzetgyűlés 
ezt a nyilatkozatot egyhangúlag elfogadja.

Mita Klicin parlamenti képviselő javasolja, hogy a Nagy Nemzetgyűlés küldjön 
üdvözlő táviratot Péter királynak, Sándor trónörökösnek, a szerb kormánynak 
Belgrádba, a Nemzeti Tanácsnak Zágrábba, a Népi Tanácsnak Prágába, a Nemzeti 
Tanácsnak Ljubljanába, és azoknak a kormányoknak, amelyek a hősies Szerbiával 
szövetséges államok élén állnak.

A   Nagy Nemzetgyűlés hatalmas morajjal hagyja jóvá a javaslatot: Éljen!
A   Nagy Nemzetgyűlés hitelesítésére a következő képviselőket választották meg: 

Jovan  Vujić (Zenta), Božidar Popović (Versec), dr. Milivoj    Kenđelac (Nagykikinda), 
dr. Slavko  Županski (Nagybecskerek) és Stevan Lakatoš (Elemér).

A   Nagy Nemzetgyűlés képviselői és a vendégek felállva éneklik el a Bože pravde 
kezdetű szerb nemzeti himnuszt, majd a Hej Sloveni és a Lijepa naša domovino című 
énekeket.

Jovan  Hranilović elnök üdvözli a Nagy Nemzetgyűlést, és köszönetet mond 
a példás rendért és békés munkáért, minden népünktől: szerbektől, horvátoktól, 
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szlovénektől, bunyevácoktól, szlovákoktól, sokácoktól és oroszoktól a következő 
felkiáltással búcsúzik: Isten áldja meg munkánkat! – majd berekeszti a Nagy Nem-
zetgyűlést.

A   Nagy Nemzetgyűlés a „Mi smo s tobom Petre Karađorđeviću” (Veled vagyunk, 
Karađorđević Péter) refrént tartalmazó, az Orao klikće sa visine (A   magasból rikkant 
a sas) című dalt énekelve oszlik fel.

Hitelesítve 1918. december 15-én Újvidéken

Božidar Popović    Dr. Milivoj  Kenđelac
Dr. Slavko  Županski    Jovan  Vujić

Stevan Lakatoš

89.  A   BUNYEVÁC–SZERB NEMZETI BIZOTTSÁG 
1918. NOVEMBER 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN 

ÖSSZEÁLLÍTOTT JEGYZŐKÖNYV5

Dr. Babijan  Malagurski alelnök nyitja meg az ülést és jelzi, hogy Baranya, Bácska és 
Bánát Népbizottságától olyan parancs érkezett, hogy az eddigi népbizottságokat fel kell 
menteni, és helyettük minden városba egy 30 személyből álló testületet kell kinevezni, 
mely a városi szenátussal és az újvidéki népbizottsággal egyetértésben hozza minden, 
a város érdekeit szolgáló határozatát, de miután Szabadka város esetében a 30 személy 
rendkívül kevés, kérelmezve lett a szám megkétszerezése. Az újvidéki népbizottság a 
kérést jóváhagyja, így most egy 60 tagból álló bizottság kinevezésére kerül sor.

Egyben javasolja, hogy a népbizottságunk által összegyűjtött adományt a Neven 
nevű lap és más nemzeti dolgok támogatására fordítsák. Hogy hasznos dolgokra 
történjen a költésük, három személyt nevez meg, akikre a pénzt bíznák: dr. Joso 
Prčićet, a Neven lap szerkesztőjét, Svirčević Bogdant és Albe  Malagurskit.

A   javaslatot elfogadják, és a pénz átvételével dr. Joso Prčićet, Svirčević Bogdant 
és Albe Malagurskit bízzák meg.

Dr. Babijan Malagurski jelzi, hogy a főispán-polgármester most, mindannyiuk 
jelenlétében tehetné le hivatali esküjét.

Dr.  Stipan Matijević a Bizottság összes tagja előtt a következő hivatali esküt teszi: 
„Esküszöm az élő Istenre, hogy minden rám bízott kötelességemet, melyet tisztem 
rám ruház, hűséggel és lelkiismerettel végzem, hogy hűséges leszek Baranya, Bácska 
és Bánát Népbizottságához, hogy parancsait végrehajtom, elöljáróimat tisztelem, 
és a hivatali titkokat megőrzöm. Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Babijan Malagurski a főispánnal és a szenátussal egyetértésben a következő 
tagokat javasolja a bizottságba, amelyet az újvidéki népbizottság javaslatára hoznak 
létre, és megkéri dr. Svetozar Ognjanov titkárt, hogy olvassa fel a javasolt neveket.

 5 Szabadkai Városi Múzeum. Történelmi Osztály. I-04826. Szerb nyelvű kézira-
tos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Dr. Svetozar Ognjanov a következő neveket olvassa fel: Tome Čović, Grgo Čo-
vić, Šimun Budinčević, Gabor Gyelmis, Mate Dulić, Marko Dulić, Marko Jurić, 
Bela Jurić, Boda Jurić, Ilija Kujundžić pap, Antun Kovačević, Maćo Lučić, dr. 
Babijan  Malagurski, Albe  Malagurski, Vranje Malagurski, Joško Malagurski, Šimun 
Milodanović, Akapit Miljački, Nikola Matković ( Josin), dr. Bela Ostrogonac, Kala 
Olka, Lazo Poljaković, Pajo Pavluković, Miško Prčić (Perin), Veco Prčić (Baćica), 
Blaško Raić, Šimun Stantić, Veco Sudarević (Vecko), Lojzija Stipić, Bela Stantić 
( Joškov), Ivan Tumbas (molnár), Ivan Vojnić Tunić, Ante Vojnić Tunić, Joso Vojnić 
Tunić, dr. Josip Vojnić H, Šandor Vojnić H, Veco Vidaković, Gabor Vidaković, Grgo 
Vuković, Grgo Vukov, Vojislav Stanković,  Mijo Mandić, dr. Vranje Sudarević, Isa 
Ludaić, Đoka Stojković, Đurica Penđić, Pera Baić, dr.  Joca Manojlović, Đurica Og-
njanov, Mate Krnjajski, Đjura Krnjajski Jović, Gliša Megjanski, Cvetko Manojlović, 
Milenko Radić, Mita Aracki (Lekin), Mila Marodić, Bogdan Svirčević, dr. Pajo 
Ivandekić, Lukavaci és Marko Nosković.

Több hozzászólás elhangzása után a 60 név elfogadásra került.
Bogdan Svirčević a sorsfordító órák szellemétől áthatva, amikor a Bunyevácok és 

Szerbek Népbizottsága megszűnik létezni, hangsúlyozza, hogy Szabadka város törté-
netében fel kell jegyezni majd a Bunyevácok és Szerbek Népbizottságának létét, mely 
a nagy események sorsdöntő és legkomolyabb órájában az új világmozgalom élére állt, 
hogy tudásával, határozottságával és a város összes lakosa iránt érzett szeretetével, 
tekintet nélkül azok vallására és nemzetiségére megőrizze a békét és a rendet, meg-
őrizve ezáltal a lakosság személyi és vagyoni biztonságát. Hogy súlyos küldetését ez a 
bizottság hogy teljesítette, arra a legékesebb példa, hogy a hatalomváltás legválságosabb 
napjait minden nagyobb megrázkódtatás nélkül éltük túl. Úgy véli, hogy az itteni 
lakosság egésze nevében fejezheti ki őszinte háláját a Bizottság minden tagjának, és a 
köszönet tolmácsolója lehet azok irányába, akik kötelességüket komolyan fogadták 
és a polgárok megelégedésére végezték feladatukat, ugyanígy hála és köszönet szavai 
illetik a vezetőket, elsősorban Šimun Milodanovićot, aki magyar ezredesként eme 
Bizottság élére állt azokban a napokban, amikor nem lehetett tudni semmit sem az 
események további alakulásáról, továbbá köszönet illeti az alelnököket és a titkárt 
ritkán tapasztalható kitartásukért, komolyságukért és szilárd eltökéltségükért, amivel 
a nehéz és minden tekintetben jelentős feladatot ilyen bölcsen végezték és kezelték.

Harsány „Éljen!” felkiáltásokat követően a javaslatot elfogadják.
Dr. Babijan  Malagurski javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogyha a kiválasztott szemé-

lyek közül katonakötelezettség, haláleset, vagy bármely más okból valakinek bizottsági 
tagsága megszűnne, úgy a tagokat felhatalmazzák, hogy maguk feltölthessék a tagságot.

A   javaslatot egyhangúlag elfogadják. Dr. Matijević Stipan főispán-polgármester 
a Nemzeti Igazgatóság nevében hálás köszönetet mond a Bunyevácok és Szerbek 
Nemzeti Bizottságának az eddigi támogatásért, igyekezetért és küzdelemért Jugo-
szlávia érdekében, egyúttal a korábbi bizottság megszűnését jelenti be.

Josip Mukić jegyzőkönyvvezető
Dr. Malagurski alelnök
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90.  A   MAROSON TÚLI SZLOVÁKOK ÉS SZERBEK REZOLÚCIÓJA, 
MELYNEK ELFOGADÁSÁRA 1919. JANUÁR 2-ÁN KERÜLT SOR 

BEZDINBEN6

Csanád és Békés megye szlovák és szerb népe, Közép-Európa, a test és lélek legvisz-
szataszítóbb rabságában vergődve, a feudális rendszer évszázados nyűgét szenvedve, 
tegnapig sanyargatva és megvetve a saját mindenható uraitól, szomorú körülmények 
folytán ma nemcsak a világtól, de saját, északon és délen élő véreiktől is elfeledve, 
iskolák, tanítók, papok, értelmiség nélkül, magára hagyva azért, hogy elpusztuljon 
az idegenek tengerében, ma – [amikor] hála a szövetséges fegyverek győzelmének, 
de elsősorban a legdemokratikusabb nemzet nemeslelkűségének, és köszönve  Wilson 
elnöknek egész Európa, de kiváltképp Közép-Európa újjászületik és leveti magáról 
a porosz militarizmus béklyóit – az Arad melletti Bezdin kolostorában a Maros 
mellett képviselőik által 

EGYHANGÚLAG KIJELENTI AZ EGÉSZ VILÁG ELŐTT, 

hogy a középkori rabság láncait letépve, melyekben a mai napig sínylődött, hogy 
ezzel az új életbe mint sui iuris nemzet lép.

Ezek alapján a legnagyobb lelkesedéssel üdvözli a szövetséges haderő győzelmét, 
melynek soraiban e vidék fiai is harcoltak és vérüket ontották az emberiség nagy 
eszméiért, és a nagy  Wilson elveit elfogadva üdvözlik minden felszabaduló, legfő-
képpen pedig sajátjukként a csehszlovák és a jugoszláv nemzetek felszabadulását és 
egyesülését saját nemzetállamukban, külön üdvözölve a román és a magyar nem-
zetet, szívből kívánva számukra az etnográfiailag egybefüggő területen egységessé 
válásukat.

A   nevezett megyék szlovák és szerb lakossága a számára bizonyosan kedvezőtlen 
és részrehajló 1910. évi népszámlálási adatokra támaszkodva itt, a volt Hungária 
kellős közepén, a szlávság vesztőhelyén, a hivatalos magyar statisztika részéről 
megváltoztatott adatokon, nemzeti érzelmei, és fiai Európa harcmezein az antant 
oldalán kiontott vére nevében a legünnepélyesebb, de leghatározottabb módon 

EGYHANGÚLAG TILTAKOZIK

a Bukarestben 1916. augusztus 1/17-én megkötött és aláírt titkos szerződés 3., 4. 
és 5. pontja ellen, ami egyrészt Oroszország, Franciaország, Anglia és Olaszország 
részéről, másrészt a Román Királyság részéről köttetett meg, amennyiben abban a 
Román Királyságnak elismerték annexiós jogát, és szavatolták, hogy a békekonfe-
rencián neki juttatják azt a területet, ami „...a Fehér- és Sebes-Körös találkozásától 
három kilométerre délre kezdődik, majd a Tiszáig halad, majd Algyő magasságában 

 6 AJ F336-f16-387. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Szegedtől északra, illetve  Orosházától és Békéssámsontól három kilométerre keletre” 
húzódik, mert ezzel egész Csanád megye a maga 150.000 lakosával, kikből csupán 
15.500 román, továbbá Békés megye nagyobb része a Körös bal oldali magaslatán, 
ahol román jóformán nincs is, valamint Csongrád megyének a Tisza bal partja 
és Csanád megye között fekvő területe, ahol csak magyarok élnek – jogtalanul a 
románokhoz kerülnének.

A   Maroson túl élő szlovákok és szerbek, akik egyúttal tiltakoznak a szerződés 
nevezett részében megállapított határ kitételei ellen, melyekben a román határra 
vonatkozva „Algyőtől a Tisza partján annak Dunába torkollásáig, majd a Duna 
partján haladva egészen a román határig” kell húzódnia.

EGYHANGÚLAG KIJELENTIK,

hogy nem ismerik el ezen szerződés intézményét, amennyiben az a Maros folyó-
val délen, a Körössel északon, a Tiszával nyugaton, illetve az Arad–Csaba–Békés-
vasútvonallal keleten határolt területet érinti, mert az nem felel meg az őslakos 
szlovák-szerb-magyar lakosság nemzeti érzelmeinek, sem pedig a  Wilson elnök által 
meghatározott világ nagy demokratikus elveinek. Még kevésbé fogadhatják el azért 
sem, mert az e területen élő szlovákok és szerbek a szövetségesek oldalán harcoltak 
a szabadságért, nem pedig azért, hogy egyik rabságból a másikba vessék őket.

Figyelembe véve azt, hogy a Csanád és Békés megyei szlovákok nem élnek terü-
leti folytonosságban csehszlovák testvéreikkel, hanem jugoszláv testvéreikkel, akik 
területi folytonosságot képviselnek a Vardar folyótól Belgrádon keresztül egészen 
a Maroson túl a Körösökig, a Maroson túli szlovákok és szerbek választott képvi-
selőiken keresztül

EGYHANGÚLAG KIKIÁLTJÁK

a nevezett Maroson túli terület, mely a Maros és a Körös között fekszik, és amely 
terület a Maros folyón nyugodva a következő vonallal határolt: Apátfalvától, Kö-
vegytől és Csanádpalotától keletre, Csanádalbertitől, Ambrusfalvától, Nagy-Majlát-
tól, Tótkomlóstól, Csanádapácától nyugatra, Csorvástól keletre úgy, hogy magában 
foglalja Kondoros, Szarvas, Mezőberény, Békéscsaba, Újkígyós, Medgyesbodzás 
Medgyesegyháza, Mezőbánhegyes községeket, majd (délre) ereszkedik, kívül hagy-
ván Kunágotát, Magyardombegyházát, Dombegyházát keleten a határon, majd ettől 
a ponttól keletre Tornyáig a két megye határáig, végül Magyarpécskától nyugatra 
és Szemlaktól a Marosig, a szerbek, horvátok, szlovének államának határáig fekvő 
terület egyesülését a szerbek, horvátok, szlovének államával.

Egyesülésünket az 1910-es hivatalos magyar népszámlálás adataira alapozzuk – az 
egy Mezőhegyes kivételével, ahol csak szolgák élnek –, és a kedvező pillanatot kihasz-
nálva és az Amerikai Egyesült Államok elnökének jóváhagyásával  Wilson megyéjének 
neveznénk el, és ahol 85.109 szláv, ebből 80.450 szlovák él, továbbá 68.623 magyar, 
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román pedig 15.935 és német 6.400, de tény, hogy a népszámlálás idején 10-20 ezer 
szlávval több volt, és ennek értelmében ugyanennyi magyarral kevesebb.

A   szlovákok és a szerbek abban reménykednek, hogy Csehszlovákia és a többi 
szövetséges állam támogatni fogja a felsorolt kéréseket és határozatokat, egyúttal 
arra kérik a Szerb–Horvát–Szlovén államot, hogy a fentiek értelmében képviseljék 
őket a békekonferencián, illetve hogy a szerb hadsereg szállja meg ezt a területet, 
mely a bolsevizmussal fertőzött, és kijelentik, hogy a román hadsereg esetleges be-
hatolásának fegyverrel ellenáll a vidék, egyúttal előre elhatárolódnak az esetleges 
vérontás felelősségétől.

A   szlovákok részéről:
Juraj Szuchánszki elnök

Uroš Bor jegyzőkönyvvezető
A   szerbek részéről:

Mihailo Pandurović elnök
Dr. Miloš Petrović jegyzőkönyvvezető

91. NAGYKIKINDA LAKOSSÁGÁNAK REZOLÚCIÓJA 
A JUGOSZLÁVIÁHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL7 

(Párizsban, 1919. január 25-én)

A   párizsi békekonferencián részt vevő királyi küldöttségnek

Alulírottak kötelességünknek tartjuk, hogy Bánátunk védelme érdekében, amit 
a románok eloroznának tőlünk, de aminek felszabadítása érdekében semmit sem 
tettek, egy valós, de ezzel egyidejűleg sajnálatos, megvetésre méltó képet hozzunk 
nyilvánosságra az osztrák–magyar seregben szolgáló románokról, akik velünk együtt 
raboskodtak Oroszország fogolytáboraiban.

Amíg a szerbek minden ellenvetés nélkül megadták magukat az oroszoknak – nem 
akarván harcolni ellenük, és mint hadifoglyok ezerszámra jelentkeztek önkéntesnek 
a szerb és orosz hadseregbe, amíg ők a szerb és orosz frontokon harcoltak és haltak 
a szabadságért, addig lássuk, mit tettek a románok!

Őket is ezerszámra ejtették foglyul és estek fogságba Oroszországban, de nem 
ab ból a késztetésből, amiből a szerbek, megadták magukat, mert közülük egy sem 
jelentette ki azon óhaját, hogy Románia üzenjen hadat az Osztrák–Magyar Monar-
chiának. Ellenkezőleg, minket, szerbeket, magyarokkal és németekkel együtt önkén-
tesen jelentkezőket [a románok] hazaárulóknak neveztek, és azzal fenyegetőztek, 
hogy felakasztanak, ha az Osztrák–Magyar Monarchia győz. A   fogolytáborokban 
azért imádkoztak, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia győzzön, és nyíltan örül-
tek annak, ha az oroszokat legyőzték, vagy ha vissza kellett vonulniuk, ami miatt 

 7 AJ-F336-f3-7333. Szerb nyelvű gépelt szöveg. Fordította Mačković Papp 
Márta.
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gyakran összetűzésbe kerültünk velük, és végül az oroszok egy másik városba ve-
zényelték őket.

Amikor Románia végül az Osztrák–Magyar Monarchia ellen lépett hadba, nem 
hallottuk, sem pedig olvastuk azt, hogy a románok önkéntesként harcoltak volna, 
addig az egész világ hallott a két hősi hadosztályról, amit a szerbek és más délszlávok 
alkottak, kik között igen tekintélyes számban voltak bánáti szerbek, akik fele éppen 
a dobrudzsai fronton veszett oda.

A   legnagyobb sértés lenne az elesett hősök emléke és a még élők előtt, ha anya-
földjük egy olyan nép kezébe lenne adva, amely a saját szabadságáért semmit sem 
tett, és amelyik hűséges osztrák–magyar szolgának bizonyult.

Meggyőződésünk, hogy a királyi küldöttség enélkül is elegendő és elégséges 
érvvel rendelkezik, hogy védelmezze és megvédje Bánátra való jogunkat, de azon 
a véleményen vagyunk, hogy nem mulaszthattuk el a románok gyászos tartásáról 
tájékoztatni a küldötteket. Lehetséges, hogy a szerb királyi küldöttség egy adott 
pillanatban felhasználhatja levelünket.

Párizsban, 1919. január 25-én
Milorad Sekulić okleveles erdész, Karlóca

Nikola Dimitrijević kereskedő, Vranyova [Törökbecse része], Bánát
Zoran Popić banki hivatalnok, Nagybecskerek, Bánát

Petar Popović kereskedő, Vranjova, Bánát
Petar Jovanović kereskedő, Versec, Bánát

Dušan Tokić kereskedő, Versec, jelenleg a 60. francia gyalogsági 
ezred önkéntese

Dušan Barbulović kereskedő, Versec, Bánát
Kuzman Gojković banki hivatalnok, Nagybecskerek, Bánát

Jovan  Janković tanító, Módos, Bánát

92. STOJAN PROTIĆ ÚRNAK, A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN 
KIRÁLYSÁG MINISZTERTANÁCSA ELNÖKÉNEK, BELGRÁDBA8 

(Fehértemplom, 1919. március 16-án)

Megtiszteltetés számomra, hogy a szervezőbizottság nevében a mai napon  elküld-
hetem Önnek a Fehértemplomban jóváhagyott rezolúció szövegét.

Tájékoztatásul a következőkről számolok be: mértékadó személyek kívánságára 
1919. március 16-ára Fehértemplomban nagygyűlést hívtunk össze abból a célból, 
hogy a városka a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatlakozási szándékáról 
nyilatkozzon. A   szervezőbizottságba öt helyi németet is meghívtunk, akik a meghí-
vásnak eleget tettek, de a bizottsági ülésen, melyet 1919. március 15-én tartottunk, 
egyhangúlag kijelentették, hogy nem kívánnak részt venni a szervezőbizottság 
munkájában, és nincsenek abban a helyzetben, hogy az itteni németeket rábeszéljék 

 8 AJF336-fasc3-981. Szerb nyelvű gépelt szöveg. Fordította Mačković Papp Márta.
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a nagygyűlésen való részvételre, de meggyőződésük, hogy az itteni németek előbb 
szavaznak Jugoszláviára, mint Romániára. 

Eközben, hogy a nagygyűlés eredményességét biztosítsuk, arra kényszerültünk, 
hogy a mi, tisztán szerb lakosságú környékünket a nagygyűlésre meghívtuk, amely 
nagyobb számban jelent meg, mint azt a rezolúció szövegében feltüntettük. A   nagy-
gyűlésen a helyi németek egy kis csoportja vett részt, akik passzív magatartást 
tanúsítottak. A   városka 11.000 lakost számlál, ezért arányosan lecsökkentettük 
a nagygyűlésen részt vevő lakosság számát 7000-re, jóllehet többen voltak jelen.

Dr. Velimir Ristić üdvözlő beszédet mondott szerb és német nyelven, és ennek 
alapján a rezolúciót is szerb és német nyelven hozták meg. A   német nyelvű beszéd 
idején népünk a „Hoch Serbien, abzug Rumaenien!” felkiáltásokat hangoztatta. 
Mindezeket a körülményeket figyelembe vettük a rezolúció megfogalmazásánál is, 
és szükségesnek tartottuk, hogy erről Önöket tájékoztassuk.

Fehértemplom, 1919. március 16-án
A   szervezőbizottság nevében

Dr. Paja Neškov
Dr. Velimir Ristić
Dr. Jocika Putnik

NB. Csatoljuk a nagygyűlésre szóló meghívót

 
93. A   FEHÉRTEMPLOMI NAGYGYŰLÉS ÉS A JUGOSZLÁVIÁHOZ 

VALÓ CSATLAKOZÁS9 HATÁROZATA
(Fehértemplom 1919. márc. 16.)

Határozat

Fehértemplom lakossága 1919. március 16-án nagygyűlést tartott, amin 7 (hét)
ezren voltak jelen. Egy lélekkel és egyhangúlag azt a határozatot hozták, hogy 
Fehértemplom városát a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kívánják csatolni.

Kérik a szerb királyi kormányt, hogy a határozatot illetékes helyen terjessze elő.
Fehértemplom város vezetője és elöljárója igazolja, hogy az 1919. március 16-án 

tartott gyűlésen a fenti határozatot meghozták, és annak hitelességét szavatolják.
Kelt Fehértemplomban, 1919. március 16-án

Lj. Čupić elöljáró
Kosta Putnik, a város jegyzője 

 

 9 AJ F336-f3-2427/F336-f3-982. Szerb nyelvű gépelt szöveg. Fordította 
Mačković Papp Márta.



■  ■

Fehértemplomi nagygyűlésre hívó plakát németül...
Forrás: AJ F336-f3-2427/F336-f3-982.



■   ■  

...és szerbül 1919. március 16-án
Forrás: AJ F336-f3-2427/F336-f3-982.
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94. A   FEHÉRTEMPLOMI REZOLÚCIÓ SZÖVEGE ÉS A 
JUGOSZLÁVIÁVAL VALÓ EGYESÜLÉS SZÁNDÉKA10 

(Párizs, 1919. április 18.)

Rezolúció (német nyelvű)

Fehértemplom város polgárai az 1919. március 16-án tartott népgyűlésen, ahol 
7000 polgár gyűlt össze, egyhangúlag kijelentették, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz kívánnak csatlakozni. Kérik ezért a királyi Szerbia kormányát, hogy 
ezen rezolúciót megfelelő helyre juttassa el.

95.  A   TÖRÖKKANIZSAIAK CSATLAKOZÁSI KÉRELME 
(1919. április 7-én)11

Jegyzőkönyv

Az 1919. március 23-án (10-én) a törökkanizsai szerbek részéről tartott általános 
népgyűlésről

A   helyi pap és az egyházközség elnöke, Milan Dimitrijević úr üdvözölte az 
összegyűlt nagyszámú lakosságot, majd felolvasta a nagykikindai szerbek részéről 
megfogalmazott határozatot, amelyet az ott egybegyűltek fogalmaztak meg az 1919. 
március 16-án, Nagykikindán szervezett nagygyűlésen, amelyet a Román Királyság 
részéről tervezett lépések nyilvánosságra kerülése kapcsán hívtak össze.

Miután a pap felolvasta a határozatot, a jelenlévők egyhangúlag, lelkesedéssel 
hozták meg a következő rezolúciót:

A   törökkanizsai szerbek általános nagygyűlése szó szerint elfogadja az 1919. 
március 16-i nagykikindai nagygyűlés határozatait, egyúttal kijelenti, hogy csatla-
kozik hozzá!!! [sic!]

Ezt a rezolúciót az illetékes helyre juttassák a maga útján.

Milan Dimitrijević egyházközségi elnök
Svetozar Lukić

Milivoj Čukurov
Vikentije Perkučin

Vujaskov Velimir
Tonisija Đakov
David Kaufman

Miloš Baić
Sava Zarić

 10 AJF336-f3-983. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
 11 AJ F336-f3-1148. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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96. A   BARANYAI FALVAK CSATLAKOZÁSI KÉRELME12 
(1919. április 26.)

A   Belügyminisztérium Bánát–Bácska–Baranya osztálya
Tárgy: A   magyar lakosság nyilatkozata

Miniszter Úr!
Megtiszteltetés számomra, hogy továbbíthatom Önnek dr. Pandurović Baranya me-
gyei főispán jelentését több, színmagyar lakosú magyar falu csatlakozási szándékát 
rögzítő nyilatkozatáról, valamint a nyilatkozatokat rögzítő jegyzőkönyveket és azok 
fordítását, azzal a kéréssel, hogy ezeket szíveskedjen sürgősen a békekonferencián 
tartózkodó küldöttségünknek eljuttatni.

Fogadja ezúttal is Miniszter Úr nagyrabecsülésem jelét.
Belgrád, 1919. április 26-án

St. Protić belügyminiszter
5 csatolmány

Jegyzőkönyv

Felvétetett 1919. évi április 14-én a dr. Aradszky Iván vármegyei tiszteletbeli főjegyző 
elnöklete alatt megtartott elöljárósági tanácsülésen.

Jelen vannak az alulírottak,
Szentdienes, Bánfa és Katádfa környék elöljárói és közönsége egyhangú határo-

zatban kimondják, hogy a vallás gyakorlását gátló és magánvagyont megszüntető 
communista [sic!] kormánnyal minden közösséget megszüntetnek, azzal semmi 
közösséget nem vállalnak.

A   communista felfordulást megakadályozó és közrendet fenntartó szerb kir. 
katonaságnak köszönetet mondunk, kérjük, hogy a rend fenntartását célzó mun-
kájukat továbbra is folytassák.

Dr. Pandurović László kormánybiztos főispán úr és megyei tisztviselő működése 
iránt a legnagyobb bizalommal viseltetnek, és egyhangúlag felkérik, hogy működését 
folytassa a közrend és az új jogállam felépítésére, mely munkájában ezen színmagyar 
községek minden lakójának legmesszemenőbb támogatására számíthat.

Baranya főispánja
793/főispán

Hiv./1919
A   Belügyminisztérium Bánát–Bácska–Baranya osztálya, Belgrád

 12 AJ-F336-f16-1595. Szerb nyelvű, kéziratos dokumentumok. Fordította Papp 
Árpád.
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Szt. Dienes, Bánfa, Katádfa, Gerde, Rugasd, Kisvarjas, Velin, Pécsbagota Szentlőrinci 
járási falvak tisztán magyar lakossága ünnepélyesen kijelentik [csatlakozási szán-
dékukat államunkhoz], ezért kérem, hogy erről tájékoztassák a békekonferencián 
tartózkodó küldöttségünket.

Két protokollt javaslok.
A   felsorolt falvak mellett a következő falvak jelentették hozzánk való csatlakozási 

kérelmüket: a Barcsi járásban Drávafok, Drávakeresztúr, Drávasztára, Markócz és 
Révfalu települések, amiről utólag kell protokollt javasolni.

Az akció tovább folyik, ezért néhány napon belül még sok, tisztán magyar falu 
fog hasonló kijelentést tenni, amiről utólag jelentést teszek.

1919. április 16-án
Dr. Pandurović főispán

97.  A   BARCS KÖRNYÉKI KÖZSÉGEK CSATLAKOZÁSI KÉRELME 
A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁGHOZ13 

(Barcs, 1919. április 30.)

Dr. Pandurović Ladislav kormánymegbízott, Pécs

Egyes községek, úgymint Drávafok és Kastélyosdombó elöljáróságának egyhangú 
határozata kapcsán megtiszteltetés számomra Gyöngyösmellék, Drávaszentmárton 
és Istvándi községek határozatait a következő jelentéssel  bemutatni:

A   nevezett községek elöljáróságainak ülésein az elöljáróság minden tagja jelen 
volt, függetlenül attól, hogy virilistákról vagy választott tagokról volt szó. Minden 
községben egyhangú határozatot hoztak anélkül, hogy a részemről bármilyen nyo-
másgyakorlás történt volna, igaz, a döntés meghozatala előtt megengedtem, hogy 
jelenlétem kizárásával megvitassák döntésüket.

Ezek alapján a határozatokra mint a nép őszinte véleménynyilvánítására és han-
gulatára kell tekinteni, mert a képviselők a nép törvényes képviselői.

Meg kell jegyeznem, hogy semmiféle új választást nem helyeztek kilátásba, hanem 
a képviselők még a magyar idők választása során lettek kiválasztva.

A   jegyzőkönyvet mindenki előtt elolvasva megállapítható, hogy a Barcsi járás 
népe nemcsak elégedett a szerb közigazgatással, hanem arra kérik a feljebbvalókat, 
hogy ez a rezsim maradjon továbbra is, de addig mindenképpen, amíg a magyarorszá-
gi állapotok nem rendeződnek. Bizonyítékként szabad legyen a határozat vonatkozó 
részét idéznem, amit Istvándi elöljárósága fogalmazott meg: „...a communistákkal 
semmi közös dolguk nincs, és amíg ezek az állapotok uralkodnak Magyarországon, 
a mostani helyzet megőrzését kérik.”

 13 AJ F336-f16-2072. Szerb nyelvű, kéziratos dokumentumok. Fordította Papp 
Árpád.
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Hasonló a hangulat Drávaszentmártonban is. A   vonatkozó jegyzőkönyvi részlet 
így hangzik: „...a régi magyar törvényeket tisztelik, és éppen ezért elégedettséggel fo-
gadják a mostani rendszert, mert az életben tudja tartani a régi magyar törvényeket.”

Ebből adódik, hogy mindenképpen magyarok akarnak maradni, és éppen ebből 
az okból kifolyólag támogatják a szerb közigazgatást, mert abban reménykednek, 
hogy a gáláns és demokratikus szerb nép jobban fogja tisztelni a magyar népet, mint 
ahogy azt a mostani proletár Magyarország tisztelné.

Ez a nép tisztességes és hűséges hazájához, éppen ezért nem fog sem mellette, 
sem ellene szavazni.

A   legnagyobb lelkesedéssel szavaznának Magyarország javára, de ma ezt nem 
tehetik meg, mert az ottani rezsim ellenségei. Hogy ne legyenek saját hazájuk áru-
lói, nem szavazhatnak a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságra, hanem inkább azt a 
vágyukat nyilvánítják ki, hogy minden maradjon a mostani állapotában.

Ha ezt szigorúan vesszük, akkor a nép már Jugoszláviára szavazott.
A   nép államunk iránti hangulatának legjellemzőbb példája Drávaszentmárton 

képviselőjének kijelentése: „Amennyiben Jugoszláviához tartoznának, olyan hű fiai 
lennének Jugoszláviának, mint amilyen hű fiai voltak Magyarországnak.”

A   nép békét akar, dolgozni akar (a parasztok rétegéről beszélek, mely a többi 
réteghez képest túlnyomó többségben van), éppen ezért nem mer és nem akar Ma-
gyarországra szavazni, még ha az egész lakosság magyar nemzetiségű is.

Tudni kell, hogy az itteni vidék magyarsága híres volt lángoló magyar érzelmeiről, 
tehát amennyiben valóban azt követelnék, hogy tartozzanak Magyarországhoz, úgy 
azt ők az ismert vehemenciájukkal követelnék, és addig nem nyugodnának, amíg 
meg nem cselekednék azt, amit gondolnak.

Ehelyett azonban többször halljuk: maradjon minden a mai állapotában!
A   volt Szigetvári járás népe közhangulatának megértéséhez – ami ma ugyancsak 

az én igazgatásom alatt áll, mert a Barcsi járással egyet alkot – az is jellemző, hogy 
amikor a községek képviselőinek (közel kétszáz embernek) fülébe jutott, hogy a 
járásközpontot Barcsra helyezték át, április 16-án Szigetváron gyűltek össze, és 
azt a határozatot hozták, hogy küldöttséget menesztenek a főispánhoz. A   gyűlés 
jegyzőkönyve az alispánnál van.

Jellemző, hogy a nép is feltalálta magát az új helyzetben, és hozzászokott a mi 
közigazgatásunkhoz, mert ilyen kérvénnyel érkezik a főispánhoz, a tárgyalás a mi ol-
dalunkról a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság uralkodásának bevezetését jelentené.

Hogy ők ezt így gondolták, ez abból is kiderül, hogy az alispán és a főispán előtt 
is kijelentették, hogy ez idáig elégedettek a mostani [állam]berendezéssel, csupán 
azt kérik, hogy kérvényüknek csak akkor legyen foganatja, ha az impériumváltás 
megtörténik.

Abból, hogy a Szigetvári járás lakossága olyan kérvénnyel folyamodik hozzánk, 
amit a terület hovatartozásának véglegesítése után kívánnak aktualizálni, minden-
képpen a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság számára kedvező, és ebből az a kétség-
telen tény szűrhető le, hogy rokonszenvvel tekint államunkra.
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Sorsukról felettük álló hatalom döntsön, ők mindenbe beleegyeznek, de addig 
kérik, hogy maradjon a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság uralma.

Barcs, 1919. április 30.

Melléklet:
Jegyzőkönyv 
Felvétetett Gyöngyösmelléken 1919. évi április hó 17-én a Barcsi járás fő szolga-

bí rája által
Jelen vannak:
Dr. Scheidl Árpád főszolgabíró elnöklete alatt: Kaszti Tamás bíró, Kaszti Ist-

ván, Kaszti Imre, dr. Kaszti István, Márton József, Dombai Tamás, Kovács József 
és Bencze József gyöngyösmelléki képv. test. tagok, továbbá Németújlak községből 
Vrász Mihály bíró, Nyörgits Kálmán, Ingl György, Lampel József képv. test. tagok, 
Zádor községből Horgas Ferencz bíró, Sz. Király István, Tarnóczi József, Liber 
János, Németh Ferencz képv. test. tagok, Szörény község részéről: Horváth József 
bíró, Simon József, Gyalus Tamás képv. test. tagok, Pettend község részéről Benkő 
Tamás bíró, Sloboli József, Simon József képv. test. tagok.

Dr. Scheidl Árpád főszolgabíró felkéri a megjelenteket – vajon óhajtják-e a 
communista politikát és Magyarországhoz való csatlakozást, mire kijelentik, hogy 
ők magyaroknak érzik magukat, azok akarnak maradni, kívánják Magyarországhoz 
való csatlakozásukat – azonban addig, amíg a communisták uralma Magyarországon 
meg nem törik, nem kívánnak szavazni sem jobbra, sem balra.

98. A   BÁNÁTI SZLOVÁK NEMZETI TANÁCS REZOLÚCIÓJA 
A JUGOSZLÁVIÁVAL VALÓ EGYESÜLÉSRŐL14

(Párizs, 1919. május 2.)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság belügyminisztériumának Bánáttal, Bácskával és 
Baranyával megbízott osztálya 4461/1919 sz.

Miniszter Úr!
Megtiszteltetés számomra, hogy a Bánáti Szlovák Nemzeti Tanácsnak a  csatolmány-
ban található kérését Önnek előterjeszthetem, amiben azt kérik, hogy Csanád, Békés 
és Arad megyék azon területeit, amelyekben tömegében élnek szlovákok, a szerb 
hadsereg azonnal szállja meg, majd ezt követően csatolják a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz. Az előterjesztés a szövetséges haderők kormányainak és szövetsége-
seiknek van címezve.

Arra való tekintettel, hogy szlovák testvéreinkről van szó, az előterjesztést me-
legen a figyelmébe ajánlva arra kérem Miniszter Urat, hogy a kérelmet szíveskedjék 

 14 AJ F336-3-I-1349/F336-3-I-647. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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mielőbb mértékadó fórum elé terjeszteni és megtenni mindent annak érdekében, 
hogy jogos kérelmük javára döntsenek.

Kérem Önt, tisztelt Miniszter Úr, hogy ezúttal is fogadja őszinte elismerésemet.
Belgrád, 1919. április 14-én

Belügyminiszter

A   bánáti, bácskai és szerémségi szlovákok
Memoranduma

Az antant és szövetségeseik méltóságos kormányainak. Tessék utasítást adni, hogy 
Csanád, Békés és Arad megye szlovákok lakta vidékei feltétel nélkül a szerb hadsereg 
által foglaltassanak el, és csatoltassanak Jugoszláviához. Ez nemcsak a mi vágyunk, 
akik már Jugoszláviához tartoznak, és akik nemzeti és vallásszabadságunkat ezen 
ország határai között látjuk biztosítottnak, hanem ez a vágya annak a több mint 
százezer szlováknak is, akiket Jugoszláviához kérünk csatolni, akik az ismert és alább 
kifejtett indokok miatt nem tudtak jelen lenni, jóllehet őszinte vágyuk, hogy velünk 
együtt Jugoszlávia védő karjai alatt egyesüljenek.

A   nevezett területeknek szlovák jellegük van, aminek még inkább tanújelét 
adják a következő szlovák községek, mint Békéscsaba 36.000 lakosával, Szarvas 
22.000, Tótkomlós 10.000, Kondoros 3300, Pitvaros 3000, Tótbánhegyes 2700, 
Medgyesegyháza 1000 szlovák lakosával csakúgy, mint a vegyes lakosú Nagylak 
7700 szlovákjával, Birincsok (M Beren) [?] 5000, Szemlak 2000, Szentandrás 1427, 
Apatelek 938, Békés 900, Doboz 871, Csorvás 547, Mezőhegyes 544, Sejtény 251, 
Hegyesháza 205, Battonya 200, Békéssámson 186, Csanádapáca 183 szlovákjával 
(Magyar Állami Statisztika).

Ehelyütt említjük meg, hogy Kisperegen még 2000 cseh nemzetiségű lakik, több 
községben laknak szerbek kis számban, aki a szlovákokkal még inkább nyomatéko-
sabbá teszik a vidék szláv karakterét.

Az alábbiakban a következő okokból kérjük a vidék megszállását:
Politikai okok: 
Az új Európa legalább részben feladatának kell hogy tekintse feloldani azt az 

átkot, ami a régi Hungáriában nyomasztott minket, és ami az új Magyarországban 
élő testvéreinket továbbra is nyomasztja. A   magyar kormányoktól, hivataloktól, 
iskoláktól, egyházaktól és társadalomtól kínzott dél-alföldi [dolnozemski] szlovákok 
a mai Magyarország keretein belül megérdemlik, hogy végre adassék meg számukra 
az anyanyelv használatára való jog, a szabad nemzeti fejlődés joga mind az isko-
láztatás, mind a gazdaság terén. A   magyar iga alatt sínylődő testvéreink soha nem 
fogják ezeket a jogokat élvezni. Közel 200 éve vannak kitéve az elmagyarosításnak, 
mára annyira elszomorító képet mutatnak, hogy csak a mielőbb megtett lépések 
menthetik meg népünk javára őket. Minden nap halogatás újabb igazságtalanság 
elkövetését, újabb erőszakot, újabb gazdasági és politikai nyomást jelent számukra. 
Gyors segítségnyújtás nélkül ezek a Csanád,  Békés és Arad megyei szlovákok, akik-
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nek a sors nem tette lehetővé, hogy az antant védőszárnyai alá kerüljenek és hogy a 
testvéri Jugoszlávia állama és kormánya alá tartozzanak, nemzethalálra lesznek ítélve.

Messzire vezetne mindazon igazságtalanságok sorba vétele, amelyeket a magyar 
állam rosszindulatú számítással elkövetett és még ma is elkövet a védtelen, de jóra-
való szlovákok tömegén. Éppen ezért csupán néhány példára: rendőri, egyházi és 
iskolai üldözések bemutatására korlátozzuk felsorolásunkat, melyekkel a szlovákok 
vezetőit, sőt még a legkisebb gyermekeket is sújtották csupán azért, mert titkol-
ták érzelmeiket, de előbb-utóbb kitört belőlük az üldözött szlovákok nemzeti és 
politikai jogtalanságok elleni lázadása. Minden, a legkisebb művelődési vagy egy-
házi megnyilvánulás elleni megtorlás és kegyetlen bosszú olyannyira elnémította 
a Maroson túl élő testvéreinket, hogy mi, szabad szlovákok vagyunk kénytelenek 
szavunkat felemelni a művelt Európa előtt, amely nem nézheti ölbe tett kézzel ezt 
a nemzeti agóniát, melyben több mint százezer szlovák lélek jajszava hallik a saját 
földjén, mely a szabad és nagylelkű Jugoszlávia közvetlen közelében fekszik.

Ehelyütt tartjuk szükségesnek megjegyezni – a tények további sorolása előtt –, 
hogy a szlovákoknak még azokban a legtisztább szlovákok lakta településeken sincs 
lehetőségük a községi jegyzőkönyveket szlovák nyelven vezetni, illetve az általános 
iskolában a kisgyerekeknek szlovák nyelven Istenhez fohászkodniuk. Ha netán vala-
melyik tanító vagy pap felbátorodott volna, és felemelte szavát népéért egyházi téren, 
fegyelmi eljárást indítottak ellene, bíróság elé idézték, amelyen minden esetben ma-
gyar szellemben ítélkeztek, úgyhogy azok a saját ügyükért kiálló papokat és tanítókat 
minden esetben eltiltották hivatásuktól, majd büntetések és bírságok sorát rótták ki 
rájuk úgy, hogy ez gyökeresen megváltoztatta egzisztenciájukat. Szlovákságukért a 
közelmúltban üldözték a nagylaki A. Szeberényit, K. Hrdlicskát, L. Boórt, Venihovcit 
és másokat, a pitvarosi Veszelszki Pált, a tótkomlósi L. Hrdlicskát, J. Sztiket, M. 
Mateideszt, J. Trnovszkit és másokat, a békéscsabai dr. L. Zs. Szeberényit, P. Bellát, 
L. A. Áchimot, a szarvasi, megboldogult A. Áchimot, a bánhegyesi megboldogult 
Hrenkó jegyzőt, Albertiban a teljes községi elöljáróságot és az egyszerű nép mellett a 
nép számtalan barátját, mint például a nagylaki St. Szuhánszkit, a komlósi Hovorka 
Gyúrót, van Francisci Stefánt és még sokan másokat. A   felsoroltak mellett a [békés]
csabai és szarvasi gimnázium élen járt tanulói kicsapásában akkor, amikor az igazgató 
besúgói által tetten érték őket azon, hogy szlovák könyvet olvasnak.

Nem veszíthetjük szem elől a felsorolt igazságtalanságok során azt, hogy a szlo-
vák írásbeliséget, könyveket a magyarok a pánszlávizmus jelének, hazaárulásnak 
tekintik, ami miatt a legtehetségesebb tanulókat dobták ki az iskolából úgy, hogy 
Magyarország területén egyetlen gimnázium sem fogadhatta be őket tanulóik közé.

A   nevezett területek Bánáttal szorosan eg ymás mellett fekszenek a Maros 
túlpartján, így lakosai már ezért sem szakíthatóak el a Szerb Királyságtól és szerb 
testvéreiktől. Jugoszláviának minden más szomszédos területnél nagyobb joga van 
a nevezett vidékre, mely ugyanolyan mértékben szláv jellegű, mint Bánát. Az ön-
rendelkezés elvének nyilvánvaló megsértése lenne, ha a szlovák területek legkisebb 
részét is elszakítanák a szerb földtől, melyek valójában a Maroson túli szláv területek.
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Oktatási és gazdasági okok: 
Népünk nagyra becsült emberanyagának fizikai valóságában megnyilvánuló vé-

delme mellett más tényezők is arra kényszerítenek, hogy a szlovákok lakta területek 
okkupációját követeljük – ezek pedig oktatási és gazdasági okok.

Jugoszlávia területén eddig több mint 100.000 szlovák van. Ezek a szlovákok 
csak abban az esetben tudnak intenzív kulturális és gazdasági életet kialakítani, ha a 
békési, csanádi és aradi szlovákok is csatlakoznak hozzájuk – a jugoszláviai szlovákok 
egymagukban gyengék, a fenti indokok tükrében. Ennek alapján minden szlovák 
fennmaradása megköveteli, hogy lehetővé tegyük számukra a teljes, közös nemzeti 
életet. A   lehetőség fennáll, csupán körültekintően kell eljárni az önrendelkezési 
jog végrehajtásában, általánosságban csak igazságosan kell megítélni a Maroson 
túli testvéreink helyzetét. Az a véletlen ajánlat, hogy a magyarok is adhatnának 
valamit abból, ami testvéreinknek a nemzeti és társadalmi igazságosság elve alapján 
járna – nem vehető komolyan, mert a magyarok a szlovákokkal szemben sohasem 
jártak el igazságosan, így most sem fognak. A   magyar sovinizmus és a nemzetisé-
gek irányában megnyilvánuló intolerancia kizárja a szlovákok felé megnyilvánuló 
méltányosság minden formáját, és még inkább kizárná a jövőben, amikor a szer-
vezett magyar erőszaknak csak a szlovák közösség egy kis töredéke állana ellent. 
A   régi Magyarországon még a többi néppel úgy-ahogy megvédhettük magunkat a 
magyar „kultúra” ellenében – az egynemzetiségű államban, vezetők és értelmiség 
nélkül a nemzetek töredékei nem állhatnak ellent a magyar erőszaknak: a magyar 
nemzetiségű államban testvéreinknek súlyos és szomorú sors, a nemzethalál jut 
osztályrészül. Minden szlovákot még a felsorolt módon sem tudnánk Magyarija 
[sic!] alól megmenteni, ezért a magyar Moloch elégedjen meg 80.000 szlovákkal, 
akik még Magyarijában maradnak Békés, Csanád és Arad megye Jugoszláviához 
való csatlakozása után is. Akármennyire is nehezünkre esik egyetlen szlovákról is 
lemondani, kénytelenek vagyunk számolni azzal, hogy fajunk létszáma a közeljö-
vőben végérvényesen csökkenni fog a „magyar” szlovákok számával.

A   Maros túlpartján élő testvéreinken elkövetett számtalan igazságtalanság-
hoz hozzá kell adnunk a rendőrségi zaklatásokat, melyeket a háború alatt vagy 
a mostani magyar időkben szenvedtek el. A   hazug demokrácia nevében néhány 
napja gyújtották fel a nagylaki pap és népképviselő Boór házát, ugyanúgy a magyar 
demokratikus [rend fenntartása] érdekében és nevében inzultálták papjainkat 
Pitvaroson és Bánhegyesen. Az ilyen személyekre és vagyonra irányuló támadások 
száma napról-napra nő, és éppen az értelmiség létét fenyegetik, akik egész életüket 
a demokratikus fejlődésnek szentelték. Ha a szerb katonaság gyorsan nem lépi át a 
Marost, hogy jelenlétével biztosítsa a nevezett területen a békét és a biztonságot, 
úgy népünk a Maroson túli területen már most emberáldozatot és anyagi károkat 
fog elszenvedni a magyar megalonia [sic!] részéről felbujtatott egyének részéről, 
amit soha nem lehet majd bepótolni.

A   fenti indokok miatt feltétel nélkül szükséges, hogy az antant magasságos 
kormányai a szövetséges államokkal együtt foglalják el a Maroson túli, szlová-
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kokkal lakott vidéket, mert ellenkező esetben százezernél is több testvérünk fog 
a felszabadított és újraszervezett Európa szívében nemzetként elpusztulni. Az 
utolsó órában, de még időben fordulunk Önökhöz a gyors lépések megtétele 
érdekében, hogy még megelőzhető nemzettársaink tervszerű tönkretétele, akik 
az igazságosság, a nemzeti önrendelkezés és földrajzi fekvés alapján kizárólag 
Jugoszláviához csatolhatóak. Mi, szlovákok, mint törzs, semmiben nem vagyunk 
a magyarokkal közösek.

Kérjük ezért, hogy halaszthatatlanul szíveskedjenek a megjelölt szlovák terüle-
teket lehetőség szerint a szerb katonasággal megszállni.

A   bánáti szlovákok nevében: 
A   bánáti Szlovák Nemzeti Tanács a következő tagokkal képviselve:

Dr. Petrikovics Jovan s. k.
Dr. Ljudevit Micsatek s. k.

Csaplovics Ján s. k.
Chudovsky Peter s. k.

Bobos Andrej s. k.
Vjerg Stevan s. k.

99. A   DÉLKELET-BÁNÁTI TEMESPÉTERI KÖZSÉG 
CSATLAKOZÁSI KÉRELME 

(1919. május 17-én)15

Kérelem

A   bánáti Petrovo Selo [Temespéteri] falu alulírott lakossága alázattal kéri ezúton 
a szerb katonai hatóságokat, hogy járjanak el érdekünkben, egyúttal hangosan 
kijelentjük, hogy önkéntesen a szerb övezethez kívánunk tartozni.

Petrovo Selo 1919. április 25-én

A   mai nappal befejezzük kérelmeink írását, melyben arra kérjük a szerb övezetet, 
hogy magához öleljen és fogadjon magába, és ne hagyjanak bennünket cserben, 
hogy örök életünkben idegen járom alatt maradjunk.

Petrovo Selo község, Bánát 
1919. április 25-én

Joca Đukić bíró

 15 AJ F336-f17-1761. (Iktatva 1919. május 24-én.) Szerb nyelvű kéziratos doku-
mentum. Fordította Papp Árpád.
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100. A   SZABADKA ÉS BAJA KÖRNYÉKI LAKOSSÁG REZOLÚCIÓJA16

Jegyzőkönyvi kivonat a Szabadkán 1919. május 14-én megtartott nagy nemzetgyűlés 
határozataiból:

„3. A   nagy nemzetgyűlés egyhangú lelkesedéssel hozza meg rezolúcióját az 
alábbiak szerint: Baja, Szabadka városok, továbbá Bátya, Dusnok, Miske, Sü-
kösd, Hajós, Felsőszentiván, Csávoly, Bács-Borsód, Bácsalmás, Vaskút falvak 
és egész Felső-Bácska, valamint Pest megye déli részének lakossága nevében e 
területek képviselői azzal a kéréssel fordulunk azokhoz a személyekhez, akik 
népek sorsáról döntenek, hogy  Wilson elnöknek a népek önrendelkezésére 
vonatkozó magasztos elve alapján ezen vidéket a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz tartozónak ítéljék meg.
Kérésünket ilyképpen indokoljuk:

 1.  Az 1918. év november 18-án [sic!] Újvidéken megtartott nagy nemzetgyűlésen az 
érintett területek nagyobb része már kinyilatkozta a Szerb Királysághoz tartozá-
sának szándékát.

 2.  A   terület lakosságának túlnyomó többségét délszlávok alkotják mint legrégebbi 
őslakosok – akik a hős szerb hadsereg és a szövetséges hadsereg erőfeszítéseinek 
köszönhetően szabadultak fel az osztrák–magyar rabiga alól –, míg a jelenték-
telen kisebbséget alkotó magyarok csak a közelmúltban kerültek letelepítésre a 
nagybirtokokon, vagy pedig az elmagyarosodott szlávokból lettek magyarrá.

 3.  A   délszlávok kezében van a földek nagyobb része, éppen ezért leginkább az érde-
kük, hogy fáradozásuk gyümölcsét egy rendezett államban tudják, amilyennek 
már korábban is a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság mutatkozott, ami miatt 
Magyarországon, ahol a teljes anarchia uralkodik, az elkerülhetetlen összeomlás 
lenne osztályrészük.

 4.  Ugyanezen szlávok a leghatározottabban követelik, hogy szabadítsák fel őket a 
kegyetlen lelki sanyargatás terhe alól, aminek a magyar állam kitette őket, amely 
már hosszabb ideje mind az alapfokú, mind a középfokú iskolákban is megtiltotta 
az anyanyelvi oktatást, és ezzel a cselekedetével az összeomlás szélére taszította 
népünket.

 5.  Mi, akik most a szerb hadsereg erős jobbja alatt biztonságban vagyunk, rettegünk 
attól az eshetőségtől, hogy ha Magyarországon maradnánk, nemzeti érzésünk 
kinyilvánítása, őszinte és igazságos kívánságaink és vágyaink miatt, aminek úgy 
hivatalosan, mint bizalmasan hangot adtunk, a legszörnyűbb módon üldöznének, 
életünk és vagyonunk pedig a legkilátástalanabb helyzetbe kerülne. Félelmünk a 
keserű tapasztalaton alapszik.

 16 Jugoszláv Levéltár. (AJ) F336–f17–1651. Szerb nyelvű kéziratos dokumen-
tum. Fordította Papp Árpád.
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 6.  Felhatalmazzuk gyűlésünk elnökét, hogy határozatunkat a lehető legrövidebb időn 
belül tudassa a békekonferencia döntéshozó személyeivel úgy is mint a széles 
néptömegek elkeseredett segélykiáltását, amivel e nép nemcsak a szabadságért 
kiált, ami minden népnek adatik, hanem a szörnyű sorstól való szabadulásért is, 
ami fenyegeti, ha az Isten által szabadítóvá tett személyek nem gondoskodnak 
róluk.”

Kelt Szabadkán, 1919. május 15-én

101. A   BARANYAI NÉMET TELEPÜLÉSEK CSATLAKOZÁSI 
SZÁNDÉKA A SZERB–HORVÁT–SZLOVÉN KIRÁLYSÁGHOZ17 

(1919. május)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Külügyminisztériuma
A   békekonferencia küldöttségének Párizsba

A   küldöttség 1636. sz., május 16-án kelt dokumentumára válaszolva tisztelettel 
tájékoztatjuk Önöket, hogy ez ideig a következő baranyai németek lakta települések 
fejezték ki Királyságukhoz való csatlakozási szándékukat:

1. Nagykozár, 2. Rácmecske, 3. Szentkút, 4. Mánfa, 5. Nagynyárád, 
6. Rácztöttös, 7. Németbóly, 8. Babarc, 9. Hird, 10. […] 11. Hásságy, 
12. Kiskozár, 13. Magyaregregy, 14. Bükkösd, 15. Megyefa, 16. Cserdi,
17. Szőkéd, 18. Egerág, 19. Püspöklak, 20. Geresd, 21. Fazekasboda, 
22. Maráza, 23. Himesháza, 24. Szűr, 25. Püspökmárok, 26. Kisfalud,
27. Udvar, 28. Szederkény, 29. Nyomja, 30. Olasz, 31. Hidor, 32. Old, 
33. Beremend, 34. Devecser, 35. Ráczpetre.
 
A   Belügyminisztérium megjegyzése alapján, akiktől a jegyzék érkezett, Nagy-

nyárád község nem található a községek listáján, sem pedig a térképen.
A   többi nyilatkozat utólag kerül küldésre.
A   miniszter parancsára

M. V. Mihailović,
a politikai osztály főnöke

 17 AJ F336-f16-2023. Szerb nyelvű, kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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102. KOSIĆ ISKOLAFELÜGYELŐ JELENTÉSE A BARANYAI 
ÁLLAPOTOKRÓL 1919 JÚNIUSÁBAN18

(Pécs, 1919. június 1-jén)

Stevan  Hadžić tábornok úrnak, katonai és tengerészeti miniszternek Belgrádba

Június hó folyamán több mint 60 községet látogattam meg Baranyában. A   községek 
zömében királyságunk iránt jó a hangulat, a németek túlnyomó többségénél és a 
magyarok egy részénél is – a sokácokról és a szerbekről nem is kell szót ejteni – 
[várják], hogy Baranya mielőbb Királyságunk része legyen. 

Egyetlen lélek sincs, aki ne szeretné, hogy ezen a vidéken vezessék be azt a szerb 
törvényt, miszerint minden munkaképes paraszti háztartás számára biztosíttassék 
földterület, ház és fogat, amivel dolgozhatnak és eltarthatják a családjukat.

A   szerb törvények minden család számára megélhetést biztosító rendelete 
meglepően nagy hatással van minden itteni közösségre. Annál is inkább, mert itt 
általános és mindennapi jelenség, hogy a fej alól a párnát – hogy a házat és a földet 
ne is említsük – kihúzzák, és nyilvános árverésen adnak túl rajta abban az esetben, 
ha magánjellegű vagy köztartozást állapítanak meg, mert itt nem volt olyan korlá-
tozás, ami a parasztot bármilyen módon megvédte volna.

A   Szerbia iránti rokonszenvhez nagyban hozzájárul a választási rendszer is, ami 
titkos, mert az itteni elemeknél is fontos szerepet játszik a választás.

Hasonlóképpen kedvező hangon beszélnek Szerbia vallási tolerancia terén tett 
lépéseiről, melyekkel tiszteletben tartotta és a törvény előtt egyenlőnek tekintette 
őket és a mohamedán, izraelita, római katolikus és más egyházakat, állami forrásokat 
biztosított, és támogatta a fenntartási költségek fedezésénél, az iskolafenntartási 
költségek biztosításánál, továbbá az oktatási miniszter rendelkezést adott ki, amely-
nek értelmében az oktatás minden iskolában anyanyelven fog folyni.

A   felsoroltak általában, valamint a szerbiai törvényi keretek, a szerb alkotmány 
által biztosított szabadság minden nép számára nagyon kedvező képet nyújtott, és 
nagy hatással volt az itteni tömegekre: természetesen ellenséges hangok is voltak, 
de ezek többnyire olyan emberek, akik könnyen, verejték, fáradság és tudás nélkül 
szépen éltek, és a néptömeget ígéretekkel hitegették.

No de hogy ez a jó hangulat és a Szerbiával való csatlakozás szándéka doku-
mentálva legyen, egy (nép)dalt jegyzünk le e helyütt, mely Baranya egész területén 
visszhangzik, és amit a Pécs környéki sokác falvakban jegyeztem le, mert népünk 
az ilyen eseményeket ilyen dalocskákban énekli meg, ha ezeket így lehet nevezni, 
mert e dalocskák a népakarat és néphangulat kifejezői.

Íme, néhány jellegzetes dalocska:

Nem tudta a sváb leány,
Pécsett van már a határ.

 18 F336-f17-2762. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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Tudja már a baranyai,
Hogy ő bizony szerbiai!

Zöldell már a sziget,
Károly koronát veszített.
Péter király felveszi,
Fia fejére teszi!

Köztársaság Magyarország,
Köztársaság Németország,
Baranya meg császárság,
Péter király császársága!

Péter király a határokat szedd rendbe,
Baranyát meg tedd a közepébe,
Mert Baranya sok aranyat megér!

Ezekhez hasonló dalocskák, melyeket a baranyai nép dalolgat, a rokonszenv és 
hűség legékesebb bizonyítékai, amit Őfelsége, a király, Őfelsége, az elnök és Szerbia 
iránt éreznek. Mint Baranya és a néphangulat jó ismerője meg vagyok arról győ-
ződve, hogy nagyon gyorsan és sokat érhetnénk el Baranya minden népénél annak 
vallásától és nemzeti hovatartozásától függetlenül, és hűség, őszinte szeretet nyilvá-
nulna meg a szerb impérium iránt, amennyiben a hivatalnokokat, főképpen a köz-
igazgatásban dolgozókat jobb, tisztességesebb, lelkiismeretesebb és emberségesebb 
hivatalnokok váltanák fel, mert sajnos az adminisztráció szelleme a régi maradt, és 
még néhány régi hivatalnok is, jóllehet el kellett volna zavarni őket. A   régi magyar 
gondolkodásmód megmaradt, nagyon nehéz többet kihozni belőle, mert az [új] 
hivatalnokok felkészületlenek, tapasztalatlanok, felelőtlenek, és úgy vélik, hogy a 
nép van érettük, nem pedig ők a népért, és még most is érződik az osztrák–magyar 
bürokratikus rendszer szelleme.

Természetes, hogy a felkészületlen, emellett lelkiismeretlen, embertelen és nem 
honfiúi láztól fűtött adminisztrátorok, hivatalnokok a fontosabb dolgokat háttérbe 
szorítják, és ugyanúgy kárt okoznak, mintha a régiek maradtak volna.

Az adminisztrációban dolgozó hivatalnokok munkájukkal azt a benyomást 
keltik, hogy csak azért jöttek Baranyába, hogy meggazdagodjanak. A   nép és az 
állam sorsa az utolsó dolog, amivel foglalkoznak. Amint a határokat véglegesítik, 
a leghatározottabban hozzá kell látni a felkészületlen, de legfőképpen a lelkiisme-
retlen hivatalnokok leváltásához, amennyiben már most nem lehet lépéseket tenni 
ennek érdekében, mert ezt joggal várja Baranya népe, és bízik abban, hogy ezt 
Szerbia meg is teszi.

Baranya népe türelmetlenül várja az agrárkérdés megoldását Régens Őfelsége 
kiáltványa értelmében, amit Királyságunk népei számára hirdetett meg.
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A   kérdés főképpen Baranya esetében oldható meg könnyedén, mert 889.142 
katasztrális hold földdel rendelkezik, ebből 331.432 kh kötött, magántulajdonban 
lévő föld, azaz nem tekinthető eladónak vagy elcserélhetőnek, mert ezek a földek 
latifundiumok vagy más fajtájúak.

Most csak a 2000 kat. hold feletti nagybirtokokat sorolom fel, amennyiben 
megközelítő vagy pontos adatok birtokában voltam.

Íme, így állnak, és ők a tulajdonosok:

Habsburg  Frigyes főherceg 109.010 kh
Saulburg [sic! – Schaumburg] herceg  49.208 kh
A   pécsi róm. kat. káptalan 25.173 kh
A   pécsi róm. kat. püspök            21.950 kh
Pécsváradi királyi alapítvány 19.178 kh
Biedermann hercegnő 13.923 kh
 Benyovszky gróf           13.218 kh
 Draskovich gróf 11.869 kh
Esterházy herceg 11.059 kh
Montenuovo herceg 9.464 kh
Pécsi róm. kat. 8.540 kh
Grósz Imre dr. és testvére 5.500 kh
Szili 4.600 kh
Brazai gyáros 2.087 kh
 Jeszenszky 1.967 kh
Összesen  325.596 kh

E helyütt a telekkönyvekben található adatokat soroltam fel, de van még néhány 
ezer olyan birtokos, akinek a földbirtoka 1000 és 500 katasztrális hold között van.

A   következő jelentés a jelzett birtokok fajtáira vonatkozik, úgymint szántóföld, 
kert, kaszáló, legelő, erdő stb. Jelenleg úgy vélem, hogy az állami statisztika alapján 
a baranyai földek így oszlanak meg:

1. Szántóföld 421.193 kh
2. Kert 16.955 kh
3. Rét 80.828 kh
4. Legelő 114.387 kh
5. Szőlőkert 48.985 kh
6. Erdő 149.872 kh
7. Nádas 9.550 kh
8. Mocsaras terület sással 
    és gyékénnyel 57.369 kh
Összesen: 899.142 kh
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Baranya húsz évvel ezelőtt 7.546.024 korona föld utáni adót fizetett, de minthogy 
azóta a rétek és mocsarak egy jelentős részét lecsapolták és becsatornázták, ma több 
művelhető földje van, és több adót is fizet.

Baranya – amint azt a korábbi kimutatásban is jeleztem – Pécsnél gazdag szénbá-
nyával rendelkezik, amely 1895-ben a bánya részvénytársaságának 1.170.809 korona 
tiszta bevételt hozott. Siklós, Beremend, Pécsvárad és Pécs környékén márvány, 
Kiskőszegnél alabástrom található...[olvashatatlan sor]

A   pesti Nemzeti Múzeumban a baranyai márvány több kollekciója található, így 
van köztük fehér, különös zöld, vörös, és minden más fajta.

A   pesti Parlament építésekor a márványelemeket baranyai kőfejtőkből szállí-
tották. Pécs mellett az erdő egyik részében, amit a magyarok Leticse-Borok-nak 
nevez, ami szerb fordításban (Letics borai), az agyag olyan fajtáját termelik, amiből 
később majolikát égetnek.

Mindebből nyilvánvaló, hogy Baranya egy igen gazdag vidék, és miután mi, szer-
bek és sokácok a lakosság egyharmadát alkotjuk, és a németek vannak legtöbben, 
továbbá egyharmad a magyarok száma is. Tekintettel arra, hogy a németek már 
jelezték egyesülési szándékukat Királyságunkkal, minden kétséget kizáróan a ma-
gyarok egy jelentős részét is megnyernénk az ügynek, így minden erővel azon kellene 
munkálkodni, hogy küldötteink a béketárgyaláson minden erejükkel a népszavazás 
kieszközlésén dolgozzanak, hogy népszavazás döntse el szép Baranyánk sorsát, mert 
mint azt már jeleztem, a németek többsége mellettünk áll, a magyarok nagy részét 
pedig megnyerjük. A   szerbek mindannyian, a sokácok is, mert egy testből és vérből 
vétettünk [az eredeti szövegben: ők csontunk és vérünk].

Pécs, 1919. június 1-jén  Kosić
iskolafelügyelő

103. A   MÓDOSI, PÁRDÁNYI ÉS BÁNLAKI JÁRÁS KÜLDÖTTSÉGÉNEK 
MEMORANDUMA A JUGOSZLÁVIÁHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 

TÁRGYÁBAN19 
(Módoson, 1919. június 6-án)

A   Módosi, Párdányi és Bánlaki járás szerb, horvát és más lakosai, továbbá más bá-
náti községek küldöttei a Módoson 1919. június 6-án tartott nagy népgyűlésen a 
következő határozatot hozzák:

A   hír, hogy a békekonferencia Területi Bizottsága olyan döntést hozott, ami 
nem felel meg a nemzetek szabadsága és az általános béke elvének, a legnagyobb 
elkeseredésbe taszított minket. A   hírek azt sugalmazzák, hogy Királyságunk határait 
Bánát síksági részén, amely mindig is szerb volt, és ahol a szerb nép más szlávokkal 

 19 F336-f3-3157. A   politikai küldöttségnél 1919. augusztus 14-én. Szerb nyelvű 
kéziratos dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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együtt ma is kétségtelenül többségben van, tehát ez a síksági Bánát Románia javára 
csonkítva lesz, sőt három járásunk, melyekben gazdag szerb falvak fekszenek – 
Módos, Ittabé, Párdány, Szerbszentmárton, Dinnyés, Ivánda, Rudna, Surján, Bóka, 
Nezsény, Fény stb. –, Romániához kerülnének. A   nagygyűlés meggyőződése, hogy 
ennek nem szabad megtörténnie, hogy a történelmi, etnográfiai és gazdasági jog, 
illetve a szerb nép hatalmas áldozatai jogán szerzett jussnak kell felülkerekednie.

Ezen okból a gyűlés erélyesen tiltakozik a síksági Bánát igazságtalan román 
követelése ellen, és egyhangúlag dönt arról, hogy:

Megkéri és felkéri a kormányt és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság népképvise-
letét, hogy elszántan védje háromnevű népünk síksági Bánátra vonatkozó jogát, mely 
osztatlanul és sértetlenül kíván a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatlakozni.

Temesvár tekintetében a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kormánya küldött-
sége útján kérje, hogy a város lakossága népszavazás útján döntsön csatlakozásáról 
a síksági Bánáthoz mint természetes hátországához, mint ipari és gazdasági felvi-
rágzásának zálogához.

Megkéri a kormányt, hogy a rezolúcióról értesítse a békekonferenciát, és ha-
tározottan maradjon azon álláspontja mellett, hogy a Bánátban húzódó határ ott 
maradjon, ahol azt a szerb katonaság meghatározta a demarkációs vonallal.

Népünk Bánátban kész fegyverrel a kezében megvédeni tűzhelyét és ősei sírjait 
az új hódítóktól, egyúttal felszólítja a kormányt, hogy azonnal lásson hozzá Bánát 
felfegyverzéséhez.

Kelt Módoson, 1919. június 6-án
Dr. Đoka Pavlović jegyzőkönyvvezető

Vladislav Paunčić, a nagygyűlés elnöke

104. A   BARANYAI KÜLDÖTTSÉG ELŐKÉSZÜLETEI 
A BÉKEKONFERENCIÁRA20

(1919. június 10-én)

Baranya főispánja
1507./főispán
Ex/1919
A   Belügyminisztérium Bánát–Bácska–Baranya osztálya Belgrád

Baranya megye politikailag legismertebb és legkiemelkedőbb személyiségei, akik 
között gróf  Draskovich, gróf Keglevich és gróf Festetics, továbbá a katolikus klérus 
képviselői, földbirtokosok, kereskedők és más tekintélyes, a népből vétetett szemé-
lyek vannak, személyesen hozták tudomásomra, hogy hajlandók saját küldöttséget 
meneszteni a párizsi békekonferenciára, hogy ott Baranya megye Szerb–Horvát–

 20 AJ-F336-f16-2285. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Szlovén Királysághoz való csatolását kérjék, amennyiben szándékuk a helyi katonai 
és polgári hatalom támogatását élvezi.

A   legutóbbi napok hungáriai politikai állapotának hatása alatt ezek az emberek 
arra az álláspontra jutottak, hogy kizárólag a mi államunk biztosíthatja számukra a 
jövőt gazdasági, politikai és kulturális téren. 

Nevezettek teljes garanciát vállalnak arra, hogy megteszik, amire szavukat adták, 
de kérik, hogy oly módon segítsünk, hogy velük tarthasson a baranyai katonaság 
parancsnoka, Vojin Čolak-Antić ezredes és jómagam, mint az itteni politikai ha-
talom képviselője.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyeknek nagy bizalma van a felsoroltakban, 
bízva abban, hogy azok bárminő érdekütközés esetén utat és módot találnak arra, 
hogy az ellentéteket elsimítsák, és ha a fentiek velük mennének, biztosak lehetnének 
abban, hogy szándékuk nem változna, miután párizsi küldöttségünk nagy létszáma 
és az itteni helyi viszonyok elégtelen ismerete miatt nem lenne képes a szükséges 
kapcsolatot fenntartani.

Minderre való tekintettel azon a véleményen vagyok, hogy általános érdekünk 
a kérésnek eleget tenni, ezért kérem, hogy a nevezetteknek a Párizsba való utazás 
engedélyét megadni szíveskedjenek, a baranyai legénység parancsnokának és nekem 
pedig a jóváhagyást, hogy a küldöttséghez nem hivatalosan csatlakozzunk.

Úgy vélem, hogy ez elengedhetetlenül szükséges, mert csak ily módon várható 
teljes siker.

Tisztelettel kérem cselekvésre a Miniszter urat Čolak-Antić jóváhagyásának 
feletteseitől való kieszközlésére, mivel számomra a minisztertől való jóváhagyás 
elegendő.

Pécsett, 1919. június 10-én
Dr. Pandurović

  Dr. Pandurović
  Vladislav ispán, kormánymegbízott                Pécs
  Čolak-Antić I. Vojin ezredes   Pécs
  Mészáros László megyei főjegyző  Pécs
  Dr. Scheidl Árpád mohácsi birtokos    Mohács
  Dr. Andrić Tivadar ügyvéd Mohács
  Tošić Gábor malomtulajdonos           Dunaszekcső
  Keglevich Imre gróf, nagybirtokos  Szigetvár
  Festetics Imre gróf, nagybirtokos  Szigetvár
   Karvinszky Ottó nagybirtokos  

          Gyöngyös-mellék
   Auspitz Ottó kereskedő            Barcs
   Nádasi Elek nagybirtokos                     

Veresgál [vsz. Görösgal]      
   Szarvas Imre bérlő    Cserte
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Axelráth Mór malomigazgató             Barcs
Vasner József gazdálkodó    Majs
Benedek József földműves    Siklós
Stevo Kovačević bíró   Drávaszentmárton
Gréczi István bíró               Istvándi
  Draskovich Iván gróf nagybirtokos B seve [vsz. Sellye]
Dr. Đurđević Vojislav tiszteletbeli főjegyző  Pécs
Gyarmati János káplán              Pécs

105. A   TISZA MENTI SZERBEK JUGOSZLÁVIÁHOZ VALÓ 
CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKA – MEMORANDUM21 

(Szőreg, 1919. június 14-én)

1142/919 sz.
1.
Hivatalos igazolás!

Ezennel az alulírott vezetőség részéről hivatalosan is elismerést nyer, hogy a legújabb 
lakosságszámra vonatkozó összeírás alapján 1751 szerb és 2026 más hitű él.

A   szőregi község határa 7.851 hold kiterjedésű, amiből 6.084 hold szerbek tu-
lajdonában van.

Tanúskodunk arról is továbbá, hogy a községi helynevek mind szerbek, ami 
annak bizonyítéka, hogy az őslakosok szerbek voltak.

Szőreg, 1919. június 14-én
A   községi vezetőség nevében

Nikola Stojkov elnök
Čakra jegyző

Szőreg község, Bánát, Torontál megye

2. 56/1920 sz.
Hivatalos igazolás

Ezennel az alulírott vezetőség részéről hivatalosan is elismerést nyer, hogy a 
szőregi határ összesen 7.600 hold kiterjedésű, ebből a pravoszláv szerbek 5.070 
katasztrális holdat birtokolnak.

Kelt Szőregen, (Bánát) 1920. február 10-én

Milutin Petrov, a községi jegyző helyettese
Samoilo Miletić községi bíró

 21 AJ F336-f 3- 2662  (iktatva 1919. július 15.). Szerb nyelvű kéziratos doku-
mentum. Fordította Papp Árpád.
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106. A   TÖRÖKKANIZSAI JÁRÁS SZERB LAKOSSÁGÁNAK 
MEMORANDUMA AZ ÉSZAK-BÁNÁTI HATÁRVONALRÓL22

(Belgrád, 1919. június 16-án)

Memorandum 

A   Törökkanizsai járás (Bánát) szerb lakossága az észak-bánáti határvonalról.
A   párizsi békekonferenciáról érkező hírekből arról értesülünk, hogy a Maros és a 
Tisza közötti szög vitatott kérdéssé vált, és hogy fennáll annak lehetősége, hogy a 
békekonferencia annak egy részét Magyarországhoz csatolná, Szeged város külső 
területeivel egyetemben. Ugyanakkor olyan hírek is terjednek, hogy a szerb Bánát 
természetes északi határát képező Maros folyóról lemondtak, és helyette attól va-
lamennyivel délebbre szárazföldi határt húznak meg.

Mindezek a hírek mélyen nyugtalanítanak bennünket, mivel egy ilyen eljárás 
mind gazdasági, mind nemzeti szempontból komoly károkat okozna nekünk.

Ezért mi, szerbek, ezen sarok lakosai, nevezetesen az alábbi községekből: Deska/
Deszk, Sirig/Szőreg, Novi St. Ivan/Újszentiván és Đala/Gyála  legerélyesebben tilta-
kozunk a határok meghúzásának eme természetellenes módja ellen. A   fent említett 
települések 6246 szerb lakosa a 4302 magyar és német ellenében, akik ily módon ve-
szélybe kerülnek, nyilatkozatunkkal kijelentjük, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább 
húzni a magyar igát, hanem az 1918. XI. 12-én/25-én Újvidéken megtartott Nagy Szerb 
Nemzetgyűlés határozatai értelmében azt követeljük, hogy Szerbiával egyesülhessünk.

Megértjük és el is fogadjuk, hogy a Szegedhez közigazgatásilag és gazdaságilag 
szorosan kapcsolódó magyarok lakta Új-Szeged/Uj Szeged Magyarországhoz tartoz-
hat, függetlenül attól, hogy a Maros és a Tisza bal partján fekszik; de az esetlegesen 
ily módon kialakított szegedi hátországnak semmiképpen sem szabad meghaladnia 
az úgynevezett Kamara-töltést  (Kammeral-Damm).

A   tiltakozás különleges okaiként a következőket említjük:

 1.  A   fent említett szög nemcsak hogy lakosságát tekintve főleg szerb, hanem olyan 
hidrotechnikai létesítményeket is felölel, amelyek kiemelkedően fontosak az 
egész síksági Bánát szempontjából. Ha a magyarok bármikor elvágnák a védelmi 
töltést /Dolmát/ a Tisza vagy a Maros mentén, az magas vízállás esetén az egész 
Bánátot elárasztaná.

Elegendő megnézni a mellékelt vízvédelmi rendszer térképeit és terveit, ame-
lyeket  Tardieu úr titkárságához is benyújtottunk, amelyekből a síksági Bánát 
terepének tengerszint feletti magasságbeli különbségei, a védelmi töltés síkjának 
magassága és a magas vízszint adatai állapíthatók meg, és ezekből arra a következ-
tetésre juthatunk, hogy az Alsó-Maros bal partja és a Tisza csak egy szuverenitás 
alatt állhat, semmiképp nem kettő alatt.

 22 AJ F336-f3-2544. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította Mačković Papp 
Márta.
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Még ha az említett területen tisztán magyar falvak is volnának – és ebben 
az esetben nem ez a helyzet –, a fent említett okok miatt akkor is görcsösen ra-
gaszkodnánk ahhoz, hogy Bánáthoz kell azokat csatolni, és nem szabad Szeged 
hátországaként hagyni. Csak Új-Szegedet lehet hátrahagyni Szegednek, mert 
falvainktól és határvidékünktől elválasztja az úgynevezett Kamara-töltés, amely 
az egész Bánát vízvédelmi rendszerének részét képezi, ami miatt nem fenyegeti 
Bánátot az árvíz.

 2.  Ha a határt Szőreg alatt húznánk meg, elveszítenénk egy fontos vasúti csomópontot, 
ahol három vasútvonal kapcsolódik egymásba, és amely éppen az észak-bánáti 
vasúti hálózat kulcsa. Ennek a fontos pontnak az elvesztése tovább bontaná és 
decentralizálná vasúthálózatunkat, és egy időben attól az egyedüli meglévő hasz-
nálható végállomástól is megfosztaná Bánátot, amelyet a belföldi és a külföldi 
forgalom lebonyolítására építettek.

 3.  Szeged sohasem állt semmilyen kapcsolatban Bánáttal. A   magyarok, a tőlük meg-
szokott módon, csak nemrégiben kezdték a szerbeket Szegedre vonzani, először 
egy szilárd tiszai híd kiépítésével, majd ezeket a területeket a kerületi katonai 
parancsnokság részeként kapcsolták be (korábban ez Nagybecskereken volt), a 
vasútvonallal és a jó összeköttetéssel pedig a szegedi piac felé irányították őket, 
mivel az egykori más bánáti központjainkkal nem volt jó a vasúti összeköttetés, 
ami a lefektetett vasúthálózatokból és a menetrendekből is látható. Szegeden 
soha nem voltak és ma sincsenek igazgatási, igazságügyi és pénzügyi hatóságaink, 
hanem azok a korábbi bánáti központjainkban maradtak.

 4.  Szeged egy parasztváros, amely több mint 140 000 kataszteri hold földterülettel 
rendelkezik, és rendes körülmények között ebből minden további nélkül képes 
eltartani magát, sőt kivitelre is jut belőle.

Új-Szegednek a Kamara-töltésig terjedő hátterével szintén mintegy 6000 
kataszteri hold földterülete van, amelyen nagyrészt kertészkedést és gyümölcs-
termesztést folytatnak.

Azt figyelembe véve, hogy Szeged az északi és a keleti mezőgazdasági terüle-
tekkel és jó vasúti kapcsolatokkal rendelkezik, akkor láthatjuk, hogy gazdasági 
szempontból a négy szerb településre nincs is szüksége.

 5.  A   magyar statisztikák szerint a négy említett településen a szerb népesség abszolút 
többségben áll más nemzetiségekkel szemben, a birtokok pedig – a hűbérbirtokok 
kivételével –, mint az a fent említett települések mellékelt hivatalos igazolásaiból 
kitűnik, szinte kizárólag csak szerb kezekben vannak. Ennek értelmében Bánát 
ezen részének sorsáról és hovatartozásáról a népek önrendelkezésének elve alapján 
elsősorban mi vagyunk hivatottak dönteni.

 6.  Ezen települések 6246 szerbjének elválasztása többi testvérétől gyengíti Bánát szerb 
lakosságát és az egész szerb nemzetet, amely viszonylag a legnagyobb vér- és anyagi 
áldozatot hozta ebben a világháborúban. Az, hogy Magyarországhoz csatolnának 
bennünket, azt jelentené, hogy kiszolgáltatnának bennünket a magyarok kényé-
nek-kedvének.
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A   szerbekkel való egyesülési törekvéseink legfényesebb bizonyítéka az volt, 
hogy e négy településünkről több mint 200 önkéntest adtunk a dobrudzsai és a 
szaloniki frontra, akik saját életükön túl kockára tették családjuk életét és vagyonát 
is. Ismerve a magyarokat és az irányunkban táplált hangulatot, nyilvánvaló, hogy 
abban az esetben, ha a fent említett településeket Magyarországhoz csatolják, akkor 
ezek az önkéntesek nem térhetnek vissza földjeikre, családjuk számára pedig nem 
lesz többé megélhetés.

Ugyanez a sors vár ránk, többiekre, akik a szerb hadsereg üdvözlésével felfedtük 
vágyainkat, óhajainkat és gondolkodásunkat. Ez annyira igaz, hogy csak az kételked-
het benne, aki nem ismeri a magyarokat. A   magyarok bosszúja ezen ártatlan szerb 
lakosság ellen annyira biztosra vehető, hogy itt most nem segít semmilyen esetleges 
reciprocitás, kompromisszum, garancia vagy bármilyen más politikai intézkedés, 
mert amennyiben a hivatalos magyar hatóságok nem is hajtanak végre egy új „Szent 
Bertalan éjszakáját”, akkor azt a néptömegek fogják elvégezni. Ezt a tragédiát nem 
tudjuk, és nem is fogjuk bevárni, mert amint az antant jóváhagyta a szerb hadsereg 
bevonulását ezekre a területekre, azzal a szerb lakosság feletti felelősséget is magára 
vállalta. Ezért jogosan kérjük törekvéseink megvalósulását. Annál is inkább, mert 
eddigi igazgatásunkkal bebizonyítottuk, hogy semmiféle törvénytelenséget nem 
követtünk el senkivel szemben, annak vallásától és nemzetiségétől függetlenül.

Erős tudattal, erőteljes akarattal, minden áldozatra készen állva, nem kételked-
hetünk abban, hogy felszabadításunk sikeres véget ér.

A   fentiek értelmében arra kérjük a békekonferenciát,
hogy az előbbiekben felsorolt különleges okok miatt Észak-Bánát határa a Maros 

és a Tisza folyók alkotta természetes határ legyen, Szeged irányában pedig a legvégső 
esetben a Kamara-töltés.

Belgrád, 1919. június 16-án
Nenad  Barački, Szőreg papja

Svetozar  Stanković mérnök
[?] Jarić, Deszk papja
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107.  DOLINKA VAZUL, BAJA VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
ÉS FŐISPÁNJÁNAK BAJA CSATLAKOZÁSÁRÓL ÍRT 

MEMORANDUMA23 
(Baja, 1919. június 16. után)

Memorandum

Mint a Baján 1919. június 16-án megtartott nagy népgyűlés küldötte, kérem a 
Magas Küldöttséget abbéli kérésünk közvetítésében, hogy Baja szláv város és szláv 
környéke és az itt élő népek (nemcsak szláv, hanem más nemzetiségek) akaratának 
megfelelően tartozzék a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz. Kérésünket a követ-
kező indokokkal támasztjuk alá:

1. A   vidék kulturális és gazdasági központja Szabadka. Szabadkán találhatóak gaz-
dasági és kereskedelmi iskoláink. Itt székel a bíróság, itt vannak pénzintézeteink, stb. 
Szabadka különösen fontos hely a katolikus szerbek (azaz bunyevácok) számára, akik 
Baján a szláv népesség zömét képezik. A   bunyevácok minden művelődési intézménye 
Szabadkán van, ezért Baja Szabadkától való elszakítása e népelem halálát jelentené.

2. Baja gazdasági és közlekedési szempontból Szabadka, és nem Magyarország 
irányába gravitál. Minden vasútvonal, mely Baján metszi egymást, a Szerb–Horvát–
Szlovén Királysággal köti össze Baját, éppen ezért Baját Magyarországnak adni három 
vasútvonal elmetszését és a szárnyvonalak idegen országnak hagyását jelentené.

3. Baján van az angol–francia társaság csatornája, ami a Deák Ferenc nevet 
viseli. Ez a csatorna táplálja az összes kertészetet a csatorna mentén a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságban. A   Ferenc József-csatorna Bezdánnál kezdődik, és Óbe-
csénél torkollik a Tiszába. Ez utóbbi csatorna vízhozama igen kicsi, mert a Duna 
magasabb szakaszán kezdődik, és a Deák Ferenc-csatorna nélkül nincs jelentősége. 
Baján építették fel azt a szivattyút, amelynek jelentősége akkor nagy, ha a Duna 
vízszintje Bajánál is alacsony. Ez a szivattyú emeli át a vizet, ami a verbászi és a 
cservenkai cukorgyárak szükségleteit fedezi, és melyek a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyságban vannak.

Abban az esetben, ha Baja a magyarokhoz tartozna, az alacsonyabban fekvő 
vidékeinkre kettős veszély leselkedne: 1. magas vízállásnál a Baján található zsilip 
megnyitásával vagy a csatorna mellett emelt gát átvágásával kedve szerint eláraszthatja 
egész Északnyugat-Bácskát; 2. alacsony vízállásnál a bajai zsilip lezárása és a szivattyú 
leállítása vidékünk gazdasági és ipari vállalatait tenné tönkre – amiből az következik, 
hogy Baját a fenti okok miatt is a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kell csatolni.

4. Baja mint Felső-Bácska néhai kereskedelmi és ipari központja – ahol búzát 
őröltek, a többletet áruba bocsátották, más szükséges dolgokat vásároltak minden, 
Szabadka és Zombor közti község lakói – az elmúlt 50 évben folyamatos hanyatlás-
nak indult, amióta a Belgrád–Szabadka–Budapest-vasútvonal kiépült; most a határ 

 23 Jugoszláv Levéltár. AJ F336 f17 3291/1 jelzet. Szerb nyelvű kéziratos doku-
mentum. Fordította Papp Árpád.
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menti városra a szebb jövő napja virradt a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban a 
kereskedelem terén. Ezt a tényt más nemzetek, elsősorban a németek érzik, akik 
mindegyike a mi pártunkon áll, de még a magyarok egy hányada is. (A   Sándor 
régensherceg királyi Őfelségének küldött memorandum aláírói között közel 100 
német és magyar aláíró neve is szerepel azt követően is, hogy elterjedt annak a híre, 
hogy Baját nem csatolják a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, amit a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság békeküldöttségének iratai között megállapíthatunk.

5. Az etnográfiai indokok nem állnak szemben követelésünkkel, hanem éppen 
alátámasztják azt. Baja és környékének lakossága (Bácsborsód, Csávoly, Szentiván, 
Bácsalmás, Katymár, Madaras, Hercegszántó, Regőce, Csátalja, Dautova, Baracska 
és Bátmonostor) lakossága az 1919. februári népesség-összeírás alapján a követke-
zőképpen oszlik meg:

30 200 szerb katolikus és pravoszláv, illetve 3992 szlovák  34 912 szláv
                    30 398 német
          20 409 magyar
          4007 más, 
          ez utóbbiak zsidók, 
          cigányok, 
          oroszok stb.

Ezzel szemben az 1910-es magyar statisztika 
          11 971 szlávot
          44 889 magyart
          30 647 németet
          33 más nemzetiségűt 
          írt össze.

A   különbség abból adódik, hogy a magyar statisztika minden magyarul beszélő 
nem magyar nemzetiségűt a magyarok közé sorolt.

Baja és szláv környéke szoros kapcsolatban van Szabadkával a házasságok és 
rokoni szálak miatt is.

6. Végezetül a történelmi indokok. Baja városa és környéke tisztán szláv. Ezek 
a szlávok mellé a nagy szerb vándorlás idején szerbek telepedtek le Lipót,  Mária 
Terézia és II. József uralkodása idején a terület védelme miatt.

Baja városának 1729-ben három pravoszláv temploma és ugyanennyi parókiája van, 
és közel 300 szerb háza, míg katolikus szerbből négyszer ennyi található a ferencesek 
oltalma alatt, más nemzetiség nem található a környéken, amint azt a korabeli álla-
potok leírója jegyzi (ez a dokumentum a békekonferencia küldöttségénél található).

Baja város szerbjei 1690-ben kérvényezik Lipóttól, hogy kiáltsa ki szabad királyi 
várossá Baját, amit a császár a szolgálatokért jóváhagy (Baja város története Evetovich 
magyar káplán tollából).
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Baját 1880 óta szerbek igazgatják, a polgármester és a szenátorok szerbek. 
A   kisbirtokosok négyötöde szláv kezekben van, ami azt bizonyítja, hogy a szlávok 
őslakosok.

A   röviden felvázolt okokból és Baja város és környéke életbevágó érdekéből, 
valamint 34 000 szláv nevében – akik már csak azért is megérdemlik a megnagyob-
bodott országunkhoz való csatlakozást, mert az erőszak ellenére is megtartották 
öntudatukat, és akik a magyar terjeszkedés Szent Bertalan-éjétől való félelmükben 
rettegnek –  kérem, hogy vágyainkat tolmácsolják a Négyek Tanácsánál.

A   tisztelet és hála kifejezésével
 Dolinka Vazul,

Baja város polgármestere és főispánja

108. A  DOLINKA VAZUL, BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE ÁLTAL 
MEGFOGALMAZOTT, 4310 TOVÁBBI ALÁÍRÁSSAL ELLENJEGYZETT 

KÉRELEM24 PETAR KARAĐORĐEVIĆ URALKODÓHOZ 
BAJA HOVATARTOZÁSÁNAK ELDÖNTÉSE KAPCSÁN 

(Baján, 1919. június 17-én)

KIRÁLYI FENSÉGEDHEZ!
A   közelmúltban olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Baja városa és annak környéke 
le fog válni a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságról. Baja városa és annak környéke 
tisztán szláv volt egészen 1867-ig, amikor is a magyar kormány egész államappará-
tusát bevetve hozzálátott az elmagyarosításhoz; magyar tisztviselők ezreit vetette 
be területeinkre. Megfosztott bennünket az iskoláktól, a magyar nyelv ismerete 
nélkül kizárt bennünket minden állami intézményből, sőt azokat is kizárta, akik 
megtanulták ugyan a magyar nyelvet, de ki merték és ki tudták fejezni nemzeti jel-
legüket. Tudatunkat azonban a terrorral sem tudták elpusztítani, egyedül az olyan 
statisztikával, amelyek alapján itt nem is léteznénk.

Csak egy példát szeretnénk felhozni arra, hogy amikor a magyar kormány még 
terrorral sem volt képes megsemmisíteni bennünket, a statisztikai adatokkal tett 
bennünket nem létezőkké, miszerint az 1910. évi statisztika szerint Baján nem élnek 
bunyevácok, míg az idén februárban végzett népszámlálás adatai szerint, ahol saját 
kezű aláírásukkal hitelesítették az adatok helytállóságát, Baján 8723 bunyevác él 
a 7134 magyar ellenében; ez utóbbi számhoz hozzászámolták az elmagyarosított 
szlávokat és németeket. Az 1919-es népszámlálás a szlávok relatív többségéről tanús-
kodik Baja környékén, tehát az 50 évig tartó elidegenesítés után egyes településeken 
relatív, egyeseken pedig abszolút többségben maradtunk fenn.

Meggyőződve arról, hogy továbbra is létező többségünk, történelmünk elegen-
dő lesz, és hogy az 1918. november 25-én az újvidéki nagy nemzetgyűlésen emelt 

 24 Jugoszláv Levéltár. F336-f17-3291-7. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. 
Fordította Papp Árpád.
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szavunk, hogy végül csatlakozzunk a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, meg-
hallgatásra talál, nem tettünk semmilyen további lépéseket, mivel szilárdan meg 
voltunk győződve arról, hogy a békekonferencia mind a néprajzi, mind a történelmi 
határokat szem előtt tartva, figyelembe veszi kéréseinket.

Ma azonban azt kellett hallanunk, hogy a békekonferencia kívánságaink meg-
hallgatása nélkül hoz döntést. Ez ellen tiltakozunk, és arra kérjük KIRÁLYI FEN-
SÉGEDET, hogy hatalmas támogatását kihasználva, kívánságainkat közvetítse a 
békekonferencia irányában.

Az időhiány és a késedelemtől való félelem meggátolt bennünket abban, hogy 
még több aláírást gyűjtsünk ezen állítások alátámasztására, az aláírásokból azonban 
így is kitűnik a szlávok és más népek, elsősorban a németek kívánsága. És miért 
a németeké? Mert fejlődésüket, jövőjüket és nemzeti jellegük megőrzését csak a 
szerbek, horvátok és szlovénok államában tudják megvalósítani.

A   németek mindannyian a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot támogatják, 
csak ezt nem merik mindannyian nyilvánosan kimutatni, mert félnek a magyar 
terrortól abban az esetben, ha ezek a területek mégsem a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz jutnának.

Naponta érkeznek menekültek a határvonal túloldalán maradt falvainkból: 
Dusnokból, Bátya-Felsőszállásokról, Bátya-Alsószállásokról, Miskéből, akik arra 
kérnek minket, hogy képviseljük őket abbéli törekvésükben, hogy a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz csatlakozzanak. De nemcsak ők, hanem a tiszta magyar 
falvak lakói is jönnek ilyen kérésekkel.

Ezen területek minden szlávja tehetős, így abban az esetben, ha ezeket a régiókat 
elveszítenénk, az nemcsak erkölcsi, nemzeti, hanem anyagi szempontból is teljes 
pusztulásunkat eredményezné.

Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy ezek a gyönyörű szláv régiók, ahol a 
nép a felszabadulás idejéig tartó minden elnyomás ellenére méltósággal megtartotta 
öntudatát, az új államhoz, a jövő államához, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
fog tartozni, ismételten kérjük tehát KIRÁLYI FENSÉGEDET, hogy hathatós 
közbenjárásnak köszönhetően ez a kérésünk előtérbe kerüljön a békekonferencián.

 Baja, 1919. június 17-én
4310 aláírás külön csatolt lapon.

Vaso J.  Dolinka, Baja város polgármestere
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109. A   MAROS MENTI SZERBEK CSATLAKOZÁSI KÉRELME25

(Kelt Szerbnagyszentmiklóson, 1919. június 17-én)

A   Maros menti, Torontál megyei szerbek memoranduma, 
melyet a párizsi békekonferenciának küldenek

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Romániával közös bánáti, északkeleti határára 
vonatkozó szörnyű hírek kapcsán, miszerint Torontál megye északi részét Románi-
ához csatolják, az érintett Maros mentiek az 1919. június 2-án – Szerb nagy szent-
miklóson megtartott nagygyűlésükön a következő memorandumot, illetve kérvényt 
fogalmazták meg és adják át a tisztelt címnek:

A   Maros mente déli részének a Román Királysághoz való csatolása és Bánát északi 
részének Közép-, valamint Dél-Bánáttól való elszakítása gazdasági összeomlást és 
kulturális téren halált jelent az itteni lakossága számára. Azon okok, melyek miatt 
Torontál megye, de főképpen a Maros mente Közép- és Dél-Bánáthoz való csatolása 
szükségeltetik, a következők:

Földrajzi fekvése: Elegendő egy felületes és gyors pillantást vetni a Maros  mente 
térképére, hogy az ember meggyőződjön arról, hogy oszthatatlan egységet képez-
nek Nagykikinda, Nagybecskerek, Pancsova stb. környékével, tehát egy egységet 
alkotnak Bánát többi részével, kulturális és gazdasági központjaival. A   Bánát sík-
sági részén fekvő kulturális és gazdasági központjainak kialakulása sok száz év és 
nemzedék munkájának gyümölcse, de legfőképpen a közvetlen környezetének keze 
nyomát viseli magán: így hát minden gyanú felett elmondható ez a Maros mentéről 
is, és a déli egységből semmiképpen sem zárható ki természetes úton. Maros men-
tének mint földrajzi egységnek Bánáthoz, a Szerb Királysághoz, Belgrádhoz való 
közelsége már első pillantásra arról tanúskodik, hogy Bánát leginkább a szerbek, 
horvátok és szlovének érdekszférájába tartozik, és semmiképpen sem a sziklás Er-
délyéhez. Magyarországtól északon a síksági Maros mentét a széles és sebes folyású 
Maros, a román Erdélytől magas hegyek választják el Krassó-Szörény és Temes 
megye határán. Földrajzi helyzetének köszönhetően Bánát, és ezzel a Maros mente 
is kiváltképp Torontál megyében megőrizte szerb jellegét, mivel minden kulturális 
központjában a szerbek vannak relatív többségben, Temesvár kivételével egyetlen 
bánáti városban sem találunk egy szál románt sem. Magában Temesváron sincs 
több száz év alatt 2-3000 román, még akkor sem, ha az fekszik a román Erdélyhez 
legközelebb. Maros menténk és Bánát többi része feltétel nélkül azt követelik, hogy 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság részét képezzék.

Bánát és Maros mente természetes határai egyben a legfontosabb alapjai, conditio 
sine qua non művelődési és gazdasági életünk folytatásának, fejlődésének és hala-
dásának, legkönnyebb és leggyorsabb gazdasági virágzásának és gyarapodásának. 
Más határokat meghatározni az Isten által megteremtetteknél csupán szándékos 

 25 AJ F336-f3-2938 (iktatva 1919. augusztus 2-án). Szerb nyelvű dokumentum. 
Fordította Mačković Papp Márta.
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és erőszakos akadály nemzetgazdaságunk kivirágzásának és fejlődésének útjában. 
Ez elsősorban rajtunk, Maros mentieken bosszulná meg magát – és akár gazda-
sági katasztrófáig fajulhatna –, másodsorban Bánát síksági lakosságán. A   Maros 
mellett futó töltés, melyet sok millió [forintért] emeltek a jobb és észszerűbb 
mezőgazdasági termelés érdekében, politikai fegyverré válhat, és a haszon helyett 
óriási károkat okozhat, kiváltképp a csanádiaknak, szerbnagyszentmiklósiaknak, 
sárafalviaknak (szaravolciaknak), nagyszentpéterieknek stb., mind tiszta szerb la-
kosság által lakva. Amennyiben az államhatárok, melyek minden kétséget kizáróan 
igen jelentősek, szörnyű következményeket eredményezhetnek, ha nem ott vonják 
meg őket, ahol a helyük van. Felső-Bánátnak a Szőregtől Buziásig húzott vonallal 
történő természetellenes elszakítása által sokat veszítenek a Maros menti szerbek, 
mert a legveszélyesebb helyen, a töltés sarkában sok-sok, tisztán szerb település 
van. Ugyanakkor a Maros mentén túlontúl hosszú szárazföldi határ alkotásával 
minden évben érezhetően meg kellene növelni a Szerb–Horvát–Szlovén és a 
Román Királyság költségvetését, sokkal több munkaórát követelne a nemzetközi 
közlekedés irányítása, a töltés állandó és erőteljes, rossz értelemben vett kihasz-
nálása zavarná mindkét állam kereskedelmi politikáját, stb. Csupa ellentmondás 
a legalapvetőbb nemzetgazdasági elvekben. A   Maros mente szándékos elszakítása 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságtól a gazdasági és kulturális hanyatlás mellett 
a gazdag vidék gazdasági összeomlásához is vezet!

A   közlekedési eszközök. Hogy a Maros mente milyen szorosan kapcsolódik a 
szerb Bánát többi részéhez, azt a roppant közlekedési útvonal is híven bizonyítja: 
vas- és országutak, városi és közlekedési útvonalak, folyók és csatornák, melyek 
összekötik a mi Maros menténk majdnem minden települését Bánát többi, gaz-
dasági és kulturális központjával. Kevésbé kötődik Bánát a román Erdélyhez, 
csupán néhány helyen Lugosnál, a Maros mente jóformán egyáltalán nem, ezzel 
szemben Bánát szerb részéhez annál inkább kapcsolódik. Szőregről, Valkányról, 
Szerbnagyszentmiklósról, Perjámosról, Lovrinból, Kikindáról indulnak a vasutak 
egész szerb Bánát irányába, dél felé. Bánát összes folyója, a Maros, a Tisza, a Bega, a 
Temes stb. Belgrád felé igyekszik. A   vasutak és vízi utak gazdasági kihasználása csak 
akkor lehetséges, amennyiben a Maros mente legalább Torontál megyébe eső részét 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolják, és semmiképpen sem Romániához.

A   gazdasági közigazgatás. A   Maros mente Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
való tartozása még inkább nyilvánvaló, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a 
terület közigazgatási, gazdasági és kulturális intézményei mindig Nagybecskereken, 
illetve Nagykikindán voltak. Jóllehet minden nemzetgazdaság alapelve a szabad 
verseny, de az államhatalomnak némi jogi hatásköre nélkülözhetetlen volt és lesz. 
A   Szentmiklósi és Perjámosi járás helyi közigazgatási központja Nagybecskerek, 
illetve Nagykikinda voltak. Ennek eredményeképpen minden telekkönyvi hivatal, 
kereskedelmi társaság, vízlecsapolási társaság stb. is, ahova a Maros mente közjogi és 
magánjogi értelemben tartozott – ezzel együtt ez a körülmény is arról tanúskodik, 
hogy a Maros mentét a minél kisebb megrázkódtatás érdekében, illetve gazdasági, 
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történelmi és jogfolytonossági érdekből helyesebb a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz csatolni, mintsem a Román Királysághoz.

A   nemzetközi érdek. Nemzetgazdasági termékeinket a mezőgazdaság adja. 
A   legrövidebb, legközelebbi és legkönnyebb út a fogyasztóhoz, illetve a világpiacra 
az Égei- és az Adriai-tengeren át kizárólag a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság te-
rületén keresztül vezet, gazdasági életünk sokkal inkább függ Belgrádtól, mintsem 
Bukaresttől. Nyersanyagainkra leginkább (Német)Ausztria, a Csehszlovák Köztár-
saság stb. vannak utalva: ezekhez a fogyasztókhoz sokkal természetesebb út vezet a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyságon át, mint Bukaresten keresztül. A   nemzetközi  
társadalomgazdaság is világosan arról szól, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Király-
sághoz kell csatlakoznunk.

Kérjük ezért a fennebb felsorolt érvek okán, hogy a tisztelt cím – indokolt 
nemzeti szándékainktól, rokonszenvünktől, valamint minden kétséget kizáró tör-
ténelmi jogainktól függetlenül – a mi Maros menti területeinket tisztán gazdasági 
érvek mentén, amitől egész életünk és megélhetésünk, művelődésünk fejlődése 
és kivirágzása függ, szíveskedjék a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolni, 
mert az ettől ellentétes döntés gazdasági megtorpanásunkat és művelődésünk ösz-
szeomlását jelentené.

Kelt Szerbnagyszentmiklóson, 1919. június 17-én

Dr. Kosta Đurić jegyzőkönyvvezető
Petar [?] elnök

Hitelül:
Đura Nikolić

Miša Janković

110.  DOLINKA VAZUL, BAJA POLGÁRMESTERÉNEK 
ÚJABB MEMORANDUMA26 BAJA HOVATARTOZÁSÁNAK 

ELDÖNTÉSE KAPCSÁN 
(Baja, dátum nélkül, vélhetően 1919 júniusa)

Memorandum

A   régiónkba érkező hírek felkavarták Baja városát és annak közvetlen környékét, 
mivel azt beszélik, hogy ezek a területek a magyar államhoz fognak tartozni.

Ezek a fájdalmas hírek megleptek bennünket, mivel meg voltunk győződve arról, 
hogy ezek a szláv területek, amelyek alig várták a szabadságot, a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyságához fognak tartozni, mint ahogy ezt a kívánságát a régió lakossága 1918. 
november 25-én az Újvidéken megtartott Nagy Nemzetgyűlésen ki is nyilvánította.

 26 Jugoszláv Levéltár. F336-f17-3291-9. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. 
Fordította Papp Árpád.
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Alulírott, hivatali szempontból Baja város és annak környékének legmagasabb 
rangú tisztviselőjeként arra kérem a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság magas rangú 
küldöttségét, hogy a királyi kormánnyal egyetértésben támogasson bennünket abban 
az óhajunkban, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságához tartozzunk. Kérelme-
met az alábbiakkal támasztom alá: a) gazdasági és kereskedelmi, b) történelmi okok.

 a)  Bajának és környékének (Bácsalmás, Bácsbokod, Felsőszentiván, Csávoly, Mátételke, 
Vaskút, Gara, Katymár, Hercegszántó, Szeremle, Bácsmonostor, Nagybaracska, 
Dávod és Madaras) a legutóbbi népszámlálás szerint 51 200 lakosa van; ezek kö-
zül 25 600 szláv; a magyar állam 1910-es statisztikái ellenében, amelyek 830 szláv 
lélekről tudósítanak. Ez utóbbi statisztika mindazokat, akik beszélnek magyarul, 
magyarként jegyzi. Mivel a nemzeti iskolákat 1880 óta bezárták, és kizárólag a 
magyar állami iskolák működését engedélyezték, mindenkinek meg kellett tanulnia 
a magyar nyelvet, így a magyar statisztika alapján magyarrá válni. Ha fi gyelembe 
vesszük, hogy az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés után a hivatalos államappará-
tus teljes erőbevetéssel hozzálátott az elmagyarosításhoz, akkor a Baján és annak 
környékén élő szlávok jelenlegi száma azt bizonyítja, hogy ezek a régiók tisztán 
szlávok voltak, mivel a hagyományok és kultúra hiányában ma nem is lennénk itt. 
Baja városában 1883-ban megszüntették a bunyevác (katolikus szerb) iskolákat 
azzal az indoklással, hogy a bunyevác iskolákat nem lehet tíz bunyevác gyerek ér-
dekében fenntartani. Ez volt a hivatalos indoklás. Ezzel szemben a bajai bunyevác 
gyermekek szülei 1884-ben először az oktatási miniszterhez, majd a megboldogult 
Ferenc Józsefh ez fordulnak kérvényükkel, hogy a 370 bunyevác gyerekük számára 
ismét nyissák meg a bunyevác iskolákat, amely kérvény mellé névsort is mellékelnek. 
Ebből is látszik, hogy népünket erőszakkal akarták „elnemzetleníteni”, és nem pe-
dig a magasabb magyar kultúra hatása alá esett. Baja városát egészen 1880-ig szerb 
vezetőség irányította; a polgármesterek és szenátorok szinte mindegyike szerb volt, 
és ez is azt bizonyítja, hogy magasabb kulturális szinten voltak, ha már a magyar 
őslakosok elismerték számukra a város irányításának jogát.

Az első szerb regényíró, Bogoboj  Atanacković Baján született, és a híres szerb 
költő, Mita Popović, a város híres polgármestere is itt látta meg a napvilágot. 
A   legnagyobb magyar lírai költő, Aleksandar Petrović (Petőfi Sándor) is Baja 
város közelében született.

 b)  A   népek vándorlásának idejéből hátramaradt szlávokon kívül Bácska ezen északi 
részeibe – sőt Pécs-Pilis [sic! helyesen: Pest-Pilis] vármegyébe is – a nyugati ha-
tárok védelme érdekében telepített le  Mária Terézia, II. József és Lipót szlávokat. 
Baja városában 1729-ben három szerb pravoszláv egyházközség van, körülbelül 
280 otthon, a szerb katolikusok (bunyevácok) száma pedig négyszer annyi; más 
nemzetiségeket nem említenek, és nem is lehettek olyanok, ha tudjuk, hogy 
Baja város lakossága ebben az időben nem számlált 2500-3000 léleknél többet. 
Ugyanez vonatkozik más helyekre is; Például a Bátmonostor (Manastir), Baracska 
(Bara), Dávod (Dautova) magyar falvak 1729-ben szerb egyházközségek voltak, 
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100 és 200 között mozgó szerb otthonnal. Mindezek a falvak szláv elnevezései is 
azt bizonyítják, hogy azokat szláv többség lakta. A   kisbirtokok négyötöde szláv 
kezekben van, és ez annak a bizonyítéka, hogy a magyaroknak később kellett 
ezekre a területekre érkezniük.

 1.  Baja Felső-Bácska legerősebb kereskedelmi városa volt 50 évvel ezelőtt. Egészen 
Szabadkáról és Zomborból jönnek Bajára, hogy itt őröljék meg a búzájukat, 
hogy itt adják el ugyanennek többletét, és a szükséges élelmiszereket beszerez-
zék. A   Belgrád–Szabadka–Budapest-vasút kiépítésével Baja összeomlik. Annak 
reménye, hogy a város határvárosként a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
tartozhat majd, ismét előrevetítette a szebb jövőt; és ezt nemcsak szlávok, hanem 
más nemzetiségek is érzékelik, ezért is található a Sándor trónörökös Őfelségéhez 
címzett memorandum nevei sorában – amelyeket minden erőszak nélkül gyűj-
töttek össze – mintegy 1000 német és magyar aláírás.

 2.  Amikor a központi hatalmak 1917-ben megszállták Oroszországot, ugyanezek a 
hatalmak Baját választották ki azon dunai kikötő kiépítésének helyszínéül, ahol a 
vonatokba pakolták át az Ukrajnából hajókon érkező gabonaféléket; kormányunk 
kereskedelmi okokból is ugyanezt fogja tenni, ha Baja csatlakozik a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz. Baja alatt, a Duna sok ága miatt nincs más megfelelő 
hely egy kikötő kiépítéséhez.

 3.  Bajánál kezdődik az angol–francia társaság tulajdonában lévő Deák Ferenc-csator-
na. Ez a csatorna látja el vízzel Észak-Bácska azon területeit, ahol kertészettel/
mezőgazdasággal foglalkoznak, valamint a két nagy cukorgyárat, a cservenkait és 
a verbászit; ez utóbbiak miatt épült ki Baján öt-hat évvel ezelőtt az a nagy szivaty-
tyú, amely a vizet biztosítja a Duna alacsony vízállása esetén. Amennyiben Baja 
Magyarországhoz tartozna, ez a gazdasági és ipari szempontból fontos tényező 
idegen kezekben maradna.

 4.  Közgazdasági iskolánk és hároméves iskolánk Szabadkán található, mivel Szabadka 
1880-tól Felső-Bácska kulturális és gazdasági központja, és ezért van arra szintén 
szükség, hogy szoros kapcsolatban maradjunk Szabadkával.

Arra kérem a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság legmagasabb küldöttségét, hogy 
ezen röviden felvázolt, ám valós adatok alapján járjon közben annak érdekében, 
hogy a nép akarata értelmében ezen szláv területeink a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz csatlakozhassanak.

A   bunyevác iskolák bezárása elleni tiltakozó jegyzéket, valamint az 1729-ben 
keltezett, Baja szláv mivoltának történelmi bizonyítékát már eljuttattam a magas 
küldöttségnek; a Sándor trónörökös Őfelségéhez címzett, Baja és a környező térség-
nek a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz való csatlakozását célzó memorandumot 
pedig a hajlatban mellékelem.

 Mély tisztelettel és hálával,
Vaso J.  Dolinka polgármester 

és Baja város főispánja



■ 664 ■ Délszlávok Párizsban ■

111. A   PÉCSI NAGYGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE27 
(1919. július 12-én)

Jegyzőkönyv

Az 1919. július 12-én megtartott, sokácok és [...] nagy népgyűléséről, amelyre a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság uralkodójának, Őfelsége I. Péter király születés-
napi ünnepsége kapcsán került sor Pécsett.

A   nagygyűlés a következőképpen folyt:
A   baranyakisfaludi Đoka Kostić testvér, földműves köszönti az egybegyűlteket, 

és felszólítja őket a munkaelnökség kinevezésére, amely a gyűlés menetét kézben 
tartja. Az egyének korábbi megállapodása értelmében a következőket javasolja: 
 Mihaldžić Stevan baranyakisfaludi plébánost elnöklőnek, Andrić Lojzi testvért 
Olasziból elnökhelyettesnek, Milan Glibonjski tanítót jegyzőkönyvvezetőnek, Petar 
Dobrović pécsi festőművészt, Miša Perin testvért, földművest Illocskából, Mita 
Pejić siklósi kereskedőt, Pavo Orsulić testvért, pécsudvardi földművest, Mladen 
Rašić testvért, mohácsi földművest és Stevan Stojić testvért, torjánci földművest 
esküdteknek és tagoknak.

Miután az összegyűlt nép ezt egyhangúlag elfogadta és bizalmat szavazott a java-
soltaknak, Đoka Kostić testvér megköszönte a fentiek nevében a bizalmat, egyúttal 
felkérte az elnököt, hogy nyissa meg a gyűlést.

Az elnök röviden megköszönte a bizalmat a maga és a tisztségviselők nevében, 
és megnyitja a gyűlést, azt döntések és határozatok meghozatalára alkalmasnak 
titulálva. A   továbbiakban szép és kimerítő beszédben ecseteli Baranya és népének 
történelmét, múltját és mostani helyzetét, külön tekintettel a mostani békekonfe-
rencián zajló csatlakozási tárgyalásokra. Szilárd meggyőződése, hogy erős és hűséges 
barátaink, akikre Szerbia jóvoltából tettünk szert, nem engedik meg, hogy igaz-
ságtalanság essék meg egy néppel, amely szívvel, lélekkel és egész létével oly sokáig 
szenvedett, tűrte, hogy tapossák és alázzák az idegenek, akik hatalmuk alá gyűrték, 
és amely népet most a hős szerb harcosok erős vasmarka védelmez, bízik benne, hogy 
a baranyai nép igazságos vágyai meghallgatásra találnak és kielégíttetnek.

Befejezvén beszédét a nép lelkes ünneplése közepette átadja a szót dr. Petar 
Stojković dárdai ügyvédnek.

A   szónok méltatja eme ünnepélyes napot, megköszöni Istennek és a szerb hadse-
regnek, hogy megértük, hogy a mi öreg, büszke Pécsünk főterén a dicsőséges szent 
pravoszláv imádság visszhangzik királyunk, I. Péter egészségéért és hosszú életéért 
fohászkodva. A   továbbiakban a kies tartomány értékeit, gazdagságát méltatja, 
bátorítja népét, hogy a miénk kell hogy legyen, és az is lesz. Javasolja, hogy erről a 
nagygyűlésről fogalmazzanak meg üdvözletet és egy rezolúciót Nikola Pašićnak, a 
békekonferencián részt vevő küldöttség elnökének azzal a kéréssel, hogy sorsunk 

 27 F336-f16-3174. Szerb nyelvű, gépelt és kéziratos dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.



■   IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek ■ 665 ■  

végleges megoldása során minden erejével azon legyen, hogy Baranya a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz csatoltassék.

A   beszédet figyelmesen hallgatták, a javaslatot elfogadták, majd hangos jóvá-
hagyás közepette a szónok a következő elfogadott rezolúciószöveget olvasta fel:

„Baranya minden vidékéről összesereglett ünneplő szerbek és sokácok, ma-
gyarok és németek Őfelsége I. Péter születésnapját ünnepelvén a népgyűlésen 
nyilvánítják ki kívánságukat, és kérik a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
küldöttségének elnökét, Nikola  Pašić urat, hogy a békekonferencián támo-
gassa aggodalmas lelkünk kérését, és eme hatalmas népgyűlésen megfogalma-
zottakkal [összhangban] a határok véglegesítése során Baranyát feltétlenül a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak juttassák.”

Stevan  Mihaldžić elnök javasolja, hogy Sándor régens és trónörökös Őfelségé-
nek üdvözlő táviratot küldjenek, az aláírásokkal hitelesített jegyzőkönyv pedig egy 
kiválasztott személy által a királyi kormány megbízottjának, a főispánnak, Vlado 
Pandurovićnak adassék át azzal a kéréssel, hogy különfutárral juttassa el Belgrádba 
a királyi kormányhoz. A   nagygyűlés megbízottjának, a kézbesítőnek dr. Svetislav 
Rajić alispánt nevezik ki.

A   javaslatokat elfogadják, majd a jegyzőkönyv vezetője felolvassa az üdvözlő 
távirat tartalmát:

„A   Baranya minden részéről érkező szerbek és sokácok együtt ünneplik Pé-
csett fenséges Atyja, Őfelsége I. Péter születésnapját, kérve az Istent, hogy 
még sokáig adjon Neki, Önnek jó egészséget, hogy végignézhesse dicső né-
pünk felszabadulását és egyesülését. Végigtekintve a nekünk oly kedves hős 
katonák, dicső sólymok sorait, akik jelenlétükkel ünnepélyessé tették a mai 
napot, köztük az Ön kedves VI. ezredét, lelkünkben és szívünkben mélyen 
átéreztük a határtalan boldogságot, és a jövőbe vetett hit melengetett minket.”

A   nagygyűlés a Téged dicsérünk, Istenem éneklésével, a király és hadserege éljen-
zésével ért véget.

Aláírások

Az előző jegyzőkönyvbe utólag bekerülő adat: Utólag jelentkezett felszólalásra 
Juraj Folegovics beremendi katolikus pap, hogy mint a baranyai sokácok szellemi 
atyja és pásztora a háromnevű nemzet egységéről beszéljen. A   szónok lelkesedése, 
őszinte szavai és gondolatai lelkes és mély fogadtatásra találtak a sokácok és a szerbek 
körében, a nép pedig zajos üdvözléssel fogadta az egység, a király, a trónörökös és 
az új állam, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság említését.

Ugyancsak később kért szót és sikerrel szónokolt német nyelven Karl Ebenhardt 
pécsi hivatalnok, akinek lelkes szavaira harsány „Hoch!” kiáltásokkal válaszoltak, 
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azt kívánva, hogy a királynak, a trónörökösnek és az új államnak, a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyságnak sokáig hű alattvalói lehessenek.

A   fenti beszédek elhangzása után Baumann Ádám illocskai német, majd Berec 
Péter birjáni magyar kijelentette, hogy alá szeretnék írni a jegyzőkönyvet, amit a 
gyűlés egyhangúlag elfogadott.

Aláírásával hitelesíti:
Milan Glibović jegyzőkönyvvezető

Stevan  Mihaldžić elnök

112. A   TEMESVÁRI KÜLDÖTTSÉG MEMORANDUMA28 
(Párizs, 1919. július 19.)

Memorandum
A   Szerb, Horvát és Szlovén Királyság Temesvári Egyházmegyéjének 
küldöttsége a békekonferencián

A   Temesvári egyházmegye felhatalmazott és megbízott küldöttségeként kötelessé-
günknek érezzük felhívni ezen kiváló Bizottság figyelmét azon szerbek helyzetére, 
akik Bánát szerencsétlen felosztásából kifolyólag Romániához kerültek, és kérjük, 
hogy nyújtsanak számukra biztosítékot nemzeti, vallási és oktatási szempontból 
is. Kérjük, hogy szabályozzák a vallási és iskolai viszonyokat, biztosítsák az egyház 
és az iskola vagyonát, valamint szabályozzák ezen községek további részesedését a 
Karlócai érsekség nemzeti-egyházi vagyonából biztosított segélyezésből; továbbá, 
hogy hozzanak intézkedéseket ezen szerbek anyagi és személyi biztonsága érdekében, 
hogy ne legyenek kitéve a románok általi üldöztetésnek.

Meg kell jegyeznünk, hogy amikor a szerb hadsereg megszállta az egész Bánátot, 
az az egész szerbség körében jogosan azt a meggyőződést váltotta ki, hogy ezek a 
területek minden kétséget kizárva a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz fognak 
tartozni, minek következtében a szerbek fellélegeztek, és legmélyebb érzelmeiket 
nyilvánították ki, elvetve ezzel minden más megoldás lehetőségét, és felégetve 
maguk mögött azokat a hidakat, amelyeken visszatérhettek volna korábbi eltitkolt 
és elrejtett érzelmi életükhöz, amely azért ennek ellenére bizonyos modus vivendit 
biztosított számukra egy idegen hatalom alatt.

A   bánáti szerbek ilyen hangulatához nagyban hozzájárultak a legmagasabb szerb 
katonatisztek olyan kijelentései, hogy: „Mindaz, amit a szerb hadsereg elfoglalt, 
szerb is marad.” Ezeket a kijelentéseket nyilvánosságra hozták, és senki sem vitathatta 
azok helytállóságát. Ezen kijelentések hatására Szerbia népe önfeledt örömében 
kitárta szívét, és összetűzésekbe került más népek érzelmeivel, akikben egyre nőtt 
az elfojtott elkeseredés és a bosszúvágy.

 28 AJ F336-f3-2721. Szerb nyelvű, gépelt és kéziratos dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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A   románok és a bánáti szerbek között annyira kiéleződtek a viszonyok, hogy csak 
a szerb hadseregnek köszönhető, hogy nem következett be komolyabb összetűzés. 
A   román rendőrség azonban a közelmúltban a románok által elfoglalt vidékeken 
kegyetlenül bánt a szerbekkel, ütlegelte, és a demarkációs vonal túloldalára kénysze-
rítette őket, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a szerbek azokon a területeken is 
üldöztetésnek lesznek kitéve, ahol kevésbé kompakt tömegben élnek. A   románok 
nyíltan bevallják, hogy szándékukban áll a szerbek elűzése ezekről a területekről. 
A   románok csak a németeket részesítik előnyben, arról bizonygatják őket, hogy nincs 
mitől tartaniuk, mivel a németeket majd előléptetik, a szerbeket és a magyarokat 
viszont elűzik azokról a területekről, amelyek Romániát illetik.

A   Temesvári egyházmegye szerbjei küldötteik révén kérnek védelmet, de első-
sorban azt kérik, hogy a szerb hadsereg továbbra se hagyja el a korábban elfoglalt 
területeket mindaddig, míg meg nem teremtődnek azok a határok, amelyek ga-
rantálnák a szerencsétlen szerbség személyes és anyagi biztonságát, azokét, akik a 
legnagyobb nehézségek és elnyomás ellenére hűek maradtak őrhelyükhöz, hogy 
ott védjék meg a szerb nép jogát azokra a területekre, amelyeket őseik hatalmas 
áldozataikkal érdemeltek ki, és tengernyi vérrel áztattak.

Kelt Párizsban, 1919. július 3-án
A   Temesvári egyházmegye képviselői

Mladen Purić
Svetozar  Stanković
Nenad  Barački pap

[?]  Rajić pap

113. A   TEMESVÁRI KÜLDÖTTEK MEMORANDUMA29

 BÁNÁT HIDROLÓGIÁJÁRÓL
(Párizs, 1919. július 21.)

A   Románia irányába esedékes határmegvonás és a temesvári küldöttek véleménye 
(Memorandum)
A   temesvári püspökség küldötteinek memoranduma a bánáti határokról

Alulírottak, mint a temesvári püspökség küldöttei az alábbi memorandumot nyújt-
juk be Bánát vízrajzi rendszeréről és vízgazdálkodási műépítményeiről.

Meg kell jegyeznünk, hogy a védművek és az árvízvédelem Bánát területén a 
legjobb, mert ettől függ a föld termékenysége és a gazdasági élet, a kertészkedés 

 29 AJ F336-f4-2285, azonos az AJF336-f3-3263 jelzettel, valamint az AJ 
F336-f3-2721 és a Párizsban 1919. július 19-én kelt SANU 14460-III-G-
34-b jelzettel. Szerb nyelvű, gépelt és kéziratos dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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és az öntözés, a folyók haszna stb. Aminek következtében Bánátnak a rendszerrel 
kiépített része egy gazdasági egységgé formálódott.

Újsághírekből értesültünk, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia 
közti határ megvonását a fenti körülmények figyelembevétele nélkül készülnek 
megtenni, mi több úgy, hogy még a vasúti hálózatot is szétszabdalnák. Ebből kifolyólag 
kérjük, hogy ezt a fontos körülményt vegyék figyelembe a határok megvonásánál.

Bánát hidrotechnikai rendszere egész Torontál megyét behálózza, Temes me-
gyéből az északi, a Maros menti Fenlak, onnan Topolovác, Versec felé, megkerülve 
a hegyeket és fennsíkokat a Dunáig ér. A   vízrendszerhez kapcsolódik a Maros bal 
partja menti ártértől Szegeden keresztül Perlaszig (Titelig) nyúló töltés. A   töltés, a 
rét a vízvédelmi rendszer szerves része, és Torontál déli, illetve északi részére osztható.

Az ártér és a védművek Fenlaktól Szegedig, illetve Szegedtől Törökbecséig a 
nagykikindai székhelyű Észak-Torontáli Vízvédelmi Társaság tulajdonát képezik, 
Törökbecsétől Perlaszig a törökbecsei székhelyű Dél-Torontáli Vízvédelmi Tár-
sasághoz tartoznak. Mindkét társaság a vízvédelemmel érintett községek képvise-
lőiből áll, melyek árvízvédelmi szempontból egy egységet képeznek. Ugyanezek 
gondoskodnak a töltések, védművek, szivattyúk és más műépítmények állapotáról, 
valamint a társaságok határozzák meg a fenti műépítmények és gépek karbantartása, 
a szakemberek és hivatalnokok kifizetése érdekében kivetendő adók mértékét.

Mindkét társaság önálló adminisztrációval rendelkezik – miután különböző 
időben alapították őket –, és mindig szoros kapcsolatban álltak, mivel azonos te-
rületet védtek a vízkároktól. 

Ezek a társaságok oszthatatlanok, lévén hogy sík területet védenek, nem oszt-
hatók ketté, miután a bánáti síkság, amelyről a geológusok azt állítják, hogy régen 
tó volt a helyén, amely fokozatosan emelkedett a felszínre, a körülmények folytán 
sehol sincs akadállyal határolva, ahol az esetleges árvizek megtorpanhatnának, 
az árvízvédelmi rendszert az új helyzet függvényében két-három részre szabdalni 
lehetetlen, mert azt nem tűri a területen párhuzamosan létező többi árvízvédelmi 
rendszer sem. A   bánáti ártér a Fenlaktól Topolovácon keresztül Versecig, illetve 
lenn a Dunától a Tiszáig határolt területen egyetlen, fel nem osztható rendszert 
képez. Az árvízvédelmi rendszeren belül más vízelvezető rendszerek helyezkednek 
el, nevezetesen az Aranka, a Bega és a Temes folyók rendszerei.

Az Aranka egy meghatározott meder nélküli völgy volt Fenlak és Padé között, 
ami az esővíz és hóvíz elvezetésére szolgált, de miután alig volt esése, a víz megállt 
benne, és mocsarassá vált a meder egésze. Észak-Bánát ezen részének kiszárítására 
társaságot hoztak létre az érdekelt községek, valamint az érintett birtokosok Aranka 
néven Nagyszentmiklós székhellyel, amely jövedéki adó formájában gyűjti össze a 
fenntartási költségeket. A   társaság az egész Arankát becsatornázta, és a vízlevezetést 
is teljes hosszában megoldotta. Ezt a vízrendszert sem lehet úgy felosztani, hogy 
abból műszaki és adminisztratív bonyodalom ne származna.

A   Bega vízrendszere Lugostól nyugatra kezdődik, Nagybecskereknél, illetve 
Titelnél ér véget. A   régi Begából és Bega-csatornából, valamint a víz elvezetésére 



■   IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek ■ 669 ■  

szolgáló csatornákból áll. A   Bega csatornázása és az árvízvédelmi rendszer a temes-
vári Bega Társaság, a vízlecsapolási rendszer a párdányi székhelyű Temes Társaság 
fennhatósága. A   legjelentősebb vízrendszer a Bega, amit teljesen kiépítettek. Az 
ártér Topolováctól Titelig tekintélyes rétekkel van megvédve. Az écskai, begafői, 
szerbittabéi, németszentmihályi zsilipekkel a Bega hajózhatóvá vált, a Temesvár felet-
ti zsilip pedig három, egyenként 700 lóerős turbinát forgat meg, amivel a generátorok 
világításra, a villamosok szükségleteire és ipari felhasználásra alkalmas elektromos 
áramot termelnek. Mindezek a műépítmények és az árvízvédelmi rendszer egy, 
oszthatatlan rendszert képeznek a topolováci zsiliptől, amely azt a célt szolgálja, 
hogy a felesleges vizet a Begából a Temesbe vigye árvízveszély esetén. Kastélynál 
van egy csatorna, amely a Bega alacsony vízállásánál a Temesből a Begába viszi, és 
ily módon táplálja a Begát vízzel, hogy a turbinák akadálytalanul működhessenek, 
és hogy a Bega folyamatosan hajózható legyen. 

Ily módon a Temes vízrendszerét összekötötték a Bega vízrendszerével, így 
azok szétválaszthatatlan vízrendszerré váltak Kastélytól a Bega Tiszába, valamint 
a Temes Dunába torkollásáig. Hogy milyen veszéllyel jár az árvízvédelmi rendszer 
szétválasztása és impérium alá helyezése, attól a pillanattól nyilvánvaló, mikor a 
román hadsereg megszállta Lugost, Kastélyt és Topolovácot.

A   lugosi elöljáró a szerbek és románok közti viszály miatt megparancsolta, hogy 
a Kastélynál található zsilipet a Bega felé zárják le, és ne engedjenek több vizet a 
Temesből a Begába, a topolováci zsilipet is zárják le, és a Begából a víz a levezető 
csatornán menjen a Temesbe. A   következmény az lett, hogy a Bega vízszintje leesett, 
a turbinák leálltak, a dereglyék a csatorna közepén megfeneklettek, és nem volt elég 
víz, hogy a temesvári szennyvíz, ami egyébként a Begába ömlik, elfolyjon, ezért 
Temesvárt a legnagyobb járvány fenyegeti.

Mennyivel nagyobb lesz a vész, ha a Bega és a Temes alsó szakaszán a víz betör, 
mert a románok – újból bosszúból – a Temesből a Begába engedik a vizet és eláraszt-
ják a Bega környékét, majd Topolovácnál a Begából a Temesbe engedik a vizet, hogy 
a Temes környékét is elárasszák. Mindebből nyilvánvalóan látszik, hogy a rendszert 
legalább Topolovácig nem szabad osztani, kivéve abban az esetben, ha Temesvár fe-
lett, ahol a talajszint magasabb, új műépítményeket nem emelnek, melyek a Kastély 
és Topolovác környékieket feleslegessé nem tennék. Temesvár alatt ugyancsak nem 
építhető ki újabb rendszer az alacsony terep miatt és a turbinák miatt sem.

A   fenti vízrendszer fontosságának kifejtése és az ottani lakosság jövőbeni sorsa 
felett érzett aggodalom okán kérjük, hogy a többi körülményre is rámutathassunk, 
melyeket figyelembe kell venni a határok véglegesítése során.

A   szempontokat sorba véve elsőként az etnográfiai sajátosságokat kell szemügyre 
venni, aminek alapján Bánát három zónára: szerbre, kevertre és románra osztható.

Meggyőződésünk szerint a szerb zóna a Marostól, Deszket, Szentivánt, Orosz-
lámost, Nagykikindát, Gyertyámost, Parácot Rudnát, Nákovót, Tolvadját, Nagy-
szeredet, Kastélyt, Kalugyerovót és Moldovát foglalná magában.
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A   román zóna Lippáig , Temesszécsényig , Remetéig , Mosnicáig , Gyirokig , 
Birdáig, Sosdáig, Moritzfeldig, Nagyszeredig és onnan a szerb zóna mellett a Dunáig.

Az így megjelölt szerb és román zóna között lenne az ún. vegyes zóna, amelyben 
minden nemzet (szerbek, románok, magyarok és németek) keveredtek, de köztük 
a német a legszámosabb. Amennyiben kizárólag az etnográfiai helyzet lenne a 
mérvadó Bánát felosztásakor, akkor a szerb zóna a szerbeknek, a román zóna a 
románoknak jutna, a középsőt pedig úgy kellene felosztani, ahogy azt a gazdasági, 
pénzügyi, közlekedési, és főképp a vízgazdálkodási érdekek megkövetelik. Valójában 
a legigazságosabb az lenne, ha ebben a vegyes zónában a döntés jogát átengednénk 
a népnek, hogy maguk döntsék el, érdekeik mit diktálnak, mert ez a nép, amely 
ma még zavarban van Hungária összeomlása miatt, és az irányt nem tudja magának 
meghatározni, mégis tudja, hogy a helyi érdekek miként befolyásolják döntéseit.

Ha az önrendelkezést bármilyen okból kifolyólag nem engednék meg, akkor meg 
kell jegyeznünk, hogy a vegyes zónának a szerb zónához kell tartoznia, mert vele 
alkot egy teljes közlekedési egységet, ha a Buziás–Versec–Temesvár–Nagykikinda–
Szeged-vasútvonal a nevezett két zónán halad keresztül, és egy közlekedési egészet 
alkot. Ebbe a főútvonalba kapcsolódik a teljes torontáli vasúti hálózat csakúgy, mint 
a Temesvárott sugarasan összefutó vasúti hálózat.

A   másik érv, ami miatt a vegyes zónának a szerb zónához kell tartoznia, a koráb-
ban említett árvízvédelmi rendszer, amely teljes egészében magába foglalja a középső 
és a szerb zónát is. A   szerb zóna már csak ezért is követelheti a vegyes zónát, amel-
lett pedig a vegyes zóna magasabban fekszik, mint a szerb zóna, és dominál felette, 
aminek következtében megengedhetetlen, hogy ne egységes műszaki felügyelet 
jöjjön létre, főképpen abban az esetben, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Bega és a 
Temes nem kap vízutánpótlást máshonnan, mint a hegyekből. A   közigazgatás terén 
megnyilvánuló egyöntetűség is legalább ennyire fontos, mert a közteher meghatá-
rozását a föld minősége alapján kell meghatározni, az összehasonlítás pedig csak 
azonos igazgatás alatt lehetséges.

Gazdasági és pénzügyi tekintetben is egy egységet képez a szerb és a vegyes zóna. 
A   síksági Bánát majdnem minden vállalkozását Temesváron keresztül pénzelték, 
míg a hegyvidéki részek inkább Nagyszeben és a szász, illetve az Albine román 
pénzintézet hatása alatt voltak.

Torontál és Temes megyék álltak a legszorosabb kapcsolatban Temesvárral. 
A   földekre, házra felvett hiteleket folyósító hitelintézetek temesvári közvetítéssel 
helyezték ki eszközeiket, és kifejezetten nagy osztályrésze volt ebben az Első Te-
mesvári Takaréknak, amelynek váltókiadási joga is volt.

Ha Temesvárt elszakítjuk ezektől a vidékektől, a kölcsönös kártalanítás folyamata 
a pénzintézetek és a kölcsön tárgyát képező bejegyzések között nehezen menne a 
különböző impériumok alatt, ellenkező esetben a kártalanítást el sem kell kezdeni. 
Gazdasági szempontból még szorosabb a kapcsolat Temesvár és Torontál megye 
között, mert a síksági nyersanyag feldolgozása céljából alakultak az ipari vállalatok. 
Kötödék, harisnya-, kalapgyár a gyapjú feldolgozására, a bőrfeldogozás céljaira a 



■   IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek ■ 671 ■  

cipőgyár, a spiritusz- és sörgyár az élelemfeldolgozás céljaira, és a többi gyár, mint 
a mezőgazdasági szerszámgyár, kocsi- és láncgyár stb. Bánát szükségleteit fedezik.

Ha Temesvárt elszakítanák Bánát síksági részeitől, az ipar nyersanyag nélkül 
maradna, a nyersanyagot külföldre kellene szállítani feldolgozás céljából.

Temesvár eddig a síksági Bánát forrásaiból merített, meggazdagodott, hatalmas 
ipart épített ki, most pedig kiszakítani attól a tereptől, amelyre minden gazdaságát 
alapozta és építette, azt jelenti, hogy Temesvárt megölik, a síksági Bánát gazdaságá-
nak kerekét pedig hosszan tartó egy helyben állásra ítélik. A   lerombolt és behozatalra 
ítélt Szerbia Temesvár számára kedvező terep lenne. Nem szakítható el Temesvár a 
síksági Bánáttól azért sem, mert Temesvárott van a vasúti műhely és fűtőház is, és 
ami nélkül az egész vasúti állomány egy hónap alatt leállna.

Románia Hungáriától sok nagy vasúti műhelyt kap Aradon, Nagyváradon, 
Kolozsvárott, Piskiben, Nagyszebenben, Brassóban stb., és ha még a temesvárit is 
megkapja, a szerb zóna egyetlen műhely nélkül maradna.

Végezetül: ha Románia megkapja Aradot, abban az esetben Temesvár számára 
végzetes lenne, ha ő is Románia alá kerülne, és Araddal, Nagyváraddal együtt a 
határ menti városok sorsában osztozna, messze a román központtól, elszigetelve 
a Nyugattól, a Dunától, a Tiszától, az Adriai-tengertől és a nyersanyagforrásaitól.

Párizs, 1919. július 25-én
Milutin   Jakšić
Mladen Ćosić

114. NÉPSZAVAZÁS MOHÁCSON30 
(1919. augusztus 6.)

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének

Mikor múlt ősszel a szerb hadsereg győzedelmesen megindult Szalonikiből, hogy az 
egész szerb és horvát népet felszabadítsa,  Franchet d’Espèrey tábornok meghatározta 
a demarkációs vonalat Vajdaságban. A   szerb hadsereg nem lépte át ezt a vonalat an-
nak ellenére, hogy népünk nagy száma várt rájuk azon túl is. A   szerbek és horvátok 
ily módon nem szakították meg a magyar közigazgatás folytonosságát, és rájuk a 
kisebbségvédelmi törvények érvényesek. A   felszabadult szerbek és horvátok annyi 
áldozatot hoztak államunkért, hogy hajdani magyar állampolgárokként a magyar 
állam területén erkölcsileg ellehetetlenedtek.

Fájdalmas népünknek, hogy egész, népünk lakta vidékek lesznek a szövetségesek-
nek átadva, de ha most azt hallja, hogy felszabadult testvéreinket újból az ellenség 
kezére kell adnia, ezt a követelést minden kétséget kizáróan nyílt ellenségeskedésként 

 30 AJ-F336-f17-IV-3163 (iktatva 1919. augusztus 19-én). Szerb nyelvű kéziratos 
dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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fogja értelmezni a szövetségeseink részéről. Valóban, kizárólag a mi nemzetünktől 
követelik meg, hogy már felszabadított területeket engedjen át az ellenségnek.

Legrosszabb esetben ezen vidékek esetében különleges védelmet kell kérni. 
A   magyar polgári hatalom még sokáig gyenge lesz ahhoz, hogy népünket megvéd-
je. Aki a magyarokat ismeri, jól tudja, hogy a magyar hatalom lustaságát Európa 
előtt kivételes esetként fogja feltüntetni, a csőcselékét pedig, mely megtanulta a 
fosztogatást, egyetlen nemzeti kisebbsége, a szerbek ellen fogja hangolni, főképpen 
azok ellen, akik a szemükben kompromittálódtak felszabadulásukkal. A   későbbi 
bocsánatkérésekből és elégtételekből a népünknek nem lesz semmilyen haszna. 

Európa – úgy tűnik – még mindig nem ismeri a magyar körmönfontságot. Trákiát 
elveszik a bolgároktól gaztetteik miatt, de Európa előtt, úgy tűnik, ismeretlenek a 
magyarok tettei a Muraközben okkupációnk előtt. Alulírott személyesen vezette a 
helyszíni vizsgálatot, amelyben megállapítást nyert, hogy a magyarok a hároméves 
gyereknek levágták a kezét, és nőket akasztottak fel, és ezt nem a bolsevikok, hanem 
a polgári gárda tette! A   dokumentumok a baranyai bíróság levéltárában találhatóak.

Az időszakos okkupáció az egyedüli lehetséges védelem azokon a területeken, 
melyeket újból át kell adnunk a magyaroknak egészen addig, amíg a polgári köz-
igazgatás nem rendeződik, amely valós garanciákat vállalva tud védelmet nyújtani 
népünknek. Tetteik felett kell ítéletet mondanunk, a magyar „új szellem” felett, 
melyre Európa színe előtt esküsznek, nem pedig az üres szavak felett! 

Az okkupáció valós hasznot hozna államunknak, kihasználván a pécsi szénfej-
tőket. Az előző memorandumban kifejtettük, mekkora szüksége van államunknak 
arra a szénre.

II.

A   nemzetiségi arányok megállapítása statisztikai adatok alapján Baranyában tel-
jességgel lehetetlen, mivel a magyar statisztika pontatlan, másmilyen pedig nem 
létezik. Történt kísérlet a statisztika csendes kijavítására úgy, hogy a magyarok 
számának egyharmadát hozzáadták a szerb lakossághoz. Általánosságban ez helyes 
lehet, de helytelen egyes községek esetében. Vannak olyan falvak, ahol ez a harmad 
túlzott lenne, de kétségtelen, hogy a magyar statisztika annyira ravasz, hogy nem 
egyharmadnyit, de száz százalékban hazudik.

A   magyar statisztika ravaszul járt el Mohács, ebben a katolikus szláv lakosságú te-
lepülés esetében, a baranyai szlávok közlekedési és művelődési központjával. Mohács 
17.000 lakosából 12.000 szerb és sokác, a magyar statisztika alapján számuk 4.000!

Mohács politikai szempontból egyszerű falu, de mint a legnépesebb baranyai 
szláv község, államunk szempontjából óriási a jelentősége. Moháccsal együtt népünk 
legöntudatosabb rétegének nagy számát mentenénk meg, emellett Mohács a baranyai 
szerbek és sokácok kereskedelmi központja. Dél-Baranya csaknem egésze Mohácson 
szerzi be a számára fontos dolgokat, itt van a piac, és itt vannak a vásárok is. Emellett 
Mohács a Duna mellett fekszik, és közvetlen kapcsolata van fővárosunkkal. 



■   IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek ■ 673 ■  

Mohácson kész épületek állnak az irodák és a laktanyák szükségleteire. Baranya 
határos lesz Magyarországgal, ezért több irodára lesz szükség, illetve a határ miatt a 
katonaság részére kaszárnyát kell biztosítani, ez pedig Mohácson rendelkezésre áll. 
Mohács egész Baranya számára döntő jelentőségű, nélküle az egész vidék államunk 
számára értéktelen.

Mohács a magyarok számára értéktelen, mert magyar Mohácson vagy azon a 
vidéken lényegében nincsen. Az ottani úgynevezett magyarok vagy hivatalnokok, 
vagy pedig minden rendszerhez hozzásimulnak. Téved, aki azt gondolja, hogy 
a mohácsi csata miatt Mohácsnak a magyarok számára történelmi értéke lenne. 
A   mohácsi csata a történelem lapjaira és nem a magyar nép emlékezetébe íródott. 
Eme történelmi eseményről még hivatalosan sem emlékeznek meg, nemhogy a 
nép körében. A   mohácsi csatát ezért nem szabad és nem lehet összehasonlítani a 
rigómezei csatával. Mohács a magyar nép emlékezetében nem foglalja el a magyar 
Rigómező helyét. A   mohácsi csatát csak a tudományosság és az iskola tartja számon. 
A   nép tudatában a mohácsi csata nem él, de Baranya egész népének emlékezetében 
él a baranyai szerb nép küzdelme magyar nyomorgatóik ellen. A   baranyai szerb 
hagyományaiban élénken él a szerb fejedelmek emléke. Él, a nép pedig ünnepli! 
Minden évben ebben a hónapban [augusztus] Siklós mellé ezrek zarándokolnak el, 
hogy leróják kegyeletüket  Štiljanović fejedelem sírja előtt, így tisztelegve Baranya 
szerb hagyománya előtt is.

Képtelenek vagyunk elhinni, hogy a szövetségesek azelőtt döntenek a szláv 
Mohácsról, mielőtt teljességében meggyőződtek volna Mohács nemzeti karakteré-
ről. Hozzájárulunk, hogy statisztikai felmérés [vsz. népszámlálásra gondolt] legyen 
Mohács területére az antant és a magyarok felügyelete alatt, hogy világossá váljon, 
kinek az oldalán áll az igazság. Mohács harminc évre visszamenően szüntelenül szerb 
képviselőt küld az magyar országgyűlésbe, hát vajon a magyarok, ha többségben 
lennének, szerbet választanának? A   legutóbbi, 1910 óta Mohácsot képviselő személy, 
dr. Teodor Andrić tagja annak a küldöttségnek, mely Mohács államunkhoz való 
csatolásáért folyamodott, az ő szava a nép szava!

Mielőtt a szövetségeseink döntenének Mohács sorsáról, kérdezzék meg a népet! 
Tudjuk, hogy nehéz olyan helyen lebonyolítani a népszavazást, ahol évszázadokig 
basáskodtak a népen, de Mohács esetében tiszta lelkiismerettel kérjük, hogy java-
solják a népszavazást, mert jól ismerjük népünk öntudatát és akaratát.

Kérjük ezért, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság békekonferencián lévő 
küldöttsége javasolja a népszavazás megszervezését Mohácson.

Párizs, 1919. augusztus 6-án
A   baranyai küldöttség nevében

Dr. Vojislav Đorđević
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115. A   TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE KÜLDÖTTSÉGÉNEK 
MEMORANDUMA TEMESVÁR JELENTŐSÉGÉRŐL BELGRÁD 

SZEMSZÖGÉBŐL31 
(Párizs, 1919. augusztus. 19.)

Temesvár jelentőségéről Belgrád szemszögéből

Szükségesnek tartjuk, hogy rámutassunk arra, milyen jelentőséggel bír Temesvár 
a szerbség számára, mivel észrevettük, hogy annak jelentőségét a szerbeknél nem 
értékelik eléggé, mi több, létezik egy olyan erősebb áramlat a szerbség köreiben, 
amely Temesvárt nem kívánja a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság kötelékeiben látni, 
sőt határozottan ellenzi azt, hangsúlyozva, hogy az idegen néptörzsekkel lakott és 
külföldi tőkével pénzelt gyáripar Temesvárott és annak környékén csak teher len-
ne országunk számára. Külön kiemelik, mekkora veszélyt jelentene számunkra a 
nagyszámú zsidó, akiket Temesvárral együtt megkapnánk, de nem lenne szerencsés 
a Temesvárott és annak környékén élő nagy német tömb hozzánk csatolása sem, 
különösen azért, mert a temesvári németség ráébredt nemzeti öntudatára, terjesztik 
is azt, és ezzel a többi németet is lázíthatnák. Temesvárott jelenleg is hat politikai 
napilapot adnak ki a németek kampányolási célzattal. Az a kiáltvány, amelyben a 
németek nyilvánosságra hozták követeléseiket, olyan pontokat is tartalmaz, amelyek 
ellentétesek az állam szuverenitásával.

Először is a fent említett kifogásokat elemezzük.
Temesvárott és környékén többnyire németek laknak, és így minden idegen elem 

közül csak őket kell figyelembe vennünk, amikor az idegen elemek káros befolyá-
sáról beszélünk.

Először is azt kell leszögeznünk, hogy irredentákról nem beszélhetünk, mivel 
ezek a németek távol vannak azoktól az országoktól, ahol nemzettársaik élnek. 
A   németek telepesek maradnak, éljenek akár szerb, román vagy magyar uralom alatt. 
A   magyar uralom alatt békések és elégedettek voltak, így a nagynémet propaganda 
nem járt sikerrel, mi több, maguk a németek ítélték azt el, annak ellenére, hogy a 
nagynémet propagandát Németország és Ausztria támogatta. Ez olyan messzire 
ment, hogy a magyar bíróság által elítélt propagandisták a katonai körök közben-
járására amnesztiát kaptak az uralkodótól.

Temesvárott ezeknek a nagynémet eszméknek egy tisztességtelen ember, Viktor 
Orendi Hošenau [Viktor Orendi-Hommenau] volt a terjesztője, akit senki nem 
is vett komolyan. Sokkal komolyabb agitáció zajlott Verscen és Fehértemplomon, 
amelynek a helyi lakosság körében is voltak gyökerei, és amelyet mi, szerbek is annak 
idején érthető okokból, támogattunk. Ha tehát Versec és Fehértemplom alkalmasak 
arra, hogy az országunkhoz tartozzanak, akkor Temesvár miért nem az, hiszen a 
nagynémet propaganda tekintetében sokkal veszélytelenebb, mivel ez a propaganda 

 31 AJ F336-f3-3264. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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az általunk kívánt pillanatban azonnal leállítható. Mind a hat újság ugyanis csak 
azért jelenik meg, mert nekünk az úgy felel meg, egyrészt, mert tüzet nyitottak a 
magyarokra, és régi bűneiket: a sovinizmust és az erőszakos államosítást szemükre 
vetve veszekednek velük; másrészt ezek a lapok a különböző, egymásnak teljesen 
ellentétes irányzatokat hirdetik a németek számára. Érdekes, hogy a magyarok elleni 
német támadásokra válaszolva a magyar lapok azzal védekeznek, hogy védelmükbe 
veszik a szerb kisebbséget egy esetleges német támadás esetén.

El kell ismernünk, hogy a temesvári németek erősebb agitációba kezdtek, hogy 
a magyar szellemiséggel átitatott svábokban is felébresszék a német tudatot, ami 
számunkra nem jelent gondot, mert minél jobban eltávolodnak a németek a magya-
roktól, annál kevésbé ver gyökeret a magyar irredentizmus ezeken a területeken, a 
németek pedig gyorsan alkalmazkodnak az új hatalomhoz. Csak a német vezetőket 
ejti kétségbe az ottani svábok politikai érdektelensége, akik az anyagi jólét fejében 
minden szeparatista politikának hátat fordítanak. Ezek kormánypártot akarnak, 
amelyhez csatlakozni tudnának. Temesvárott soha nem választottak ellenzéki kép-
viselőt, még a kormány második soraiba sem, hanem mindig miniszterelnököt vagy 
kiemelkedőbb minisztert.

A   magyarok annak idején nem félték átvenni a hatalmat az egész, magyar lakos-
ság nélküli Bánátban, a román Erdélyben, a szlovákok lakta Felső-Magyarországon, 
még Horvátország megyékre osztásához is hozzáfogtak, hogy így könnyebben Ma-
gyarországhoz csatolják. Csak Ausztria tartotta vissza őket ettől a lépéstől, és mi, 
szerbek pedig félünk befogadni ezt a maroknyi, ám annyira sokrétű idegen elemet 
királyságunkba. A   németek egyébként nem jelentenek semmilyen veszélyt. A   békés 
polgárok példaképei, az utolsó magyarországi rendszerváltás alkalmával is letették 
a hatalom iránti hűségvizsgát. Míg a román és szerb falvakban fosztogatások és 
gyilkosságok is voltak, a sváb falvakban teljes nyugalom uralkodott, bár ott még 
rendőrség sem volt. A   zsidók tekintetében úgy gondoljuk, hogy az ő szempontjukból 
Temesvár birtoklása csak a hasznunkra válna, nem pedig kárunkra, mivel az ott élő 
7000 zsidó Temesvárott maradna, míg a románok elől elmenekültek, és Bánát és 
Bácska stb. más területein telepedtek le. Temesvár lenne az ő végső menedékük, és 
elnyomnák a németeket és a magyarokat, ha azok állami védelem nélkül maradná-
nak, a szerb kereskedőket és iparosokat pedig mi védenénk meg, bár a szerbek nem 
szorulnak védelemre, hiszen védelem nélkül is állják a versenyt. A   szerb megszállás 
óta nagyon megszaporodott a szerb kereskedők és iparosok száma Temesvárott. 
A   szerbeket nem kell megvédeni, csak nem szabad őket elfojtani.

Számunkra, a szerbek számára, a zsidók nem jelentenek veszélyt. Épp ellenke-
zőleg, külföldi kapcsolataikat ki tudjuk használni.

A   külföldi tőkével pénzelt gyáripar felemlegetése nagyon naiv, hiszen mindenki-
nek be kell látnia, hogy nekünk, akiknek jelenleg szinte semmilyen iparunk nincs, 
nagyon sok időnkbe és munkánkba kerülne, amíg felépítenénk megközelítőleg is 
annyi gyárat, amennyi igényeinknek legalább a felét fedezi, emitt meg a szükséges 
tőkével támogatott kész gyáriparunk lenne. 
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Ha sikerülne a gyáripart szerb tőkével kiépíteni – Isten segélj! –, de erről szó sem 
lehet, mert nekünk még a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére sincs elegendő 
pénzünk, így mindenféleképpen idegen tőkét kell behívnunk a még feltételeket is 
állító országba, míg a temesvári gyáripar feltételek nélkül az országunkban találná 
magát, és csak azt kérné, ne zavarjuk meg működését. A   gyáripari létesítmények 
máris kifejezték készségüket a szerb tőke erőteljesebb bevonására, ami végül is fe-
lesleges lenne, mert ha az állam elkobozza ezekben a vállalatokban a külföldi tőkét, 
akkor az egyértelműen állami kezekbe kerül, és ezen gyárak részvényeinek többsége 
pedig a bácskai és pesti zsidók kezében van.

Temesvár erős gyáriparral rendelkezik. Körülbelül negyven különféle gyáripari 
vállalkozás dolgozhatná fel a nyersanyagokat egymilliárd korona értékben, vagy talán 
többen. Hogy mit jelentene mindez egy ország pénzneme számára, azt felesleges 
hangsúlyoznunk. A   fontosabb gyárak a következők: Turul cipőgyár, kalapgyár, 
cukorkagyár, a textil-, harisnya-, lánc-, bőr-, vas- és fabútor-, patkó-, gyufagyár, a 
mezőgazdasági eszközöket, taxiórákat, elektromos motorokat készítő, dohányt, sört, 
szeszt (kettő) feldolgozó gyárak, malmok (négy), tégla-, műzab-, szappan, kályha, 
cement- és vasbetongyárak stb.

Egy ilyen erős ipar a szociális körülményeket is jelentősen befolyásolja, mivel 
sok olyan munkavállaló számára biztosít keresetet, akik másképp nem tudnának 
megélni. Azt, hogy védelmi szempontból mit jelent a nagyipar egy ország számára, 
azt Németország példája is bizonyítja, amely a külvilágtól elzárva saját nagyiparának 
tartalékaira támaszkodva folytat háborút. Egy ilyen nagyipari központ egy nagyobb 
hadállomány ellátására is alkalmas, mivel könnyebben kielégíthetők a hadsereg 
különféle igényei.

Ami azonban a legfontosabb, mi lenne a bánáti nyersanyagokkal Temesvár és 
annak gyáripara nélkül, hiszen azt éppen ezen nyersanyagok feldolgozása céljából 
építették ki. Kívánhatja-e azt valaki, hogy Bánát potom pénzért adja el nyersanyaga-
it? Téved mindenki, aki azt hiszi, hogy könnyű egy új gyáripart az elejétől kiépíteni, 
mert nem szabad szem elől téveszteni, hogy a hosszan tartó munka alatt a falazás és 
a szerszámok annyira megdrágulnak, hogy megnehezítik az építkezést, nem beszélve 
arról, hogy azok nem lesznek versenyképesek a már meglévőkkel, amelyek eddigi 
beruházásai, különösen a háború alatt, többszörösen megtérültek. A   nagy német 
ipar kész felszereléseivel új piacokat keres majd magának, a védővámok ellenére 
gyorsan leveri az árakat. A   német gyáriparral csak egy ugyanannyira erős gyáripar 
képes felvenni a versenyt.

Mint láthatjuk, az elején felsorolt kifogások nem megalapozottak, sőt, épp azok 
ellenkezője igaz. Temesvár pont gazdasági szempontból fontos a számunkra. Ez 
most, a szerb hadsereg megszállásakor mutatkozott meg legjobban, mivel amikor 
Belgrádnak bármire is szüksége volt, azt elsősorban Temesvártól kapta meg. Ami-
kor pedig a kereskedők egymás tudta nélkül elárasztották Belgrádot egyfajta olasz 
áruval, de annyival, hogy sem Belgrád, sem más városaink nem tudták volna azt 
zökkenőmentesen, sőt egyfajta kereskedelmi csőd nélkül átvenni, akkor Temesvár 



■   IV. Vox populi vox Dei – Helyi levelek, rezolúciók, kérelmek ■ 677 ■  

volt az, aki levezető csatornaként átvette az árut. Csak a nagy és erős temesvári ke-
reskedelem volt képes ezt megtenni. Temesvár mindig ott lehetne Belgrád számára, 
tehermentesíthetné, és ugyanakkor hozzájárulhatna a kereskedelmi és a pénzügyi 
ingadozások középszinten tartásához. 

Határvárosként Temesvár olyan csomópont lenne, amely a Magyarországgal és 
Romániával, illetve Erdéllyel zajló kereskedelemben közvetítene, így országunk 
előnyösebb helyzetben lehetne, a közlekedést illetően Temesvár irányítaná Aradot, 
majd át is venné annak elsőbbségét, átirányítva az üzlet folyását saját területeire.

Stratégiai szempontból Temesvár kiemelkedő jelentőségű. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia déli területein Ljubljana és Temesvár volt az a két város, amelyben a 
Monarchia a hadműveletek irányításának központjait megszervezte. A   nagyszámú 
rendezett laktanya, katonai iskola, az egész balkáni hadsereget ellátó katonai raktá-
rak nagyon jól jönnének a mi országunknak is, amely ezeket minden felszerelésével 
átvenné, és a határok védelmében nagy létszámú állományt tudna Temesvárott 
állomásoztatni. A   Temesvárral együtt megszerzett sugárirányú vasútrendszer ki-
mondhatatlanul fontos lenne a csapatok összevonása és elosztása szempontjából. 
Ha Fiume a szem, amellyel országunk a tengert fürkészi, akkor Temesvár Belgrád 
őrzőkapuja. Belgrád sokat kockáztat azzal, hogy Temesvár nélkül fog hozzá a 
kiépítésbe. Országunknak egész jövőjét Belgrádban kell lefektetnie, hatalmas va-
gyont kell belefektetnie a kiépítésbe, kikötőket, lakóépületeket, gyárakat emelnie, 
és mindezt biztonságos háttér nélkül. Képes-e arra bármely államférfi, hogy a jövő 
nemzedéke előtt magára vállalja a felelősséget? Ha Temesvárt elveszítjük, akkor 
azzal a szerbség is sokat veszít, mert a gazdasági épületeken és javakon, a három 
szerb egyházközségen, községi épületeken, és a többmilliós értékű alapítványokon 
kívül – a bánáti szerbség a háború ideje alatt Temesvárott is mintegy 150 palotát 
vásárolt fel, amelyeket most, amikor az a hír járja, hogy Temesvár Romániához 
fog tartozni, nem lehet eladni, a románok pedig később már tudni fogják, hogyan 
kell a szerbeket onnan elűzni. Temesvár 30 év alatt szerb várossá válna, mivel 4000 
tisztviselője van, és ha ez megváltozik, a szerbek átveszik a vasutat, megjelennek 
a szerb kereskedők és gyárosok, a gyáriparba szerb tőkét fektetnek be, hogy ott 
is segítsék a szerbséget – és íme, a város szerbbé válik. Ha ez mind megvalósul, a 
szerb környezet is azonnal szárnyra kap, mert a város ellátása, amit tőlünk eddig 
mesterségesen elvettek, ismét a saját kezébe kerül.

Temesvárott jelenleg 48 fabarakk áll, amelyeket nem éri meg lebontani, mert 
több kárt szenvednének a munkálatok és a szállítás folyamán, mint amennyi hasznot 
hajtanának. Ezekbe 4000 (négyezer) árvát lehetne elhelyezni. A   hatalmas iskola-
épületeket azonnal használni lehetne. A   műszaki iskolát teljes felszerelésével. Az 
állami vasutak műhelyében a legkorszerűbb egészségügyi felszereléssel ellátott, 200 
diákot befogadó gyári inasokat képző iskolát. Hol tudnánk mi ezt mind felépíteni? 
Honnan lenne hozzá tőkénk?

Ezért kell Temesvár érdekében minden politikai szálat megmozgatni. Mindezeket 
az állami vasutak fűtőháza koronázza meg. Nélküle Bánát és Bácska teljes vasúti 
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kocsiparkja eladásra kerül. Elveszítjük Aradot, Temesvárt és Szegedet a műhelyeikkel 
együtt, amelyek Bánát és Bácska számára minden munkát elvégeztek, csak egy kis 
műhelyünk maradna Szabadkán, és egy jelentéktelen Nagybecskereken. A   románok 
megkapnák a temesvári, aradi, nagyváradi, piski, szebenyi, brassói, kolozsvári és más 
műhelyeket, mi pedig szinte semmit. Ezt nem engedhetjük meg.

Milutin  Jakšić pap és Mladen Purić mérnök, 
a Temesvári egyházmegye képviselői

116.  BARANYA LAKOSSÁGÁNAK CSATLAKOZÁSI KÉRELME32 
(Baranya, 1919 szeptembere)

Őfelségének, Sándor trónörökös régensnek Belgrádban

Szívünkben mély szomorúsággal és a lelki fájdalom terhe alatt vesszük kezünkbe a 
tollat azzal a céllal, hogy Őfelsége, mint az általunk hőn szeretett szerbség megtes-
tesítője iránt érzett szeretetünk utolsó bizonyítékaként aláírjuk neveinket.

Mi, baranyai szerbek, létszámban ugyan kevesen vagyunk, de több mint 600 
dobrovoljácot adtunk Oroszországban a felszabadító szerb katonaság soraiba, hogy 
Murmanszktól Szalonikiig, Vlagyivosztoktól Verdunig harcoljanak, megértük azt a 
leírhatatlan örömöt, hogy a szerb hadsereg karddal a kezében szabadítja fel mindazon 
területeket, ahol szerbek élnek.

Fájdalom, amit a szerb hadsereg karddal elfoglal, azt a szerb diplomácia nem 
képes megőrizni. Novemberi örömünk mára a legkeserűbb szomorúságba fordult.

Most jutott tudomásunkra, hogy a szerb-horvát-szlovén küldöttek a párizsi 
békekonferencián nem követelték Pécs és Baja városokat. Nem követelték Pécset 
és környékét, ahol szénbányák vannak – melyek többmilliárdos nemzeti vagyont 
jelentenek –, és azért nem, mert az a város a legnagyobb mértékben elmagyarosodott. 
A   nagyhatalmak, melyek tegnapig a szerbekkel szövetségben voltak, és amelyek ma 
döntőbírákként viselkednek ellenségeink és szövetségeik között, lekicsinylően tekin-
tenek a szerb–horvát–szlovén diplomáciára, mely kizárólag az etnográfiai elvekre 
helyezkedik, mivel az ilyen érvelés az angolok és franciák számára vörös posztó, és 
nem lenne alkalmazható, ha a saját országukról lenne szó.

Diplomáciánk ennek ellenére makacs gyermekként33 ragaszkodik az [etnográ-
fiai] elvhez, nem érezvén, hogy ezzel az angolokat és a franciákat sérti, akik millió 
más nemzetiségűt tartanak saját rabigájukban. Maga az elv számukra még érthető, 
kellemes és elfogadható lenne, éppen ezért alkalmazzák, de dühhel, kárunkra.

 32 F336-fasc 17-VII-4118. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.

 33 Az eredeti szövegben: Ragaszkodik, mint részeg a kerítéshez.
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Természetes, hogy az etnográfiai elvek mentén Pécs nem lehet a miénk, de a 
szövetségesek számára az is természetes, hogy stratégiai és merkantilista elvek men-
tén tisztán szerb-horvát területek, miként Dalmácia és Bánát olasz, illetve román 
uralom alá eshetnek.

Így, amit kizárólag a szerb diplomácia nem lát Párizsban, azt a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság karddal szerzett területekből veszít, ami egyébként a világ négy 
égtáján is szent juss!

A   Szerb–Horvát–Szlovén Királyság nem követelte magának Pécset és a bányákat, 
mert a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság bizonyára túl sok szénnel rendelkezik. Nem 
követelte Pécset, mert a Mecsek a legkedvezőbb és legtermészetesebb határ lehetne 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és a magyar állam között. Nem követelte Pécset 
és Baját, mert a dunai hídra nincs szüksége Baja és Bátaszék között, mert a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság vélhetően túl sok híddal rendelkezik a Dunán és a Tiszán.

Ez a diplomácia az „etnográfi ai elvek” alapján csak azokat a területeket követelte 
Baranyában, ahol szerbek és horvátok élnek, mert békés akar maradni a békétlenek 
között. Természetes, hogy ilyen elvek mentén nincs jogunk Baranyára, mert a szerb-
sokác népelem kisebbségben van Baranyában. Több a német itt, mint a szerb meg a 
sokác, a sokácból még a szerbeknél is több van, és nincsenek nagyon feltüzelve a szerb 
eszmékért, mert a katolikus Habsburg állam kedvesebb az eretnek szerb államnál. 
Pontosan megfi gyelték ezt az angolok és a franciák, és ennek alapján hoztak ítéletet. 
Elutasították jámbor diplomáciánk legmérsékeltebb követelését is, ezért csak „geo-
gráfi ai okokból” ajándékozták oda az Eszéktől északkeletre fekvő mocsarakat.

Ez maradt Baranyából és a baranyai szerbekből a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályságnak, a többi terület pedig visszatért a magyar fennhatóság alá, mintha meg 
se pillantották volna felszabadítóikat, a szerb hadsereget, és meg sem ízlelték volna 
a szerb impérium gyönyörűségét!

Bánat, óriási bánat! Jobb lett volna meg sem pillantani felszabadítóinkat és 
képviselőiket, nem hallottuk volna hadseregük elöljáróinak, népbizottsági képvi-
selőinek kijelentéseit, melyek számunkra csak rosszat és szerencsétlenséget hoztak, 
ugyan nem saját hibájukból, hanem a dicsőséges Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
diplomáciájának köszönhetően.

Még csupán néhány nap, és megérjük azt, hogy a szerb katonaság és a szerb polgári 
hatalom megszégyenülten elhagyja vidékünket, és sorsára hagy bennünket. Még 
néhány nap, és választás elé leszünk állítva, hogy akár a bánátiak, szerencsétlenül, 
meztelenül, mezítláb és házatlanul bekopogjunk az új állam határán, hogy benépe-
sítsük azt, miután a saját földjére enged mint menekülteket télidőben, vagy pedig 
hogy megvárjuk a magyar hatalmat, mely rajtunk áll majd bosszút a hazaárulásért, 
amit a szív parancsára, a szerbség iránti szeretetből cselekedtünk.

Ki gondolhatta volna, hogy néhány nap múlva szemünkkel követjük a leszegett 
fejjel kivonuló szerb hadsereget, amely a néhai szerb despota, Stevan  Štiljanović 
síremléke mellett halad el, ahol még nemrég kevélyen, szerb ágyúkkal díszsortüzet 
adva emlékezett ünnepélyes keretek között, hirdetve, hogy évszázadok óta szerb 
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föld?! Ki gondolhatta volna, hogy a szerb katonaság és a szerb polgári közigazgatás 
elhagyja azt a területet, ahol akkora szeretettel vártuk és néztük őket?

Ez a pillanat eljön, és az az óra is üt majd, amikor könnyes szemmel és aggodalmas 
szívvel nézhetjük saját szégyenünket és a szerb hadsereg megszégyenülését.

Baranya, 1919. szeptember

117. BÁNÁTI SZERB ANYÁK REZOLÚCIÓJA 
A JUGOSZLÁVIÁHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ÉRDEKÉBEN34  

(Párizs, 1919. október 31.)

Bánáti szerb asszonyok és anyák rezolúciója

A   Bánát nyugati részében élő szerb nép, bízván az igazság és önrendelkezés elvében, 
amit  Wilson nyilatkozott ki, és amit a párizsi békekonferencia is elismert, örömmel 
várván azt az órát, amikor szabadon ki lehet jelenteni, hogy minden bánáti szerb 
vágya eltéphetetlen közösségben élni Szerbiában élő szerb testvéreikkel.

Ezt az órát a győzedelmes szerb katonaság hozta el nekünk, mikor a Dunán 
átlépve elfoglalta a szerb verejtékkel és vérrel áztatott bánáti síkságot.

A   legnagyobb lelkesedés és öröm pillanatában fájdalmasan szíven ütött minket 
a Négyek Tanácsának döntése. Az új demarkációs vonal megvonásával számos 
olyan település került a határ másik oldalára, mely szerb többségű, nem említve 
most a szerb kultúra és múlt nyomait, melyeket még a német és a magyar elemek 
legerőteljesebb mesterséges betelepítése és a román elem fokozatos beszivárgása 
sem tudott eltörölni.

A   szerb nép a minden nép igazsága, nemzeti életének fejlődése érdekében ki-
mondott igazságos elvekben mélyen meggyőződve nem egyezhet bele a Négyek 
Tanácsának fenti döntésébe, ezzel együtt azzal a ténnyel sem érthet egyet, hogy a 
békekonferencia tekintetbe veszi a Romániával 1916-ban megkötött szerződést, 
amit a bánáti nép tudta nélkül írtak alá, és amelyre Románia még ma is hivatkozik 
azért, hogy saját imperialista vágyainak eleget tegyen.

Ezért mi, szerb anyák és asszonyok szent kötelességünknek tekintjük, hogy mi, 
akik abban a nyomorúságos helyzetben voltunk és a mai napig olyan gyermekeket 
neveltünk fel, akik gyalázatos módon, saját szerb testvéreik ellen voltak kénytele-
nek harcolni, figyelmeztessük a békekonferenciát, hogy addig nem lesz tartós béke, 
amíg a hasonló igazságtalanságok és imperialista vágyak ismételten a felszínre tör-
nek, egyúttal kérjük a békekonferenciát, hogy azokat a területeket, ahol a szerbek 
többségben vannak, de most a románok foglalták el, mint a Módosi, a Párdányi 
járást és Klisura környékét, csatolják vissza Bánáthoz, és ezzel az újonnan megvont 
demarkációs vonalat hozzák helyre.

 34 AJ F336-fasc3-II-4335. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította 
Mačković Papp Márta.
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118. A   NAGYKIKINDAIAK PETÍCIÓJA 
A DEMARKÁCIÓS VONAL KAPCSÁN35 

(Nagykikinda, 1919. november 16.)

Nagykikinda város városi képviselősége
Ljuba  Davidović Úrnak – a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság Minisztertanácsa 
elnökének Belgrádban

Nagykikinda a legnagyobb szerblakta település egész Bánát területén, hosszú ideig 
adminisztratív és bírósági központja volt a néhai nagykikindai szerb kerületnek, 
régen és ma is Észak- és Kelet-Bánát legerősebb gazdasági központja. A   jelenlegi 
demarkációs vonal teljesen elszigeteli északról, keletről, de még északnyugatról is, és 
olyan testre kezd hasonlítani, melynek ereit elmetszették és gazdasági összeomlásra 
ítélték, mivel ez a demarkációs vonal sok olyan helységet vesz el, melyek régóta 
feléje gravitálnak, termékeiket ide hordták, saját szükségleteiket itt elégítették ki, 
így hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdaság, a kereskedelem és az ipar is fejlődjön.

119. A   PÉCSI NEMZETGYŰLÉSNEK 
A KORMÁNYHOZ INTÉZETT HATÁROZATA36 

(Pécsett, 1919. november 27-én)

A   Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságnak Külügyminisztériuma 
a békekonferenciához 
Párizs

A   Külügyminisztérium számára nagy megtiszteltetés a mellékletben elküldeni a 
Pécsi és a Villányi Nemzetgyűlés Királyi Kormányhoz intézett határozatának má-
solatát, azzal a kéréssel, hogy e kérdésben indítsák meg a megfelelő eljárást.

 Miniszteri utasításra, 
M.  Gavrilović, 

a Politikai Osztály igazgatója 

 35 AJ F336-f3-4425. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.

 36 AJ F336-f16-4822/F336-f16-4786. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. 
Fordította Papp Árpád.
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A   baranyaiaknak a trónörököshöz címzett távirata
1. Titkosított távirat Belgrádból, 1919. 12. 02. – Párizsban, 1919. 12. 03.

A   Királyi Kormányhoz

A   Villányban és Pécsett újonnan megtartott Népi Nagygyűlés baranyai lakossága 
lelkesen és hűséges alattvalóként üdvözli Felségedet, és arra kéri, hogy a párizsi 
békekonferenciától a legerélyesebben követelje azt, hogy a baranyai határvonalat 
Mohácstól és Pécstől északra, Siklóstól pedig nyugatra határozzák meg, és hogy 
ettől a követeléstől semmiképp ne álljanak el; és mindaddig, amíg a békét véglege-
sen alá nem írják Magyarországgal, és ezzel a békével az imént említett határokat 
nem szavatolják, a szerb hadsereget, amely egy évvel ezelőtt felszabadított minket, 
és amelynek soraiban mintegy 600 baranyai önkéntes harcolt, a jelenlegi demarká-
ciós vonalról semmiképp ne vonják vissza. A   leghatározottabban kijelentjük, hogy 
ha a békekonferencia ezen minimális kérésünknek nem tesz eleget és nem csatol 
bennünket a szerb, horvát és szlovén államhoz, akkor a baranyai föld utolsó szerb és 
sokác göröngyét is – akár a békekonferencia akarata s döntése ellenére – fegyverrel 
vagy csupasz kézzel is megvédjük, mert inkább a halált választjuk, mint hogy visz-
szatérjünk a magyar rabszolgaságba. Arra kérjük, hogy utaljanak ki hozzánk a népi 
milícia osztagaiból, és a Királyi Kormánnyal, valamint a Legfelsőbb Parancsnokság-
gal egyetértésben küldjenek számunkra szükséges mennyiségű fegyvert és lőszert.

 Kelt Pécsett, 1919. november 27-én
Dr. Mil. Vakanjac s. k. elnök
Milan Glibanjski s. k. jegyző

 
120. A   BARANYAI KÜLDÖTTSÉG MEMORANDUMA37

(Párizs, 1920. február 14.)

Milan Đ.  Ćosić megyei iskolafelügyelő és Milan  Glibovszki, a Baranjski glasnik 
– Baranyai Hírnök felelős szerkesztőjének memoranduma, amit a szerb–horvát–
szlovén küldöttségnek címeztek:

Küldött Urak,
Múlt év augusztusától, amióta véglegesen is meghatározták a határ helyét Bara-
nyában, az ottani szerbek és sokácok két alkalommal is a leghatározottabb han-
gon tiltakoztak az igazságtalan és lehetetlen határ ellen, ami Kiskőszeg, Dályok, 
Pélmonostor, Petárda, Torjánc pontokkal lett meghatározva. A   Villányban és Pécsett 
1919 novemberében megtartott nagygyűlések rezolúcióit írásban és szóban is to-
vábbítottuk a belgrádi Királyi Kormánynak 40 baranyai küldött jóvoltából, majd a 

 37 F336-17-VIII-5678. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Kormányon keresztül az a Párizsban tartózkodó küldöttségnek lett továbbítva. Több 
mint 4000 szerb, sokác és részben német egyhangúlag jelentette ki, hogy a nevezett 
határt nem fogadhatják el és [kérik], hogy a határ helyét újból vizsgálják felül úgy, 
hogy az a legnagyobb számú népességünket foglalja magába, és biztosítsa nemzeti 
és gazdasági érdekeit. Elhatározták, hogy készek fegyverrel a kézben megvédeni 
jogaikat. Megtudván azonban, hogy a magyarokkal kötendő szerződés szövegét 
már átadták a magyar küldötteknek, és abban a fent már leírt, igazságtalan határ 
megszövegezése olvasható, a baranyaiak azzal a kéréssel fordultak a belgrádi Királyi 
Kormányhoz, hogy küldje el Párizsba két küldöttüket, akik személyesen adják át 
memorandumuk szövegét, amelyben a lakosság tiltakozása és vágyai, illetve a határok 
érdekükben történő megváltoztatása került megfogalmazásra. Az alulírt küldöttek 
abban a megtisztelő helyzetben vannak, hogy a lenti pontokban összegzik ezeket:

A   nép – légyen az a megítélt vagy a nem megítélt részén Baranyának – sem-
milyen feltétel mellett sem fogadja, fogadhatja el a rákényszerített határt abban a 
formában, ahogy az a magyarokkal kötendő szerződésben benne foglaltatik, mert 
az a határvonal erőszakosan két részre osztja népünket úgy, hogy a nagyobb rész 
a magyaroknál marad, széttépve a nemzeti, de afelett gazdasági és kereskedelmi 
kapcsolataikat, melyeket századokon át építettek és szilárdítottak. Emellett az 
ilyen határ egész hosszán nélkülözi a kedvező geográfiai pontokat, és védtelenül áll 
a baranyai dombos területekkel szemben, semmiféle védelmet vagy stratégiai tám-
pontot sem nyújtván. Mi több, a nép által meghatározott minimális kedvező határ 
az a Mohácsi, Pécsváradi, Pécsi [járásokon keresztül] a villányi, kövesdi hegyeken, 
majd a siklósi hegyen túl a Drávára kiérve húzandó határ, ami majdnem teljesen 
természetes határ, mely etnográfiai és geográfiai szempontból is egészet képez, és 
egyáltalán nem megy a magyarok rovására, akiknek geográfiai értelemben megmarad 
az egész középső, északi és nyugati része Baranyának.

A   már meghatározott Kiskőszeg–Torjánc-határ elszakítja Alsó-Baranyától a   fel-
becsülhetetlen harsányi kőfejtőt és a mészben és cementben gazdag beremendi hegyet, 
amit Baranya északi, középső és nyugati része eddig egyáltalán nem aknázott ki. Alsó-
Baranya népének – azaz a nép által kért területek (lásd 1. pont) – elválaszthatat lan ér-
deke fűződik, minden más mellett, eme két tényhez. Meghagyván a már meghatározott 
ha tárokat, helyrehozhatatlan hibát vétenénk, és kellemetlen helyzetet teremtenénk, 
ami semmiképpen sem maradna megválaszolatlan.

A   nekünk adott baranyai részeknél jóval nagyobb területre való etnográfiai jogot 
a statisztika támasztja alá, aminek alapján a magyarok az 1. pontban meghatározott 
határtól délre eső területeken számbelileg a leggyengébbek. Az iskolakötelesekről 
járásonként összegyűjtött adatok alapján Baranyában 10.691 szerb-sokác, 12.560 
német, 8.750 magyar, összesen 36.401 gyerek van. Ha azt vesszük figyelembe, hogy 
az iskolás gyerekek a lakosság 10 százalékát teszik ki, akkor szerb és sokác 106.910, 
német 125.600, magyar 87.500, tehát összesen 364.010 lélek van. A   szám az egész 
okkupált Baranyára vonatkozik, de az igazságosnak tartott vonal elvágná a szinte 
tiszta magyar lakossággal bíró nyugat-baranyai részt, a nekünk ítélt részben pedig 
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a következő lakossági arány lenne: szerb és sokác 101.880, német 93.030, magyar 
34.500. Az eredményt az iskolai statisztikák alapján kaptuk, mely teljességgel mér-
tékadó és pontos, annál is inkább, mert közigazgatásunk már egy éve az anyanyelvük 
alapján is meghatározta az iskolákat, és minden iskolában bevezették az anyanyelvi 
oktatást. Ezzel minden korábbi hamis és soviniszta indítékot, magyar statisztikai 
ügyeskedést semmissé tesz. Igaz, hogy a nekünk ítélendő baranyai résszel sok német 
kerülne hozzánk, de ők, ha már nem kerülhettek osztrák fennhatóság alá, termé-
szetes, hogy a mi legnépesebb népelemünkkel oda kerüljenek, ahova mi akarjuk, 
és még mindig előbb hozzánk, mint a magyarokkal a magyarokhoz, akiknek rabjai 
voltak, és akiktől megszabadulni kívánnak. Egyébként pedig a baranyai németek 
már tavaly júniusban kinyilvánították egyesülési szándékukat királyságunkkal, 
nemzeti és gazdasági okokból kifolyólag. Nemzeti okokból azért, mert államunk 
már biztosította számukra a szabad nemzeti fejlődést, és elismerte nyelvüket és 
nemzetiségüket, gazdaságilag pedig azért, mert államunkhoz csatlakozva nem kell a 
magyar háborús kártérítést fizetniük és osztozniuk minden más kellemetlenségben.

A   szerb Baranya történelmi múlttal, népe szent hagyományokkal rendelkezik. Az 
utolsó szerb despota (Stevan Stiljanović) síremléke a Siklóshoz közel lévő Gyöntéren 
ennek valós bizonyítéka. A   síremléket és a néptömeget elválasztani a nehezen kivárt 
népi államtól a nép öntudatának megsértését és az ideálok megalázását jelentené. Azok 
sokkal magasztosabbak és őszintébbek, mint a magyaroknak a mohácsi csatavesztésről 
szóló hagyományai. A   magyarok itt is túlzásba estek, mondván, hogy az ő mohácsi 
csatavesztésük az ő rigómezei csatájuk, eltitkolván az igazságot, hogy a mohácsi csata 
tragédiáját a maroknyi, alig összekapart magyarral 10-15 ezer vérbe fagyott mohácsi 
és felső-baranyai hős szerb és sokác osztotta meg. Előbb fénylett fel és világosabban 
csillogott a szerb kereszt a gyöntéri síremléken, mint a mohácsi csata emléke a Moh-
ácstól északra a kiszáradt Pcsela (méhecske) [sic!] patak medrében. A   baranyai nép 
jól tudja ezt, és semmi áron sem akarja elhagyni a siklósi és gyöntéri tájat.

A   felsorolt okokból kérik a baranyaiak a határ újbóli meghatározását, megemlít-
vén, hogy messzemenő követeléseik a mostani demarkációs vonalig mennek Nyugat-
Baranya kivételével, mely vonal a Drávától észak felé haladna Siklós és Pécs irányába, 
követelik Mohács feltétel nélküli idecsatolását, amelyben 17.000 lakosból 12.000 a 
mi nemzetünk része, hogy az 1919. március 30-i népgyűlés azt a határozatot hozta, 
hogy Mohács és környéke Szerbiához, illetve a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 
csatlakozik, végezetül azt kérik, hogy végső esetben, ha a felsoroltakat lehetetlen 
elérni, akkor Mohács és Baranya a 2. pontban meghatározott határvonala alatti – a 
minimális követelés – részeinek sorsáról döntsön népszavazás. Ez utóbbiban szi-
lárdan bízva ragaszkodnak a baranyaiak.

Befejezvén memorandumunkat a küldöttek bátorkodnak 100.000 szerb és sokác 
nevében megkérni a nagyra becsült küldötteket, de főképpen a küldöttség elnökét, 
Nikola  Pašić urat, hogy a magyarokkal folytatandó legutolsó tárgyaláson is a legeré-
lyesebben képviseljék a baranyai nép érdekeit, melynek egy részét a ránk erőltetett 
és igazságtalan határ miatt a fennmaradás lehetetlensége [fenyegeti], míg a másik, 
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nagyobb részre a magyarok kénye-kedve szerinti sors vár. A   baranyai nép meg van 
győződve arról, hogy ez az egyedüli pillanat, amikor ki lehet harcolni a hőn vágyott 
szabadságot és a régen áhított nemzetállamot, miként a jövőbeni jólét alapját. Ezen 
okból nem tekinti túlzásnak a végsőkig való kitartást és kérni, hogy ne tegyenek en-
gedményeket a számára és az állam számára is hasznos baranyai részek megszerzésében. 

Azon szerződés aláírása, amely a magyaroknak január végén átadott állapotokkal 
azonos határokkal bír, a baranyai nép számára egy sötét és keserves korszak elejét 
fogja jelölni, és ez a nép nem maradhat közömbös iránta.

Párizs, 1920. február 14.
 Ćosić és Glibović küldöttek

121. MEMORANDUM NÉPÜNK TÖRTÉNELMÉRŐL 
BARANYÁBAN38

Belgrád, 1920. február 20.

A   Békekonferenciához 
Párizs

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy benyújthatom a ./. csatolt felhívást, 
és egyben megkérhetem, hogy adják azt át az első küldöttnek, N.  Pašić úrnak.

Hallják meg szavunkat!

Felhívás a párizsi békekonferenciához

Az újságok tele vannak a Baranya, Bácska és Bánát miatt szomorú szerbekről szóló 
hírekkel, ugyanis a békekonferencia arra készül, hogy Szerbia és a szerbek igényeivel 
foglalkozzon. Nemrég egy Párizsban tartózkodó küldött tollából jelent meg egy 
cikk, amely a békekonferencia tájékoztatása céljából íródott, és szinte csak panasszal 
volt tele; az a félelem szűrődik ki belőle, hogy a szerbség Baranya, Bácska és Bánát 
jelentős részeit valószínűleg elveszíti, és a cikk bennünket, a népet, munkára szólít 
fel. És mit csináltak eddig képviselőink és küldötteink Párizsban? Hol keletkezett 
a fennakadás, mi hol fogjunk hozzá, vagy hol folytassuk? Ki tájékoztatta a népet 
az eddigi munkáról és a helyzet állásáról? Néhány újság megjelentette  Trumbić úr 
beszédét. Ez a beszéd azonban nem tartalmaz arra vonatkozó információkat, amelyek 
Szerbia, vagyis a szerbség képviselői benyújtott kéréseivel kapcsolatosak, ponto-
sabban a motivációk felsorolásakor nem határozza meg a szerbek tevékenységének 
jogi alapját, sem a módját; és ez sem politikai, sem publicisztikai szempontból nem 
motivált. Mi a mai napig semmit sem tudunk a párizsi békekonferencia munkájáról, 
és még kevésbé a Párizs falain kívül zajló tevékenységről.

 38 AJ F336-f16-6692. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.
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Tudjuk, hogy egyes hazafiak jó embereket küldtek a nép közé az egykori fe-
jedelemségek és a Szerb Vajdaság egyes területeire, ahol már régóta szenvednek 
a római katolikus hitre térítés és az elnemzetlenítés terhétől, különösen pedig az 
ezen világháború okozta fizikai megterheléstől, ahol egyesek kábultan, mások 
rettegve, megint mások pedig örömmel hallgatták ezen jó emberek bátorítását és 
tanítását arról, hogy véget ért a terrorizmus ideje, mert a szerb hadsereg bátorsága 
a bilincseket és a láncokat letépve az igazság és szabadság erejével kitárta a tömlö-
cök és szegényházak kapuit, amelyek mögé először csak a gonosz tekintettel rájuk 
leselkedő kétfejű sas és ravasz róka a szerencsétlen és sebzett szívű szerbséget zárta, 
csak azért, mert nem voltak hajlandóak megtagadni sem az ősapáiktól megörökölt 
pravoszláv hitüket, sem szerb nevüket. Néhányuk számára azonnal felderült az 
új nap hajnala, mások pedig meglepődve kérdezték: „Hát lehetséges ez?” Mások 
felkiáltották „Oceana!” – és az elveszett árva szerbek, a kegyetlen bürokrácia és a 
térítők ravaszságától elnyomott tévelygő bárányok egy része jobbra-balra tekingetett, 
mások a fejüket csóválták, néhányuk keresztbe font kézzel hallgatta az eddig még 
soha nem hallott szabad szavakat; és mindenki szeméből egy titkos kérdés sugár-
zik: „Melyik hatalomhoz csatlakozik a bunyevác és a sokác?” Arcukon a lelkükben 
dúló küzdelem tükröződik. Szerb dédanyáktól tanult örömteli szavakat váltanak 
egymással beszéd közben, szavakat, amelyeket a dédapákkal folytatott beszélgeté-
sek folyamán használtak, nővéreik pedig azokból szőtték trikolórjaikat. Néhányan 
ráeszméltek szerb származásukra, néhányan szintén amellett döntöttek volna, ám 
valamilyen félelem, valamilyen, a közelmúltból felsejlő emlékezet miatt nem en-
gedték át magukat annak az érzésnek, hogy szerbek, de még mindig küzdenek, ami 
azt jelenti, hogy ezeknek a jó embereknek a munkája meghozza majd a gyümölcsét, 
ezeknek a nemes embereknek munkája, akik a szerb anya meleg kebléről erőszakkal 
leválasztott felnőttekkel és gyermekekkel megtanítják felismerni a szabadságot és 
megvetni a kegyetlen múltat. Ráébred ez a nép, ez a szelíd birkanyáj, hogy az apja és 
anyja, a nagyapja és nagyanyja, a dédapja és dédanyja szerb volt, és csak erőszakkal 
és igazságtalanul választották el attól a nyájtól, amelyben felnőtt. Igen – a munka 
meghozza majd a gyümölcsét, hacsak abba ismételten be nem avatkoznak olyan 
„hívatlanok”, akik az isteni küldetés és hamis testvériség égisze alatt az egészséges 
húsba tüskét döfnek, a tiszta vérbe és lélekbe pedig mérget öntenek.

Mindannyiunk számára ismeretes a nép soraiba küldött emberek tevékenysége, 
de azoknak a munkájáról, akiket Párizsba küldtek, hogy a fegyverrel, a hallatlan 
hősiességgel és a szerbek eddig soha nem látott szenvedéseivel elérteket papírra 
vetve azokat írásban is lefektessék, semmi pozitívat nem tudunk. De mivel szerbek 
és emberek vagyunk, eleget kell tennünk a testvéri felhívásnak, és ahhoz, hogy jogos 
igényeinket alátámasztva világosan ismertethessük a békekonferencia előtt, még 
mielőtt az meghozza végső döntését, a történelemre és a publicisztikára támaszkodva 
vissza kell kanyarodnunk a múltba.

Reméljük, hogy a tiszteletreméltó békekonferencia hűen tartja magát ahhoz 
az elvhez, amelyet a nemes  Wilson javasolt, miszerint a háború kirobbanásáért 
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vétkeseknek és azoknak, akik annak folyamán az emberiség és civilizáció határait 
átlépték, meg kell bűnhődniük, a károsultaknak pedig teljes elégtételt kell kapniuk.

Nem lehet tovább titkolni, hogy ebben a világháborúban annak kezdetétől a 
végéig legtöbbet a Szerb Királyságban élő szerbség szenvedte el, de azok is a királyság 
határain kívül; méghozzá a valamikori fejedelemségekben, illetve a Vajdaságban, 
Horvátországban, vagyis a Szerb és a Magyar Királyságban, valamint Herceg-Bosz-
nia területén és Dalmáciában (ez utóbbiban a vallástól függetlenül, mivel a legtöbb 
Dalmáciában élő embernek ősapái szellemükben és öntudatukban erős ősapák, 
tehát – szerbek voltak!)

A   fenti bekezdésben említettek kapcsán a jobb megértés érdekében figyelmez-
tetnünk kell a konferencia elismert tagjait arra, hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chiában élő és a Szerb Királyságban élő szerbek egy népet és egy nemzettörzset 
képeznek, mivel egyébként a tiszteletreméltó tagok némi kétkedéssel vennék tudo-
másul az alábbiakat, azt gondolván, hogy abban minden politikai és publicisztikai 
összefüggés nélküli több nemzettörzsről és több államról van szó.

Az egyik legrégibb és legtárgyilagosabb történész, a magyar Th uróczy a magyar-
országi szerbeket ügyes és bátor katonákként említi, akik értékes szolgálatokat tettek 
a magyaroknak a németek elleni háborúkban, Aba Sámuel király uralkodása idején 
1022-ben és I. András idején, különösen 1053-ban, a III. Henrik elleni háborúban, 
amikor Pozsonynál megverték annak seregét. A   szerbek már ezektől a királyoktól is 
olyan kiváltságokat kaptak, amelyek alapján nem jobbágyoknak tekintették őket, 
hanem a földbirtok iránti bármely kötelezettség nélkül szabadon szerezhettek és 
bérelhettek földet.

Ez is egy bizonyítéka annak, hogy már az 1389. június 15-i koszovói vereség 
előtt is éltek szerbek Magyarországon. Ezek a szerbek Pest felett Pomáz, Csobánka, 
Szentendre és Buda területén, Pest alatt pedig a Csepel-szigettől egészen a Kunságig, 
majd lejjebb a Dráváig, tehát az ún. Fehér-Szerbiában éltek. A   koszovói veszedelem 
után a Száván és a Dunán átkelve számtalan szerb érkezett ezekre a területekre, 
ahol az itt élő szerbekkel egyesülve a 14. században Bánátban, Hertelendyfalván 
[Vojlovicán] megalapították az első szerb kolostort. Azokat a kiváltságokat, amelye-
ket a szerbek Aba Sámueltól és I. Andrástól kaptak, Zsigmond király megerősítette, 
amikor Brankovics György herceg [nem azonos Szendrői György fejedelemmel!] II. 
Murat szultánt legyőzve elfoglalta Szerém, Bácska, Bánát és Csongrád vármegyéket.

Murattól György elhódította Szalánkemént, Kulpint, Becsét, Túrkevét, Mező-
kövesdet, Szolnokot, Tiszavarsányt, Csongrádot, Aradot, Temesvárt, Becskereket 
és mindezek környékét, és 1438-ban Zsigmond király jóváhagyásával kiváltság 
formájában saját fejedelemségéhez csatolta azokat. Szintén Zsigmond király köz-
benjárására a magyar országgyűlés elfogadta ezeket a kiváltságokat, és az 1439-es 
XXV. törvénycikkellyel törvényi erőre is emelte.

Ez a helyzet is azt bizonyítja, hogy a 15. század végéig Magyarországon nem volt 
rossz sora a szerbségnek. Rosszra csak Zsigmond halála után fordult a soruk, amikor 
a római katolikus propaganda Magyarországon is megvetette a lábát. Még rosszabbá 
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vált a helyzet az 1526-os mohácsi vész után, amikor a fanatikus Habsburg-család a 
Magyar Királyság trónkövetelőjeként színre lépett. Általánosságban véve a szerbek 
számára már az Árpád-ház kihalásával kezdett kritikussá válni a helyzet, mert a 
különböző magyar és más (így az Anjou-háziak is) uralkodói házakból származó 
magyar királyok nem találták fel magukat az ország kormányzásának és vezetésének 
terén, a Magyarországot érintő kérdésekről Bécsben lakva tetszőlegesen döntöttek, 
a magyar országgyűlést három helyett öt-, hat-, sőt tízévente hívták össze. Ezért 
a király és a nemesség között egyre feszültebb lett a viszony, várható volt, hogy 
előbb-utóbb lázadás fog kitörni. Mivel a szerbség a kiváltságokat a királyoktól mint 
a hadsereg legfelsőbb vezetőitől kapta katonai szolgálatáért jutalmul, ők csak a csá-
szárt vagy a királyt ismerték el az állam urainak, és a királyok mellé álltak a magyar 
nemesség felkelése esetén is. Ez természetesen sértette a magyarokat, mert a szerbek 
a magyar latifundiumokon laktak, és olyan kiváltságokkal rendelkeztek, mint egyik 
más nemzetiség sem, ám „mégis a sváboknak segítettek”, így a magyarok ahelyett, 
hogy a királyokat hibáztatták volna, mérgüket a szerbeken töltötték ki, és gyakran 
figyelmen kívül hagyták azok kiváltságait ahelyett, hogy a szerbeket tájékoztatták 
volna a Magyarország és Ausztria közötti politikai helyzetről.

Néhány évtizeddel az Anjou-ház kihalását megelőzően a fehér-szerbiai fejede-
lemség39, vagyis Baranya uralkodói széke betelt. A   fejedelem Stevan  Štiljanović lett. 
Mivel a fejedelemségben élő szerbség pravoszláv hitű volt, a Pécsi egyházmegyét za-
varta, hogy a fejedelem megvédte a baranyai lakosságot a római katolikus propaganda 
térítőinek befolyásától. Hogy megfosszák trónjától, felségárulással vádolták meg a 
fejedelmet, de a király nem hitt nekik. Mivel nem tudtak így Stevan fejedelemnek 
ártani, intrikához folyamodtak.

A   fentiekben már említettük, hogy Szerbia a nemesség és az uralkodók közötti né-
zeteltérésekben az uralkodók mellé állt, ezért a magyarok gyűlölni kezdték a szerbeket.

Stevan fejedelem udvara Siklóson volt, fejedelemsége pedig a Dráván túl Szlavó-
niában, a Varasd melletti Marča kolostorig terjedt. Fejedelemsége idején a Szeged 
környéki bánáti parasztok fellázadtak a földbirtokosok ellen. Dózsa lázadása Ba-
ranyát is elérte. A   fejedelem a császár, illetve magyar király mellé állt. A   jezsuiták 
a zűrzavart kihasználva kaptak az alkalmon, és hozzáláttak a baranyai szerbség 
katolikus hitre térítéséhez, ám nem jártak nagy sikerrel, mivel a fejedelem ellenezte 
a dolgot. Dózsa parasztlázadását a fejedelem már gyökereiben elfojtotta, amikor 
Pécsnél és Siklósnál megverte a lázadást támogató hadakat. Mivel azonban a Pécsi 
egyházmegye gyűlölte a fejedelmet, azzal a váddal, hogy titokban a lázadókat segíti, 
feljelentette őt a királynál, és ezért legalább a leváltását kérte. A   király ebbe nem 
egyezett bele, így a fejedelem Siklósban maradt. Erre a jezsuiták összeesküvést szőttek 
a fejedelem ellen, és megvesztegették Győri Tamás magyar kapitányt. A   kapitány 
tudta, hogy a fejedelem estefelé kíséret nélkül tesz sétákat a dombig, így néhány 

 39 A   szerbek őshazáját jelölő terület, amelynek pontos helyére vonatkozó megál-
lapítások tudományos bizonyítása problematikus, mindenesetre Fehér-Szer-
bia alapvetően egy Kárpátokon túli területen keresendő.
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legénnyel lesben állva megtámadták, és olyan súlyos sebeket ejtettek rajta, hogy az 
1515. augusztus 14-éről 15-ére virradó éjszakán belehalt sérüléseibe. 

A   Baranyai Fejedelemség trónja megüresedett, a baranyai lakosság pedig több 
évtizedre a római katolikus propaganda zsákmányává lett. Ebben a helyzetben érte 
1526. augusztus 26-án Baranyát, vagyis a magyarokat a mohácsi csata, amely után 
Magyarország trónját a Habsburgok foglalták el. Ez ünnepnap volt a propaganda 
számára. Hatására a fejedelmi hely betöltetlen maradt, Zágrábban azonban püspök-
séget alapítottak. Az első áldozata a Varaždin melletti szerb Marča kolostor volt, 
amelyet Zágráb püspökének áldásával kétszer is leromboltak.

A   római katolicizmusra térítéssel a szerbek elnemzetlenítése is együtt járt. Az új 
gyülekezet nem maradhatott hű nemzeti nevéhez. A   baranyai és a szlavóniai szerbség 
a sokác40 csúfnevet is felvállalta inkább – és a nevet még ma is viselik –, mint hogy 

 40 „Jer, kao što nas ne mogu zadovoljiti uopćene konstatacije, poput onih da su 
Šokci »integralni dio hrvatstva, nastanjen prvobitno u Bosni« ili da je po-
jam Šokac »označavao prije svega narod koji se krsti šakom«, na današnjem 
stupnju razvoja povijesne znanosti ne mogu se bezrezervno prihvatiti niti 
promišljanja šokačke populacije u kontekstu istrošene dogme o seobi Slave-
na, pri čemu se zanemaruje autohtona komponenta u etnogenezi Hrvata.

Nedvojbeno je, međutim, da su se Šokci udomaćili prvo u Slavoniji 
a potom izvan nje (Srijem, Baranja, Banat). Da su najprikladnija staništa 
našli upravo u plodnoj ravnici između Ilove, Save, Drave i Dunava svjedoči, 
između ostalog, činjenica da se gotovo cijeli nizinski dio Slavonije s osloncem 
na Savu zove – Šokadija. To područje predstavljalo je, u dugom vremenskom 
razdoblju, tampon zonu koja je branila hrvatski teritorij od Turaka.

Zemljišni pojas s Vinkovcima, Županjom, Slavonskim Brodom, Našica-
ma i Đakovom, kao upravno-gospodarskim i kulturnim središtima tog dijela 
Slavonije, smatra se i danas uporištem šokaštva.

Kad je geografska odrednica Šokadija nastala, o tome pisanih i po-
uzdanih dokaza nema. Možemo, sa sigurnošću, reći samo to da se ovako 
imenovanje slavonske Posavine pojavljuje u književnosti na razmeđu 19. i 
20. stoljeća, kada pisci s područja nekadašnje Vojne krajine unose šokačko 
nazivlje u svoja djela. Pojavljivanje imena Šokci nije moguće, bar zasada, tu-
mačiti izvan okvira turske dominacije u Bosni. Šokce spominju turski defteri 
iz 17. stoljeća, a najstarija isprava potječe iz 1615. godine. To je ferman sul-
tana Ahmeda i (prema muslimanskom kalendaru datiran 9. Safera 1024), u 
kojemu taj osmanlijski vladar, naseljenik Mehmeda III, pučanstvo »latinske 
vjere« čija je »sljedba od vjere Srba, Grka i Vlaha sasvim različita« naziva 
Šokcima. (…)

Ferdo  Šišić zastupao je mišljenje da porijeklo imena Šokci treba tražiti 
u turskim izvorima. Jer, po Šišiću, riječ Šokac je »samo ondje poznata gdje 
su Osmanlije vladali«. U prilog svojoj tezi  Šišić zapisuje da je ovoj riječi 
»svrha neko religiozno obilježje, označuje naime čovjeka katolika, a baš u 
tom bili su Turci majstori«”. 

Forrás: https://web.archive.org/web/20070712094401/http://sokacka-
grana.hr/tko_su_sokci.htm [A   letöltés időpontja: 2020. június 16. 17.00]
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elmagyarosodjon. A   baranyai szerbek az üldöztetésnek és szenvedésnek leginkább 
a XVII. században voltak kitéve. A   tisztviselők már többnyire római katolikusok 
voltak, és a szerbségtől erőszakkal hajtották be a „bért” (a római katolikus egyházi 
tizedet), amely alól már Aba Sámuel és I. András felmentette a szerbséget, ezért ezek 
lázadtak az adó ellen. Tiltakozásuk miatt megbüntették és bezárták őket. Aztán 
megkezdődött kitelepedésük Baranyából és Szlavóniából. Hogy ebben megakadá-
lyozzák őket, a magyarok közbenjárására (ecclesia militans) 1660-ban megszületett 
a XXV. törvénycikkely, amely a szerbségnek megtiltja, hogy Szlavóniába költözzön, 
és ott földet vásároljon.

Ez embertelen elnyomás volt, és ezen a módon Radányi (sic!) püspöksége idején, 
egészen 1711-ig [Radányi minden bizonyossággal katolikussá térített szerb volt – 
Radonja] Baranya lakosságának több mint a felét katolikus hitre térítették.

Hasonló sorsa lett Bácska, Bánát és Szerém fejedelmének, Szendrői Brankovics 
Györgynek is. Előkelő, és jó nevelésben részesült ember, eszes stratéga volt, akit a 
király megkedvelt. De publicista is volt egyben, akit a király magyar gróffá léptetett 
elő, és mint őslakosként számon tartott idegennek szabad bejárása volt az udvarba 
és az országgyűlésbe. 1788 végén [sic! valójában 1688-ban] hirtelen azt a parancsot 
kapta, hogy sürgősen menjen vissza a Pancsova közelében, a határon állomásozó 
csapataihoz. Természetesen a badeni herceggel az élükön, az udvari hivatal kémei is 
követték őt. Néhány hét elmúltával a badeni herceg tanácskozásra hívta a fejedelmet. 
Ez persze csapda volt, mert a fejedelmet rabul ejtették, a bécsi udvarba szállították 
annak a feljelentésnek a kíséretében, hogy a fejedelmet éjjelente szerbiai hercegek 
látogatták, akikkel azt tervezték, hogy Györgyöt követve a szerbség fegyveres láza-
dást indít a törökök elleni szerbiai lázadással egy időben. Szerbia után Albánia is 
felkel, majd az Alföld és Bulgária követi őket, és ily módon György vezetése alatt 
feltámasztják a Szerb Birodalmat, és Eszéktől egészen Konstantinápolyig kiterjesztik.

György fejedelemmel szemben az udvar azonnal büntetőeljárást indított, és 
előzetes letartóztatásba helyezte, majd a cseh Cheb tömlöcébe vetették, ahol 22 év 
raboskodás után 1711-ben meghalt anélkül, hogy az ellene indított pert lefolytatták 
és lezárták volna. A   szélsőséges jezsuita udvari kancellár, az esztergomi Kollonich 
érsek egy ilyen tartalmú közleményt tett közzé: „Nihil male faecit sed sie ratio 
status activicit!” Az első három szó igaz, a többi pedig ravaszság/hamisság. György 
fejedelem őslakosként számon tartott idegenből lett magyar volt. A   Habsburg-ház 
királyai arra törekedtek, hogy uniót hozzanak létre Magyarországgal, melynek 
végső célja ez utóbbi Ausztriába való lassú beolvasztása volt, így az országgyűlés 
összehívását is halogatták, hogy ezzel a magyar alkotmányt is aláássák. Ez a helyzet 
ismét viszályt szított a nemesség és a király között. György fejedelem a nemesség 
azon oldalra állt, amely az országgyűlés összehívását sürgette, mivel ígéretet kapott 
a szerbek kiváltságainak előmozdításával és megfogalmazásával kapcsolatban. 
Ausztriának, azaz a királynak ez a tudomására jutott, és mivel tisztában volt azzal, 
hogy a szerb sereg a magyar hadsereget erősítené, ennek megakadályozása érdeké-
ben a fejedelmet  bármely módon el kellett távolítani –  György fejedelem ennek 
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köszönheti tragikus sorsát, a szerb kiváltságok kérdésének megoldása pedig még 
nyolc évtizedig váratott magára, míg végül az 1791. évi országgyűlésen megszületett 
a XXVII. törvénycikkely.

Így a szerbség Bécs áldásával már a második alkalommal, egészen 1791-ig 
védelmező nélkül maradt a római katolikus propaganda elleni küzdelemben. 

Elmondhatatlan, hogy a szerbség mennyit és hogyan szenvedett addig, a nehéz 
kitelepülés folyamán meghalt szerb családok száma pedig megszámolhatatlan.  
Sava [sic!]  Tekelija segítségével a XVII. és XVIII. század folyamán György fejede-
lemségéből több mint 150 000 család emigrált Oroszországba, és Dél-Szibériában 
telepedett le. Az új területeket Új-Szerbiának hívták, az új településeket pedig 
régebbi településeikről nevezték el, mint például Temesvár, Szalánkemén, Kamanc, 
Versec, Pécska, Becskerek, Kovin, Pancsova, Valkóvár, Kanizsa, Martonos, Zenta, 
Becse, Homokrév, Földvár, Zombor, Szabadka stb. Kiköltöztek Magyarországról, 
mert az 1781. évi LXXXV. törvénycikkely jobbágyként a földhöz kötötte volna 
őket, a szerbek viszont inkább hátrahagyták javaikat, épületeiket, gyümölcsöseiket, 
szőlőiket stb., minthogy nevüket és hitüket megtagadták volna.

Az osztrák–magyaroknak a szerbek ellen elkövetett eddig felsorolt gaztettei után 
ahhoz nem fér semmi kétség, hogy a szerbekkel rosszul bántak, elidegenítették őket 
pravoszláv hitüktől, számukat pedig annyira visszaszorították, hogy etnikumuk 
szinte a nullával legyen egyenlő az országban; tehát hogy ne is lehessen nemzetiség-
ként kezelni őket. Ilyen módon a magyarok a természetes jogok ellen vétettek, mert 
a vallásszabadságot, a nemzeti szabadságot és az élethez való jogot is korlátozták. 
Emellett megszegték azt a kétoldalú szerződést is, amelyet a szerbekkel kötöttek, 
és amelyhez a szerbek vérüket ontva és életüket feláldozva tartották magukat, a 
törököktől védve az osztrák–magyar államot; amikor azonban az osztrák–magyar 
államra került volna sor, hogy a szerződésben leírtakat teljesítse, az úgy döntött, tel-
jesen megsemmisíti a szerb etnoszt. A   szerbek egyrészt fegyverrel, másrészt az 1439. 
évi XXV. törvénycikkelyre és az 1791. évi XXVII. törvénycikkelyre támaszkodva 
ellenálltak ennek a politikai és etnikai halálnak, amelyet a Monarchia szándékozott 
számukra adományozni, és így várták ki az 1848. és 1863. évet, illetve 1867-et, az 
osztrák–magyar kiegyezés évét, amikor Ausztria álnok tervének utolsó felvonásához 
érkezett, mivel beleegyezett abba, hogy a Monarchiában élő szerb nemzetiségre az 
utolsó halálos csapást méri.

Ennek tisztázása érdekében az Osztrák–Magyar Monarchiát a világháború ki-
váltójaként kell bemutatnunk.

A   királyi Graznál [sic! Konig Gotz, Königgraetz] 1866-ban vívott csata után 
Bécsben felütötte a fejét a „Der Drang nach Osten” politikája, majd öt év eltelté-
vel egy újságíró a „Berlin, Bécs, Pest, Belgrád, Szófia, Konstantinápoly, Bagdad!” 
bismarcki programmal állt elő, de az öreg Vilmos császár megjegyzése: „Aber die 
Slaven!” is szállóigévé vált. Ez után Bécsben néhanapján hallani lehetett erről vala-
mit, Berlinben viszont elnémult a sajtó. Hogy titokban mégis készült és forrongott 
valami Berlinben és Bécsben, azt a következő események bizonyítják.
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A   „Drang nach Osten” politika megjelenésének hajnalán Szerbiában Mihailo 
 Obrenović uralkodott. Bölcs, ígéretes, Magyarországon is közkedvelt uralkodó 
volt, főleg, mióta eljegyezte Hunyadi Júlia grófnőt. Az 1861-es évben Karlsbadban 
üdült Mihailo herceg akkori szárnysegédjének, Duka Besikának felesége, Lenka, 
akitől az a hír röppent fel, hogy Mihailo herceg Herceg-Bosna kiváltása céljából 
aranydukátokat gyűjt kincstárába. Ennek a hírnek kedvezőtlen visszhangja volt a 
bécsi újságírói körökben, de a hírverés hamarosan elcsitult, bár kritizálta Szerbia 
Herceg-Bosnára vonatkozó szándékát. Nem telt el két év, Mihailo herceg pedig 
gyilkos kezektől lelte halálát.

Nem titok, hogy Bécsnek már Karađorđe felkeléseinek idején is több mint 80 
kéme volt Szerbiában, főleg Belgrádban. A   gyanú természetesen elsőként (hogy 
ne a hatóságoknak jusson eszébe) Hunyady Júliára terelődött, aki ekkor már elvált 
a hercegtől. Amikor azonban Mara, Đurić özvegye, és ugyanakkor Duka Besika 
anyósa megszólalt, és felfedte Mihailo herceg és Júlia hercegnő életének egyes 
pillanatait, az intrika nyilai más irányt vettek, mivel minden józanul gondolkodó 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy Júliát és Mihailót igaz szerelem fűzte egymáshoz. 
Ezenkívül az a hír is szárnyra kapott, hogy a gyilkosság után Hunyady Júlia az első 
hajóval Belgrádba érkezik. A   hajóról fedetlenül, az arcát eltakaró fátyol nélkül lépett 
ki, nyitott hintóban utazott a palotáig, így mindenki, akinek szeme volt, láthatta, 
hogy arcát egész úton könnyek áztatták. Amikor meglátta a halott herceget, térd-
re roskadt a ravatalnál, és fittyet hányva az etikettnek hangosan feljajdult, és teli 
torokból zokogott. Nem viselkedik így az a feleség, aki cserben hagy, sőt, katonai 
hóhérok kezére ad valakit. A   pletykák így visszahullottak a piaci kofák kosarába, 
ahonnan szárnyra keltek.

Nem múlt el sok idő, máris megtalálták a gyilkosság elkövetésével megbízott sze-
mélyt a hősies Karađorđe herceg személyében, akiről maga  Napóleon szó szerint azt 
mondta, mikor az udvartartása a velencei köztársaság legyőzése után a legnagyobb 
hősként köszöntötte őt: „Nekem nincsenek akkora sikereim, mint annak ott Szerbi-
ában, aki pénz, elegendő felszerelés nélkül, egy maroknyi hűséges hőssel maga mellett 
ugyanazt eléri, amit én!” A   herceg szerencséjére a védőügyvédje a hatáskör ügyében 
fellebbezést nyújtott be a szerbiai bírósághoz (litis kompetentie), ám a végső tárgyalást 
a pesti ítélőszék előtt folytatták le. Az eljárás folyamán megállapítást nyert, hogy a 
herceg meggyilkolásánál használt jatagánokat és revolvereket Bécsben rendelték és 
vásárolták. A   felkelésre buzdító kiáltvány a Monarchiában íródott, szerzőjének (Aco 
Popović Zub) tiszteletdíját is onnan indítva, Konstantinápolyon keresztül fi zették 
ki. Ezek után Funtak, a herceg védőügyvédjének elege lett, és így kiáltott a szenátus 
felé: „Miért rágalmazzák az itt ülő tisztes aggastyánt???, amikor minden út Bécsbe 
vezet?!” Karađorđe herceget felmentették a vád alól, ám a mai napig nem akadt senki, 
aki Funtak védőügyvédet vagy a herceget csalás miatt büntetőeljárással üldözte volna.

Stevan  Štiljanović, Brankovics György, Mihailo  Obrenović herceg, a szerbség a 
mai napig a szívében hordoz benneteket, mivel ti voltatok azok, akik útját álltátok 
a néhai Ausztria terveinek!
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Tudták a ravasz rókák, hogy kelet felé Szerbián keresztül vezet az út: tudták, 
hogy Herceg-Bosna egyesítené Szerbiát Montenegróval, és a szerbek ezen két 
fejedelemsége szilárd egységet képezne keleten, ami hatalmas akadályt jelentene a 
keletre igyekvő seregeik számára. Ezért meg kellett hiúsítani Szerbia igyekezetét, 
fejtetőre állítani fejlődését – ez volt a kétfejű fekete sas jelszava, de „adj Milannak 
[…] szép Draga dajkát” [bízd kecskére a káposztát] mindaddig, míg Szerbia pénz-
ügyileg szerte nem foszlik, a mieink pedig akár hitelre, akár kölcsönre, akár zálogba 
a konstantinápolyi uralkodótól Herceg-Bosnát megveszik. Úgy is történt!

De a rája41 továbbra is bűnös és még mindig útban van, szívós, mint a pápasze-
mes kígyó, és dühös, mint a sütkérező mérges kígyó, a szerbek üldözése pedig újból 
megkezdődött. Természetesen ez ismét Magyarországon kezdődött. Néhány szerb 
újságíró ellen bűnvádi eljárást indítottak, mint például Svetozar Miletić, Laza  Kostić 
stb., majd Magyarország tartománya, Horvátország került sorra, ahol a Graničar 
című időszakosan megjelenő folyóirat szerkesztője, Zimonyban pedig  Pavlović ellen 
az Andrássy feljegyzése című írása miatt indult eljárás, ezután pedig Jova Trbojević 
fiatal szerb pap következett, aki a boszniai Kostajnicában tartott köszöntőjében 
azt mondta: „Adná az Isten, hogy lerázzátok magatokról a török igát, hogy az Una 
innenső partján nekünk is felvirradjon!” Majd a szégyenletes zágrábi per, ahol 53-
an ültek a vádlottak padján, és végül a mindezt megkoronázó bécsi Friedjung-per. 
De senki sem mozdult.

Jött és ment a balkáni szövetség, a háború Törökország és Bulgária ellen. Addigra 
már valami mocorogni kezdett a Száva, a Duna és a Vrbas ezen oldalán. A   semleges 
zónát tiszteletben nem tartva, a hadgyakorlatok gyakoribbá váltak a szerb határ 
mentén, de a szerbség nem mozdult; Golgota mártírjaként sztoikusan tűrt, annak 
ellenére, hogy látta, milyen halál vár rá. Ekkor már nemcsak minden szerb, de Euró-
pában mindenki más is látta, hogy Bécsben és Budapesten a „Drang nach Osten”-en 
kívül az „Einmarsch nach Serbien” is készülőben van. Úgy is történt.

Sokat és túl sokat lehetne arról írni, de szinte minden tautológia lenne azok 
számára, akik az amerikai és a svájci lapokat olvasva tisztában voltak vele, hogy 
hogyan viszonyult Ausztria és Magyarország ebben a világháborúban Szerbiához 
és a szerbséghez. Elég annyit megemlíteni, hogy Amerika is elszörnyedt, és nevében 
 Wilson apostol szólalt meg.

A   világháború véget ért.  Wilson az óceán másik oldaláról így kiáltott: „Büntetést 
az európai és a világháború kirobbantóinak, teljes elégtételt Szerbiának, amelynek 
először is meg kell alakulnia!”

Mi már itt elegendő bizonyítékot szolgáltattunk arról, hogy Ausztria és Ma-
gyarország már régen eldöntötte, hogy az egész szerbséget tönkreteszi a Monar-
chiában, ezen világháború folyamán pedig Szerbiában is, és szándékaikat 1439-től 
a háború végéig olyan mértékben végrehajtották, hogy akár fizikai úton, akár az 
katolicizálás vagy elnemzetlenítés során erkölcsi úton a szerbség számát szinte a 
felére csökkentették.

 41  Nyáj, adófizető alattvaló, a szerb köznyelvben egyszerű nép.



■ 694 ■ Délszlávok Párizsban ■

A   háborús események az élő bizonyítékai annak, hogy az ártatlan Szerbiát 
legalább tizenöt tőle erősebb hatalom támadta meg, de ő megmutatta, hogy hű 
leszármazottja Novak apónak, aki azt mondta:  „aki képes odaérni is, meg elme-
nekülni is, és a szörnyű helyen megmaradni!”, mivel képes volt a központi erők 
legalább ötszörös túlerejét maga körül feltartóztatni, hogy ezzel a bátor tettével 
önmagát, és ugyanakkor az antanthoz tartozó erőket is megvédje. Mi, akik Szerbia 
és a szerbség ügyét támogatjuk, hangsúlyozzuk, hogy kulturálisan nem vagyunk 
annyira lemaradva, hogy véres bosszút vagy megtorlást követelnénk. A   modern 
jogászok azon elvéhez tartjuk magunkat szilárdan, hogy a bűncselekmény elkö-
vetőjének megközelítőleg ugyanolyan szenvedést kell átélnie, mint amilyent ő 
elkövetett. Azzal is tisztában vagyunk, hogy Szerbiának és a szerbségnek ebben a 
konkrét esetben, mivel szemtanúk is bizonyítják, joga van a „damnum emergens” 
alá esni, és teljes joggal követelheti a „lucrum cessans”-t és a „pretium affectionis”-t 
is. A   fenti bekezdésekben nemcsak történelmi adatokkal támasztottuk alá, hanem 
intézményesen igazoltuk azt, hogy Stevan  Štiljanović és Szendrői Brankovics György 
fejedelemségei szerbségének általában a központi hatalmak, de különösen a magyar 
állam és annak tartományai legyőzőiként minden jogalapja megvan arra, hogy igényt 
tartson Bácska, Bánát, Szerémség, Baranya és Szlavónia azon területeire, amelye-
ket a szerb hadsereg megszállt, beleértve ebbe a varasdi ezredet is. A   szerbség ezen 
területekre vonatkozó birtoklási joga – mint ahogy azt a magyar országgyűlésben 
hozott törvénycikkelyekkel jogilag is bizonyítottuk – nemcsak az akár visszavonható 
egyezményeken alapul, hanem olyan kétoldalú politikai szerződéseken is, amelyek 
a Magyar Királyság országgyűlésében szerződésekkel szankcionálhatóak. 

Ebből logikusan és jogilag az követezik, hogy nem vették figyelembe az oszt-
rák–magyar állam ügyészének a szerb hadsereg által megszállt magyar vármegyékre 
vonatkozó kifogását, mivel azt javasolták, hogy Szerbia és a szerbség vonatkozásában 
a „restitutio in integrum” intézményét hajtsák végre. Ausztria és Magyarország 
jogellenesen és erőszakosan járt el az 1863-tól 1868-ig tartó időszakban, amikor a 
kiegyezés folyamán, a szerbeknek az 1848-as magyar forradalom idején Ausztriának 
tett szolgálatait figyelmen kívül hagyva megszüntették a Szerb Vajdaságot. Pedig a 
szerbek fegyverrel és hősiesen harcoltak Bajánál, Zomborban, Járeknál, Kamancnál, 
Szenttamásnál, Tündéresnél, Mozsornál, de különösen [Kis]hegyesnél, ahol a ma-
gyarok bekerítették Jelašić bánt, ám a szerbség Bigo Mamula báró [sic! helyesen: 
Lazar Mamula báró] és a hős Stevan  Knićanin vezetése alatt a magyar sereget teljesen 
megverte, kimentette a bánt és annak seregét, és így az oroszoknak segítve lehetővé 
tette azok számára, hogy bevonuljanak Erdélybe, ami a magyarok számára végzetes 
volt, mint ahogy azt a világosi csata is bizonyította. Ezzel a tettükkel a szerbek I. 
Ferenc József osztrák császár számára megmentették a már elveszettnek tűnő magyar 
trónt. Tiszteletben tartjuk a nemes  Wilson azon tervét, amelyet szerint a népszava-
zást kell alapul venni, de úgy gondoljuk, hogy ez az elv in concreto egyáltalán nem 
hajtható végre Szerbia és a szerbség megkárosítása nélkül, mivel a szerbség népét 
erőszakos és jogellenes úton, éppen az osztrák–magyar állam zsarnoki bánásmódja 
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legkevesebb a felére csökkentette. Ezért a szerbség területileg megkárosodna, ami 
igazságtalanság lenne, ha azt vesszük figyelembe, hogy a szerbség teljesítette a Ma-
gyarországgal kötött kétoldalú egyezményt, és elvesztené a Fehér-Szerbiában levő, 
tehát a Dunától terjedő szerb fejedelemségek területeit Mohácstól a Dráván túl 
az egykori varasdi határőrségig, a Marča kolostort is beleértve; továbbá Szendrői 
György bánáti fejedelemségét és annak környékét, amelyet a háború végén a szerb 
hadsereg eredetileg megszállt; valamint Bácska és Szerém vármegyéket és a Szerém, 
Virovitica és a Pozsega vármegyék azon részeit, amelyek 1863-ig az egykori határőr-
vidék részeit képezték, és hozzájuk tartoztak már 1439-től egészen 1868-ig, amikor 
Szerém, Virovitica és Pozsega vármegyéket Ausztria kívánságára elcsatolták a Szerb 
Vajdaságtól, és Magyarország tartományához, a Horvát Királysághoz csatolták, a 
fennmaradt szerb fejedelemségek, azaz Baranya, Bácska és Bánát pedig a Magyar 
Királysághoz tartoztak.

Ha tehát Baranyát vagy annak bármely részét visszacsatolnák a magyar államhoz, 
akkor ez azt jelentené, hogy tévesen értelmezték  Wilson elképzelését, mivel a legyőzött 
Magyarország javára és az antant, illetve annak szövetségesei, Szerbia és a szerbség ká-
rára hajtanák végre az „in integrum restitutio” intézményét. Ugyanez történne a szerb 
hadsereg által megszállt Temesvár környéki falvak és települések esetében, ahonnan 
most a szerb hadsereget kivonták, annak helyét pedig a románok foglalták el.

Ezért felmerül a kérdés: Szerbiánál és a szerbségnél jobban hozzájárult-e vagy 
csak ugyanannyit is Románia ahhoz, hogy ebben a háborúban az antant győzedel-
meskedjen, különösen ha azt is figyelembe vesszük, hogy az antant számára kritikus 
időben Románia két évig tétovázott: segítséget nyújtson, vagy ne, míg ugyanakkor 
Szerbia feltartotta a központi hatalmak mintegy kétmilliós hadseregét, amely ezért 
nem tudott más hadszíntereken harcolni.

Erre a kérdésre az Önök tábornokai adják majd meg a pontos választ.
Felmerül azonban egy másik kérdés.
A   logika megengedi a szillogizmusok alkalmazását a feltételezések felállítása-

kor. Tételezzük fel, hogy Ausztria és Magyarország 1867-ben, a közöttük létrejött 
kiegyezés megkötésekor nem alkalmazott erőszakot, és a hatalomra támaszkodva 
ugyan, de nem hagyta figyelmen kívül a szerbek és a fejedelemségek és az 1849 
novemberében megalakult Szerb Vajdaság kiváltságait, és ezeket az intézményeket 
az ily módon véget ért háború olyan állapotban találta volna. A   dicső konferencia 
hallgatta volna-e a „judeo-magyar” retorikát, és a szerbségnek a magyarokkal kö-
tött kétoldalú állami szerződések alapján megszerzett területeiből Bácska, Bánát 
és Baranya részeit elcsatolva visszaadná-e, vagyis ezzel megajándékozná-e az antant 
ellen harcoló és általa legyőzött ellenségét, az Osztrák–Magyar Monarchiát?

Hagyják meg tehát Szerbiának a Magyar Királyság azon területeit Bánátban, 
Bácskában és Baranyában, amelyeket a szerb hadsereg győztesként elsődlegesen 
elfoglalt. Ez radikálisan megoldja a Szerb Királyság, az antant szövetségeseinek ké-
rését. Egyébként az teljesítetlen marad, amint azt a magyar parlament fent említett 
intézményeiből látható. Ezen túlmenően nem lesz kielégítve az a modern szabá-
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lyokon alapuló elv, miszerint egy bűncselekmény esetén a károsult teljes elégtételre 
jogosult, azaz hogy „correctio affectiones”-szel kibővített „lucrum cessans”-t kell 
kapnia – mert az etnosz megújulásának semmilyen más módja nem létezik, csak 
a népszaporulat növelése, vagyis az új nemzedékek. Ez csak akkor lehetséges, ha 
Szerbiát hagyják a saját tulajdonában lévő területeken a saját tulajdonán szabadon 
élni és zavartalanul szaporodni, azaz megfiatalodni, a bűnöst pedig ebben a konk-
rét esetben úgy kell megbüntetni, hogy meg kellene fosztani attól a tulajdonától, 
amelyen azokat a bűncselekményeket elkövette, amelyek következtében a szerbség 
száma ilyen szörnyű mértékben megfogyatkozott. Végül, ha a dicső konferencia úgy 
döntött, hogy a megszállt területekből valamit visszaszármaztat a magyaroknak, még 
mindig van ideje megváltoztatni ezt a döntést, mivel azt feltételezzük, hogy a döntés 
meghozatalakor még nem volt birtokában ezen információknak, amelyeket most 
ebben a felhívásunkban felsoroltunk, és a dicső konferencia tudomására hoztunk, 
ugyanakkor szabály szerint az egész Európában helyesléssel fogadták az „integrum 
restitutio” intézményét, amely folyamán az új bizonyítékok benyújtása esetén az 
eljárásban jelentkező bármilyen hibát elhárítják, és ezen adatok hiányában nem is 
lehetett volna arról döntést hozni, hogy a Szerb Királyság követelései helytállóak, 
avagy sem. Ezért a Szerb Királyságnak, mint az új szerb–horvát–szlovén állam 
pártfogójának adják vissza azt a tulajdont, amelyet a szerbség a vérével szerzett meg 
és életével fizetett érte, a szerb hadsereg pedig a háború befejeztével már egyszer 
elfoglalt, és így az ügy megfelelően és méltányosan rendeződik.

Végül arra kérjük, együttérzésének reményében, hogy helyezze magát a mi hely-
zetünkbe, és tegye fel magának a kérdést: mit gondolna ellenségeiről, és mit érezne 
irántuk, ha azok a szeme láttára akasztják fel és gyilkolják le a gyerekeinket?

Vajdaságban, 1920. január 12.
K. Šimić

Zmaj Jovana 17.

Kedves Miniszter Úr!
Ezt a felhívást már hosszú ideje megírtam, de kinyomtatása előtt bizalmas forrásból 
tudomásomra jutott, hogy a Királyfi Őfelsége úgy döntött, hogy Vajdaság és az 
egykori Baranyai Fejedelemség ügyében elutazik – vagy már el is utazott Párizsba, 
így nem állt szándékomban megelőzni őt a szerbek motivációinak nyilvánosságra 
hozatalával – ezenkívül azt szerettem volna, és a tisztelet is úgy követeli meg, hogy 
siker esetén az Sándor Őfelsége érdeme legyen! De azóta már 5-6 hét eltelt, és nem 
észlelhető semmilyen javulás a dolgok alakulásában, és kívánságaink valódi motivá-
cióiról sem olvastam sehol semmit. Éppen ellenkezőleg, azt hallottam, hogy az ügy 
a befejezéséhez közelít, ezért felhívásomat a legnagyobb sietségben átgépeltettem 
és kijavítottam. Úgy vélem, a legmegbízhatóbb kezekbe küldöm el Önnek. Ebben 
nemcsak a megcáfolható történelmi állításokat hangsúlyoztam ki, pontosan meg-
fogalmazott törvényekkel is alátámasztottam, amelyek el sem titkolhatók és le sem 
tagadhatók. Itt van tehát a konferencia számára annak bizonyítéka, hogy Szerbia 
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nem ragadozó, és nem pusztán kegyelmet kér, hanem annak visszaállítását, amit 
az Osztrák–Magyar Monarchia erőszakkal, és a háborútól megzavart törvényes 
állapotot kihasználva Szerbiától és az egykori Monarchiában élőktől ok nélkül, és 
az egész szerbséget megkárosítva elvett. Az előző magasabb törvénycikkelyek porrá 
zúzzák majd a svábok, illetve a magyarok júdási retorikáját, és a békekonferencia 
tagjai jóakaratának és igazságszeretetének köszönhetően – merem remélni – morális 
döntés születik, mivel a konferencia tagjai a „restitutio in integrum” intézményét 
nem hagyhatják figyelmen kívül.

Tisztelettel:
Kosta Šimić

kir. bírósági tanácsos

122.  A   BARANYAI KÜLDÖTTEK MEMORANDUMA42 

(Párizs, 1920. március 19-én)

Nikola  Pašić Úrnak, a belgrádi királyi kormány békekonferencián részt vevő küldöttsége 
elnökének

Baranyai mohácsi szerb népünk megtudván, hogy a párizsi békekonferencián Ki-
rályságunknak csak 34 község lett odaítélve Baranyában, mely településeken 23.030 
szerb-sokác, 11.260 magyar és 16.500 német él, a monostori, villányi, mohácsi 
és pécsi nagy népgyűléseiken a leghatározottabban tiltakozott az igazságtalan és 
természetellenes határmegvonás ellen Baranyában, és elhatározta, hogy megkérik 
Párizsban tartózkodó királyi küldöttségünket a legélénkebb állásfoglalásra, mely 
szerint Baranya fennmaradó etnográfiai része, a 12 oda nem ítélt falu, a Mohácsi 
járás 21 falva és a pécsváradi 9 falu, valamint a Pécs környéki 33 falu Péccsel együtt 
még Királyságunknak juttassék, mert ezekben a falvakban – amint az a mellékelt 
statisztikai adatokból is látható – 52.460 szerb-sokác, 26.150 magyar és 54.980 
német él, így Baranya ezen részének nekünk ítélésével egy teljes, geográfiai érte-
lemben egész egységet birtokolnánk 75.490 szerb-sokáccal, 37.410 magyarral és 
71.480 némettel, akik már tavaly júniusban nemzeti és gazdasági megfontolásból 
a velünk való egyesülés mellett tették le voksukat. Még a nekünk ítélés mellett is 
39.420 nemzettársunk maradna magyar uralom alatt.

A   baranyai nép ilyenképp megfogalmazott határozatát tolmácsolva kérem az 
Elnök urat és a nagyra becsült küldötteket, hogy minden erejüket szenteljék a ha-
tárok fentiek értelmében történő elmozdítására és új meghatározására a Legfelsőbb 
Tanácsnál, mert azt a szerb nép – amely mindenét feláldozta, és végsőkig kitartott a 
küzdelemben nagy és erős szövetségesei oldalán – ezt megérdemli, főképpen azért, 
mert itt Magyarországról van szó, amely az ellenséges táborban volt.

 42 AJ  F336-f16-5993. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Ismételten kérve és ajánlva szíves figyelmébe a baranyaiak kérését,
a Baranya védelmére alapított népi szervezet elnöke:

Milutin Đ. Čosić
Párizs, 1920. március 19-én

123. A   BARANYA VÉDELMÉÉRT NÉPI SZERVEZET ELNÖKÉNEK 
PANASZLEVELE43 

(Párizs, 1920. március 27.)

Nikola  Pašić Úrnak, a belgrádi királyi kormány békekonferencián részt vevő küldöttsége 
elnökének, Párizs

Helyzetünk Baranyában több mint kiábrándító, több mint szörnyű, mert mi, nagy 
szerencsétlenségünkben, megint rabbá leszünk régi nyomorgatóink, a magyarok keze 
alatt, akiknek se lelke, se szíve nincsen, akik saját magyar fi aikat és testvéreiket sem 
sajnálják (mint az nyilvánvalóvá vált a Kun-féle vörösök, majd a fehérek uralma alatt), 
és hogy ugyanezeknek a magyaroknak lesz lelkük és szívük, könyörületük irántunk? 
– kikben mindig a saját állameszméjük ellenségét látták, akik kitartóan, görcsösen 
őriztük és ápoltuk nyelvünket és népi sajátosságainkat, ellenálltunk erőszakos elma-
gyarosításai szándékuknak, és akik az egy évnél hosszabb ideig tartó időben minden 
lehetőséget megragadva hangot adtunk nagy örömünknek, hogy a szerb katonaság 
meghozta a szabadságot számunkra, minek nem voltunk birtokában, de vágytunk rá, 
sóvárogtunk utána. Úsztunk a boldogságban, mikor a győzedelmes szerb katonaság 
átkelt a Dráván és elfoglalta Baranyát, a hajdanvolt szerb fejedelemséget, mert nem is 
sejthettük, és főképpen nem remélhettük, hogy a szerb katonaság elfoglalja a vidéket 
– Baranyánkat, és mi, baranyaiak több ezren most egy-két év után megint a magyarok 
kényének-kedvének leszünk kiszolgáltatva, és hogy a katonaság a már elfoglalt Baranya 
területét el fogja hagyni, visszatérve a neki ítélt hazába.

Ezt senki, hát még a magyarok sem sejtették vagy hitték el eleinte. Mi több, ép-
pen a magyarok – tudván azt, hogy mennyi erőszakot és bűnt követtek el felettünk, 
békés, ártatlan, védtelenül hagyott, törvényen kívül helyezett állampolgárokon – 
aggodalommal várták a párizsi békekonferencia súlyos, de megérdemelt büntetését.

A   konferencia munkájának elhúzódásával a magyarok apránként, a várt ítélettől 
és büntetéstől való első félelmükből történő felocsúdást követően egyre inkább 
felemelték fejüket, és a maguk beképzelt állami jogukkal – melyről az idegeneknek 
nincs kellően pontos képe és ismerete, mert egyetlen világnyelven sem jelent meg 
erre vonatkozó kritikai, mindenre kiterjedő bírálata ennek az állami jogrendszer-
nek – kezdtek manőverezni és régi módon használni azt, kiforgatva az igazságot, 
pöffeszkedve, ármánykodva, ami sikerre vezetett.

 43 AJ-F336-f16-6690. Szerb nyelvű kéziratos dokumentum. Fordította Papp 
Árpád.
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Ma, amikor látják, hogy az ilyen tevékenységük sikerre vezet, még arcátlanabbá 
és rámenősebbé váltak, teljesen elfeledkezvén bűntetteikről, melyeket nemcsak 
rajtunk követtek el, hanem az egész művelt, kulturált világon  – a maga minden 
szörnyű következményével, a háborúval, amit éppen a magyarok, mint Vilmos 
császár leghűségesebb és legodaadóbb ügynökei váltottak ki – ők lépnek ma a bé-
kekonferencia színe elé azzal a nagyképűséggel, ami a magyarokat jellemzi, Szent 
István királyságának integritását követelik, ami csaláson, igazságtalanságon és 
erőszakon nyugszik és alapul. Ez az ázsiai nép, melynek napjainkban nincs több 
tagja 4-5 milliónál, továbbra is 10 millió más nemzetiségű lelket tartana fogságban.

A   békekonferencia nincs birtokában mindannak a pontos, élő tudásnak, amit a 
magyarokról tudni kell. Nem tudja, hogy nincs bennük jóindulat, engedékenység, 
s keblükben nem dobog szelíd, nemes szív. A   magyarok beképzeltek, felfuvalko-
dottak, bosszúvágyóak, csak látszólag műveltek, minden tettükben műveletlenek és 
gorombák, vadak, és minden nemességtől és emberi érzéstől mentesek. A   magyarok 
ázsiai nép, Attila, Isten ostora leszármazottai, aki pusztított és gyilkolt, leigázott – 
tulajdonságaik az őszinteség hiánya, a ravaszság, a fondorlatosság, a kíméletlenség, 
a vérszomjasság és az állatiasság, amit napjainkban is megőriztek. Ez a nép, amelyet 
öröktől fogva a sovinizmus szellemében nevelt arisztokráciája, és fokozatosan ő 
maga vált arisztokratává, az, amelyet a rablás, fosztogatás, rombolás, gyújtogatás, 
kíméletlen rablás és gyilkolás jellemzett, a néhai császár ellenségei. 

Minden, ami a magyarok birtokában van, hazugságon alapszik, mint az állami 
alkotmányosság, a népek szabadsága és jogai. Amivel dicsekednek a tájékozatlanok 
előtt, és amivel rokonszenvet vívnak ki maguknak, az a félelem.

A   békekonferencia határokra vonatkozó döntése értelmében mi, baranyaiak az 
ilyen magyar fennhatóság alatt maradunk, amelynek nincs érzéke az igazságossághoz 
és az igazsághoz, miután a kisebbségvédelmi garanciák, melyeket a békekonferencia 
meghatározott, irányadó jellegűek, miután a magyarok nemcsak hogy megtagadják a 
meghatározott és előirányzott garanciák betartását, hanem a legnagyobb mértékben 
ki fogják azokat játszani, mondvacsinált bűnöket fognak a nyakunkba akasztani 
azért, hogy törvényes keretet adjanak erőszakos cselekedeteiknek, melyeket ellenünk 
követnek el, egészen addig, amíg a Népszövetségnek tett feljelentéseink, panaszaink 
[ellenére] – ha egyáltalán lesz kinek átadni azokat, mert kétségeink vannak erre 
vonatkozóan – a népet még inkább büntetni fogják, végső soron pedig kiirtják.

Aggodalommal tekintünk az elkövetkező időre, mikor újból magyar fennhatóság 
alá kerülünk, komolyan aggódunk személyünk és népünk biztonságáért, mert ismerjük 
a magyarokat és pszichéjüket, éppen ezért kérem a békekonferencián tárgyaló királyi 
küldöttségünket, hogy az eléje tártakat adja át a békekonferencia és a Népszövetség 
számára, és kérje, hogy katonaságunk és közigazgatási szerveink a számunkra meg 
nem ítélt területen maradjanak még 10 évig, ami idő alatt a bosszúállás felkorbácsolt 
indulatai talán lecsendesednek, az ártatlan és nem megfelelő emberek elítélése és 
gyilkolása megszűnik, mert a feltétel nélküli átadás több mint valószínű, hogy a „fe-
héreknek”, másrészt a „vörösöknek” lehetetlen lenne, és hogy Magyarországon valóban 
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mindennapos a kölcsönös vádaskodás és jogi káosz állapota. Az elmondottak meg-
erősítik aggodalmunkat és félelmünket, bizonytalanságunkat, aminek legfontosabb 
bizonyítékát a pécsi egyesült munkások folyó év február 26-án kelt rezolúciójában 
találjuk, akik a Fehér Gárda terrorjától rettegnek, ami erőre kapott, amivel szemben 
az arisztokraták a Vörös Gárda terrorjától rettegnek, ami a múlt évben tombolt.

Kérem a békekonferencián lévő királyi küldöttségünket, hogy a Népszövetségnek 
ezt a panaszt terjessze elő.

Párizs, 1920. március 27-én
A   Baranya Védelméért Népi Szervezet elnöke

M.  Ćosić

124. KÉRVÉNY, HOGY AZ OKKUPÁLT BARANYAI RÉSZEK MÉG 
LEGALÁBB 5–10 ÉVIG MARADJANAK A SZERB KATONASÁG 

RÉSZÉRŐL MEGSZÁLLVA44 

(1920. április 8.)

A   Szerb–Horvát–Szlovén  Királyság békeküldöttsége elnökének Párizsba

Az 1920. március 6-i keltezésű, 5805. sz. békekonferencia-ügyiratszámra válaszolva 
tisztelettel mellékelem a baranyai népnek a politikai, gazdasági és tájékoztatási szek-
ció számára eljuttatott tiltakozó szövegét ugyanúgy, ahogy e hó 4-én azt az angol és 
az amerikai nagyköveteknek, továbbá a békekonferencia főtitkárának –  Paléologue 
Úrnak, Honorrat Úrnak, a francia oktatási miniszternek, a mi legnagyobb szerb 
barátunknak is eljuttattam.

A   baranyai nép nevében, mely kis híján egyként állt ki nagy eszméink, az antant 
nagy győzelme és népünk felszabadulása mellett és harcolt érte, kérem, hogy tiltako-
zásunkat aprólékosan tanulmányozzák, hogy eme sorsdöntő 12. órában a baranyai 
nép jogos és bizonyított igaza menthető legyen. Tekintettel arra, hogy a helyzet 
annyira rosszra fordult és olyan súlyossá vált, hogy az igazságtalan határok helyre-
tételére nincs mód, a baranyai nép utoljára kéri, hogy élete és vagyona megmentése 
érdekében bármilyen módon eszközöljék ki a békekonferenciánál, hogy az okkupált 
baranyai részek még legalább 5–10 évig maradjanak a szerb katonaság részéről 
megszállva és a szerb polgári közigazgatás fenntartásával, a magyar békeszerződés 
teljesítésének egyedüli módjaként, ami idő alatt a körülmények megváltoznának, a 
nép lehiggadna, akik pedig úgy döntenének, a mi részeinkre költöznének.

A   baranyai nép meg van győződve arról, hogy utolsó, életbe vágó kérése telje-
sül, és a remény meleg érzésével bízik abban, hogy minden küldöttünk eme kérést 
magáévá teszi annak érdekében, hogy sikert érjenek el. Eme meleg érzésekkel küldi 
hálás üdvözletét az egész békekonferenciának.

 44 F336-f16-6052. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković Papp 
Márta.
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Hűséges tisztelettel:
Pavle Pobulić,

a mohácsi nép küldötte
Párizs, 1920. április 6-án

125. FELSŐ- ÉS KÖZÉP-BARANYAI BIZTOSOK KÉRVÉNYE A SZERB, 
HORVÁT ÉS SZLOVÉN ÁLLAM KIRÁLYI KORMÁNYÁHOZ45 

(Mohács, 1920. június 12-én)

A   Miniszterelnök Úr közvetítésével
Belgrádban

Ősi mondáink azt mesélik nekünk, hogy dédapáink már évszázadokkal ezelőtt meg-
fogadták, a számukra legszentebb szent kereszt előtt védszentjükre felesküdtek arra, 
hogy minden szerb és minden szerb vérű, azonos származású testvérük, akiket szerb 
anya szoptatott, egy nap fel fog szabadulni, és a szerb anyaországhoz fog csatlakozni.

Megfogadták, hogy egymást utolsó csepp vérükig megvédik, hogy hűek lesznek 
egymáshoz, és hogy soha, semmilyen érdekek miatt nem hagyják el egymást.

Ősapáink arra is felesküdtek, hogy megszabadítják és felszabadítják mindazo-
kat, akiket a leghatalmasabb ellenségeik hosszan tartó rabszolgaságba vetettek; és 
amikor a szerb felszabadulás csillaga felragyog, mindenkinek segítenek lerázni a 
nehéz igát a válláról, hogy azután testvérekként éljenek egy hazában, egy őszinte, 
szilárd és haladó közösségben.

Megszámlálhatatlan, hatalmas kínokat és szenvedéseket átélve, szilárd hittel és 
hatalmas reménnyel vártuk ennek az időnek eljövetelét. Lassan veszítettünk erőnk-
ből, napról-napra fogyatkoztunk. Különböző vallásúak, nemzetiségűek lettünk, ám 
nyelvünk és nevünk azonos maradt. Anyáinktól az első becéző szavakat szerb nyel-
ven hallották gyermekeink; és ez az első melegség felhevítette vérünket, életünket, 
átadta nekünk mindazokat az érzéseket, amelyeket őseink a szavaikkal és tetteikkel 
anyáink szívébe ültettek. Atyáink, a valódi szerb hősökhöz hasonlóan, hősies szerb 
küzdelmekre tanítottak bennünket, a szent szavakra, őseink feladataira emlékeztetve 
ezzel minket, azokra, amelyeket nekünk kell végrehajtanunk úgy, hogy tiszteletben 
tartsuk és hűek maradjunk a megörökölt nagy, szent eskühöz.

Az anyáinktól tanult első szavaktól, az apáinktól kapott első szerb szokásoktól 
és hagyományoktól kezdve; az iskolában és az egyházban megtanult tudástól fel-
buzdulva minden erőnkkel és igyekezetünkkel arra törekedtünk, hogy szerbiai és a 
más területeken élő testvéreinket egyszer átöleljük, és velük együtt, felszabadulva, 
egy nagy család tagjaiként egyenrangúan és elválaszthatatlanul élhessünk.

 45 AJ F336-f16-6269. Szerb nyelvű gépelt dokumentum. Fordította Mačković 
Papp Márta.
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Ezekkel az érzésekkel és vágyakkal áthatva, az örömtől nagyot dobbant a mi 
szívünk, a miénk, a baranyai szerbeké, amikor meghallottuk, hogy a szerbek és azok 
szövetségesei végső kardcsapása alatt megtört a központi hatalmak merev, nyers ereje.

A   háború egész tartama alatt örvendeztünk, amikor a hős szerb hadsereg csatákat 
nyert. Mert mindig is tudatában voltunk annak, hogy egyek vagyunk; hogy született 
testvérei vagyunk a szerbiai szerbeknek és a más szerb területek szerbjeinek is, annak 
ellenére, hogy az ellenség ennek az ellenkezőjét bizonygatta. Akkor örvendeztünk, 
amikor ők, és sírtunk, amikor szenvedtek, más segítséget innen, akkor, nem tudtunk 
nyújtani! És ez csak megerősíti a mondást: „A   vér nem válik vízzé!”

De az öröm mindannyiunk arcán észrevehető volt; nyíltan kimondani csak 
bizalmas társaságban mertük, magyar uraink elől elrejtve, hogy ne keltsük fel 
bosszújukat magunk ellen.

Minden lehető eszközt bevetettek annak érdekében, hogy elidegenítsenek bennün-
ket egymástól, szétválasszanak bennünket, hogy szerb érzületünket elfojtsák és szerb 
nyelvünket megszüntessék. Megfagyott és megrémült a szívünk, amikor a magyar, a 
német, az alattomos bolgár – ez az emberbőrbe bújt vadállat – megvadult ellenség-
ként letiporta Szerbia Anyácskánkat, és gyilkosságokba, mészárlásokba, akasztásokba, 
gyújtogatásokba és fosztogatásokba kezdett. De a bánattól összeszorult szívünk ennek 
ellenére nem veszítette el a reményt és a szilárd hitet; mindannyian úgy éreztük, hogy a 
szerbek, hatalmas szövetségeseikkel karöltve végül győzedelmeskednek, és hazájuknak, 
valamint minden barátjuknak visszaadják az aranyat érő szabadságot.

Így is történt.
A   győztes szerb hadsereg gyorsan legyőzte az ellenségeket. És abban a pillanatban 

egyikünk sem álmodta, hogy a szerb hadsereg vidékünkre is megérkezik. Đurđić46 
napján, 1918. november 3-án (16-án) több mint 80 lóháton ülő szerb vitéz lepett 
meg bennünket. Az örömtől könnybe lábadt a szemünk, nem tudtuk elhinni, hogy 
magunk előtt látjuk őket. Mennyire boldogok voltunk, hogy eljöttek azok a szabad 
napok, amikor majd nyíltan kifejezhetjük érzelmeinket! Gyorsan elvegyültünk a ka-
tonákkal, testvéreinkkel, és kezdetét vették a vidámság napjai számunkra. Az utcák, 
az otthonok és minden más hely tele van boldogsággal, szerb köszöntés, szerb dal 
hallható, az öregek és a fiatalok örömükben táncra perdültek. Ölelkezve, egymást 
csókolva vegyültek el egymással a katonák, tisztek a földművessel, kereskedővel, 
iparossal és intelligenciával. Egy rövid idő elteltével a szerb katonák, tisztek az itteni 
szép lányokkal, özvegyasszonyokkal kezdtek nősülni.

Az élénk szavak, a vidám muzsikánk és táncunk gyorsan felrázta a tőlünk külön-
vált, félrevezetett, szunnyadó – megdelejezett sokácokat. Saját szemükkel látták, 
saját fülükkel hallották, és ráébredtek, hogy ők is a mieink, és végre ők is szlávnak 
érezték magukat. A   karácsonyfánk megegyezik az övékével, a karácsonyi szokásaink 
egyformák, a szlaváik, a dudáik, a zenéjük, a dalaik, a táncaik, a viseletük – mind 
ugyanolyan, mint a miénk, mint minálunk. Amikor a kis sokác szerb katonát játszik, 

 46 Szent György vértanú (április 24-e) templomának felújítása, ereklyéi Paleszti-
nába szállításának napja.
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és megkérdi az öregapját: hát a szerbek nem a sokácok testvérei?, az könnyek között 
válaszolva ismeri el a legközelebbi rokonságunkat.

Amikor az ember ilyet lát, könnyei patakzanak az örömtől. Ezzel a lelkesedés a 
tetőfokra hág. Amikor pedig egy egyszerű katonától kezdve a legmagasabb rangú 
tisztig mindenki azt mondja nekünk, hogy ezek a területek Szerbiához tartoznak 
majd, boldogságunk azt sugallja számunkra, hogy régen élt ősapáink ezen szavai 
valóra váltak: „Mindannyiunknak eggyé kell lennünk, és a szabad, nagy Szerbiában 
kell élnünk!”

Az ebbe vetett hitünket csak megerősítette a szerb hatóságok kinevezése a vár-
megyében, járásokban és községekben. Mindenhol szerbül beszéltek, és mindaz, ami 
eddig magyar volt, most szerbbé vált, és minden dolog, minden lépés azt bizonygatta 
és állította számunkra, hogy ezek a területek szerbbé lesznek és azok is maradnak.

Zavartalan örömünk azonban nagyon rövid ideig tartott! Már 1919 márciu-
sában megérkeztek az első hírek arról, hogy Mohács és annak környéke – pedig 
bizonyítottan bennünket megillető területek – nem lesznek szerbek. Ennek a 
hírnek hallatára szerbjeink és sokácaink nagyszabású népgyűléseket tartottak 
Mohácson, Pélmonostoron, Villányban és Pécsett; küldötteik nyilatkozatokkal, 
tiltakozó jegyzékekkel, memorandumokkal indultak Belgrádba a Királyi Kormány 
és a parlament elé; a közelmúltban pedig az első nagyobb küldöttségünk is megér-
kezett Párizsba, hogy a bennünket ért tévedésről és igazságtalanságról tájékoztassa 
az ottani küldöttséget. Ezután egy kicsit kiigazították a határt, megkaptuk még 
Dályát és néhány környező falut; ám továbbra is nagy igazságtalanság maradt: a 
tisztán szerb-sokác falvak többsége, Moháccsal egyetemben, ahol a 18.000 lakosból 
13.000 a mi fajtánk – nem lett odaítélve. E súlyos sértést követően vette csak igazán 
kezdetét elöljáróink igazi munkája. Nyíltan, a legnagyobb erőbevetéssel törekedtünk 
arra, hogy ezen területeinket Szerbiához csatolják, mivel a magyarok itt abszolút 
kisebbségben vannak a nagy számban itt élő, mintegy 90.000 szerbbel és sokáccal 
és a 60.000 némettel szemben. Minden munkás csatlakozott hozzánk. De így sem 
sikerült semmilyen eredményt elérnünk. Valamennyi indokolt és igazolt jogunk, 
valamint ősapáink vágyai és törekvései továbbra is megvalósulatlanok maradtak.

Végül az utolsó küldöttünk, Pavle Pobulić úr Mohácsról, a pécsi küldöttekkel 
együtt a legsürgősebben kéri – igaz, most már csak inkább emberiességi szempon-
tokból (mint ahogy az a mellékelt tiltakozó jegyzék eredeti példányából látható, 
amelyben békeküldöttségünket, a békekonferenciát és a Népszövetséget a hatalmas 
igazságtalanság kijavításának elmulasztása miatt az egész békefolyamatot megkér-
dőjelező veszélyre figyelmezteti) –, hogy egy bizonyos időre, de legkevesebb 5 évre 
hosszabbítsák meg ezen területeink okkupációját annak érdekében, hogy ennek a 
szegény és nyomorult népnek legalább ilyen módon segítsenek. De ezt sem sikerült 
elérnünk – a békeszerződést javítások nélkül nyújtották be aláírásra, és a magyarok 
alá is írták. És mennydörgésként érnek bennünket mindennap azok a könyörtelen 
hírek, hogy ezekről a területekről kitelepülnek, elhagyják őket. Cserbenhagyják 
azt a mintegy 90.000 szerbet és sokácot, akiket ártatlanul, kizárólag csak szerb 
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érzületük miatt ítéltek pusztulásra. –  Idősek és fiatalok, mindenki, aki szerbül 
érzett és lélegzett, rettegni kezdett, de különösen a dobrudzsai és szaloniki hős 
önkénteseinket félemlítették meg. 

Már a háború előtt sem titkolták szerb mivoltukat ezeken a területeken, de a 
szerb hadsereg bevonulásával szinte minden idevalósi szerb felfedte szerb lelkületét: 
Mindenekelőtt ételt, ruhaneműt és pénzadományokat kezdtek gyűjteni, hogy innen 
is segítsenek a letarolt és leigázott Szerbiának; és továbbra is folytattuk mindazt, 
ami minden valódi szerb férfitól és szerb nőtől elvárható ilyen boldog idők alatt; 
és örömmel viseltük gyönyörű szerb trikolórjainkat és tűztük ki szerb lobogóinkat.

A   magyarok már 1914-ben, a mozgósítás idején sok polgártársunkat börtönbe 
zárták. Mit fognak tenni velünk akkor most, amikor nyilvánvalóan kitűntünk, és 
testileg és lelkileg is kimutattuk szerb mivoltunkat, amikor annyiszor követeltük, 
hogy ezeket a területeket csatolják a szerb anyaországhoz; amikor ennek érdekében 
még ma is, a békeszerződés aláírása után is nyíltan tiltakozunk: és mikor a szerb 
hadsereg soraiban ellenük harcoltunk?!

Már a háború előtt is sokat fenyegettek bennünket, szerbeket, most azonban 
még többet fenyegetnek minket. Érthető tehát, hogy az „evakuáció” szó hallatán, 
különösen a békeszerződés aláírását követően, mindannyian rettegünk, és aggo-
dalommal azon gondolkodunk: Mi most a teendő? Amint a magyar közigazgatás 
újból hivatalba lép, semmi jóra nem számíthatunk. Nemcsak a támadásoktól, 
fosztogatásoktól, letartóztatásoktól, börtöntől, az esetleges akasztásoktól félünk, 
hanem tekintetünket a sokkal távolibb jövőbe vetjük: Mi lesz a gyermekeinkkel és 
unokáinkkal, ősi sírjainkkal és minden szentségünkkel?!

Elveszítjük minden intelligenciánkat, papjainkat, tanárainkat, kereskedőinket, 
iparosainkat; az egyházi iskoláinkat! Gyerekeinket a magyar szellem fogja áthatni, 
elfelejtik nyelvüket, elhagyják a hitüket és védszentjüket, és ilyen módon elmagya-
rosítva, a németekkel karöltve, hamarosan egész fajtájuk legvérmesebb ellenségeivé 
válnak, mint ahogy egykor a janicsárokkal történt. Különösen a nagyszámú sokácság 
veszélyeztet minket, akiket nélkülünk csábítóik a leghamarabb beolvasztanak, és 
mellettünk élve a legveszélyesebb szomszédainkká válnak. Ezért mindenképpen 
magunk mellett kell tartanunk, és teljesen fel kell világosítanunk őket.

A   fiatal Szerb, Horvát és Szlovén Királyság államhatárai ezekben a régiókban 
annyira természetellenesek, és mindent figyelmen kívül hagyva lettek meghatározva, 
hogy már most is előre lehet látni az állami érdekeket is befolyásoló hatalmas veszé-
lyeket. Nincs egyetlen szárazföldi földrajzi fedezék. A   Duna mentén a dunaszekcsői 
hegygerinctől, a Dráva mellett pedig a baracskai fennsíkon kiépített sáncok és 
töltések védik meg a magas vízállástól és az árvizektől a nekünk megítélt vízgyűjtő 
háromszög teljes alsó területét. Középen a Fekete Pécs-vize [sic! helyesen: a Fekete-
víz, a Pécsi-víz] és a Karasica nagy területről szállítja a Mecsek vízgyűjtő területéről 
származó bőséges vizet, amely a mi szivattyúink előtt gyűlik össze – és ha ezek nem 
működnek rendesen, a víz elárasztja szántóföldjeinket, mezőinket, síkságainkat és 
mocsarainkat. Ugyanez a helyzet a gazdag Mohácsi-szigeten. A   szivattyúzás nagyon 
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költséges, ám abból még sincs semmilyen haszon. A   stratégiai következményeken 
kívül tudnunk kell azt is, hogy az árvíz minden költsége bennünket fog terhelni, a 
határőrséget nehéz és költséges lesz fenntartani; gazdasági szempontból hatalmas 
veszteségekre számíthatunk, mert a magyarok bármikor, amikor csak azt akarják, 
eláraszthatnak bennünket vízzel.

Most, hogy kifejtettük minden, szabadsághoz fűződő jogunkat, amelyet már 
szinte minden testvérünk élvez; amikor rámutattunk arra, hogy ősapáink már 
felesküdtek és megesküdtek arra, hogy szent anyánk, Szerbia szelíd és békés keble 
alatt mindannyiunkat összegyűjtenek; amikor őszinte és legszebb tetteinkkel és 
érdemeinkkel bebizonyítottuk, hogy szabadok vagyunk, hogy szerbek vagyunk, 
akiknek célja a szabad, békés élet és a fennmaradás; továbbá mi, akik a legutolsó 
lábnyomáig jól ismerjük ezeket a baranyai területeket, minden jó barátunkat és 
testvérünket figyelmeztettük a szerb–horvát–szlovén államot fenyegető veszélyekre: 
Mi, alulírottak, Közép- és Felső-Baranya szerbjeinek és sokácainak, valamint minden 
más kiemelkedő személyének felhatalmazott képviselői azért gyűltünk össze, hogy 
megtanácskozzuk, majd egyhangúlag elfogadjuk és benyújtsuk a szerb–horvát–
szlovén állam kormányának ezen utolsó, ám legfontosabb kérésünket.

 Ezért Sándor trónörökös Őfelségétől, a Királyi Kormánytól, a Nemzeti Parla-
menttől és annak minden klubjától a legalázatosabban azt kérjük:

Szíveskedjenek visszaemlékezni ősapáinkra, azok óhajaira és szent szavaira, melye-
ket mi, baranyaiak egytől-egyig mindannyian a szívünkbe véstünk, évszázadok óta 
mély fájdalommal és rettegésben dédelgettünk, a dobrudzsai és szaloniki fronton ezek 
megvalósításáért és az arany szabadságért ugyanúgy vérünket ontottuk, áldoztuk fel 
az életünket, ahogy azt a szerbiai és más területeinkről származó testvéreink tették; 
és Szerbia anyácskánk felszabadulásával diadalmasan hozzájutottunk saját földrö-
günkhöz is, amely annyira szerb és annyira a miénk, hogy ennek jogát senki el nem 
vitathatja tőlünk, nemhogy bármilyen külföldi érdekkel helyettesítse. Ne feledjék azt 
sem, hogy mi is egy vérből valók vagyunk, ugyanazon anyától és apától származunk, 
mint Önök. A   Kajmakčalan hősei nálunk is otthon érezték magukat, örömükben 
együtt sírtak velünk, velünk ünnepelték közös szabadságunkat, nőül vették vitézeink 
nővéreit, és új szüleiket és testvéreiket egytől-egyig vigasztalták, és arról győzögették, 
hogy nem hagyják magukra, hanem becsületszavukra megvédik őket.

Nos, ennek a szent becsületnek, tisztességnek és jó hírnek nevében az egész világ 
előtt minden szerbnek és testvérünknek, akárcsak a csatatéren, most is meg kell 
mutatnunk, hogy minden nemzeti érdekünk és jogos törekvésünk a jelenben is és 
ugyancsak a jövőben is ki lesz elégítve.

Kérjük, hogy a közel 90.000 lelket számláló, ismét a rabszolgasorsra váró sze-
rencsétlen, megfélemlített népünk minél sürgősebb megmentésére tett javaslata-
inkat minél eltökéltebben vegyék figyelembe; és azonnal tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket és lépéseket annak érdekében, hogy minden erőnket bevetve időben 
elhárítsuk a ránk leselkedő veszélyeket.
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Kérjük, 
 1.  hogy az utolsó javaslatunkkal összhangban, amelyet 1920. március 26-án Párizsban 

nyújtottunk át a békeküldöttségünknek, a békekonferencia Főtitkárságának, az 
angol és az amerikai nagyköveteknek és francia barátainknak, a még oda nem 
ítélt baranyai területek megszállása még legalább további öt (5) évig tartson. 
Ebben a kérdésben a Parlament jóváhagyásával a Királyi Kormány azonnal nyújt-
sa be indokolt kérelmünket a Népszövetségnek, és közbenjárásával és hathatós 
támogatásával gondoskodjon arról, hogy a baranyai szerb-sokác nép óhajai és 
alapvető jogai érvényesüljenek, fiatal királyságunk érdekei pedig alapjaiban 
megvalósuljanak, annál is inkább, mivel a magyarországi felkavart és terrorista 
körülmények még mindig nem csitultak el. Ez idő alatt akár közvetlenül, akár a 
Népszövetség közvetítésével – akár kompenzáció útján is – a jelenlegi lehetet-
len országhatárt természetes módon és igazságosan ki lehetne javítani, és ezzel 
békés módon biztosítani a kényelmes jövőt mindkét ország számára. A   további 
megszállással a pécsi szénellátás zavartalan biztosításáról is gondoskodnánk, és 
így megteremtenénk a szerencsétlen baranyai nép számára azokat a feltételeket, 
hogy sorsába beletörődve lakóhelyén maradjon, vagy, aki azt szeretné, könnyen 
és békében elköltözhessen.

Ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat sikeresen el lehessen végezni, feltétel nélkül 
biztosítani kell a következőket:

  2.  Le kell váltani a jelenlegi teljes közigazgatási hivatalt, különösképpen a főispán 
kormánybiztosát, a polgármester-helyettest, a határrendészet minden vezetőjét 
és megbízottját; vagyis ezen kiemelt és fontos helyek mindegyikére a helyzetnek 
megfelelő, tapasztalt, szakértő és komoly embereket kell kinevezni. A   jelenlegi 
igazgatással csak ártanánk magunknak, nem válnának hasznunkra, mivel min-
den tekintetben alkalmatlanok. Az egyes igazgatások sikeres munkája minden 
bizonnyal és elengedhetetlenül megköveteli, hogy a Belügyminisztérium Bácska, 
Bánát, Baranya osztályán létesítsenek egy külön helyet kifejezetten egy baranyai 
ügyintéző számára, és ezt egy olyan baranyai szakértő töltené be, aki szívén viseli 
a baranyai ügyeket.

Abban az esetben, ha királyi kormányunk úgy találja, hogy a fenti módon népünk 
és nemzeti érdekeink megmentése és megvédése nem lehetséges, a siker érdekében 
a következőket lehetne megtenni:

 3.  A   magyarokkal egyetértésben már most létre kellene hozni a szerb–horvát–szlo-
vén állam Királyi Nagykövetségét magában Mohácsban, amely a közöttünk 
és a magyarok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokon túl szigorúan 
felügyelné a továbbra is Magyarországon maradó, a nagy eszmékért nyilvánosan 
és magánügyeként kezelően kiálló és harcoló népünk teljes biztonságát és védel-
mét. – Ebbe a nagykövetségbe vagy konzulátusba egy Baranya-szerte, és annak 
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népe körében is ismert baranyai szerbet kellene kinevezni. Ebben a tekintetben 
sem az erőfeszítéseket, sem a költségeket nem szabad sajnálni, mert ebből csak 
hasznunk lehetne.

Ha a fenti javaslatok egyike sem valósulhatna meg, akkor minden erőnkkel arra 
kellene törekednünk, hogy:

 4.  Az antant által felállított bizottságba, amely majd azért érkezik ezekre a terüle-
tekre, hogy a kitelepülés folyamatát felügyelje, majd pedig a rendőri felügyeletet 
elvégezze, egy olyan baranyai szerbet is küldjünk, aki maga is érdekeltként, fárad-
hatatlan érzésekkel telve szemmel tartja a magyarok tevékenységét és szándékait, 
annak érdekében, hogy egyetlen szerbet, sokácot, vagy bárki mást, aki a szerb 
érdekeket vagy nemzeti eszméket magáévá téve kiállt azokért, sem személyesen, 
sem anyagilag ne érjen semmilyen támadás vagy zaklatás.

Még egyszer felhívjuk Sándor trónörökös Őfelsége, a Királyi Kormány, a dicső 
Parlament, minden állami tényező, az elöljáróink, küldötteink, minden egyes 
barátunk és testvérünk figyelmét arra a kétségbeejtő, hatalmas veszélyre, amely 
bennünket, a szabad Szerb–Horvát–Szlovén Királyságon kívül maradtakat fenye-
get, és csupáncsak azért, mert mindenki előtt nyilvánosan ki mertük mondani, 
hogy szerbek vagyunk, hogy testvérei vagyunk azoknak, akik oly győzedelmesen 
megtörték a magyar imperializmust, akik felszabadították egész Európát a nehéz 
német iga alól, akikkel vérünket ontva és életünket feláldozva együtt és vállvetve 
hősiesen harcoltunk Dobrudzsánál és Szalonikinél.

Nem veszítjük el minden reményünket, bízunk benne, hogy ezt a kérelmünket 
mindenhol komolyan veszik, és javaslatainkat a legmegfelelőbb módon értékelik 
annak érdekében, hogy számunkra, minden baranyai számára a teljes békét és rendet 
legalább (5) öt évre biztosítsák, hogy az idő alatt tudatos és haladó munkánkkal 
begyógyítsuk sebeinket.

 Kelt Mohácson, 1920. június 12-én

A   felső- és közép-baranyai biztosok: 36 aláírás

126. MOHÁCS, BÁTASZÉK, LÁNYCSÓK ÉS LIPTÓD TELEPÜLÉSEK 
KÉPVISELŐINEK KÉRVÉNYE47

 (Belgrádban, 1920. június 14-én)

Miniszterelnök Úr!
Mi, alulírottak kérjük, méltóztasson figyelembe venni, majd a Miniszteri Tanácsnak 
és a Nemzeti Képviselőháznak továbbítani a következő memorandumunkat:

 47 F336-f17-2287. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   megszállt Baranya felszabadításával a mi falunk, Bátaszék is felszabadult. Mi, 
bátaszéki szerbek leírhatatlan örömmel fogadtuk, hogy végre valóra vált százéves 
álmunk, és hogy a már-már elfelejtett Baranya felett kisütött Szerbia szabad napja. 
A   régóta sanyargatott, szinte teljesen elenyésző magyar rabszolgákból egyesült ha-
zánk büszke, vidám és szabad fiaivá váltunk. A   szerb hatalom, amelyet tárt karokkal 
oly régóta vágyódva vártunk, a legnagyobb elégtételt jelentette számunkra lankadó 
nemzeti érzelmeink és meggyőződésünk, valamint nemzeti tudatunk hosszan tartó 
megsértése, elnyomása után.

Mi magunk is csaknem két egész évig abban a teljes meggyőződésben éltünk, 
hogy a szerb hadsereg és Királyságunk Kormányának védőszárnyai alatt nem kell 
továbbra is a magyar fenevadtól tartanunk és attól, hogy uralkodnak majd felet-
tünk; hittünk abban, hogy küldöttségünk a békekonferencián meg akarja és meg 
tudja védeni Baranya egész nemzeti területét, és hogy a határ, amelynek közvetlen 
közelében egy nagy szerb hős, egy kedves felszabadítónk (a megboldogult Danilo 
Đerić alezredes) csontjai pihennek, nem fog változni, hanem régóta tartó vágyaink 
és hitünk megvalósulásaként mindörökké úgy marad, vágyaink és hitünk, melyek 
itt sarjadtak ki, azon a helyen, ahol kitartóan virrasztottunk a szerb név, tudat és 
eszme felett. Még a katonaság és az állami közigazgatás kiváló képviselői is arról 
győzögettek bennünket, hogy így lesz.

De most a kész és aláírt magyar békeszerződésben azzal a befejezett és vészjósló 
ténnyel kell szembesülnünk, hogy reményeink meghiúsultak, hitünk pedig hiábavaló 
volt, mert a határ, amellyel igazságtalanul Baranya csak egy kicsiny részét ítélték 
meg számunkra, bennünket, más falvakat és városokat pedig nem, a bosszúálló ma-
gyar fenevad pedig már megmutatkozik, és azzal fenyeget, hogy nagyon is hamar 
visszatér, és örök időkre ismét elnyel bennünket.

Ezt az igazságot hallva csalódottan és leverten hajtottuk le zavart fejünket, és 
a körülményektől rákényszerítve ösztönösen ráéreztünk arra, hogy nem szabad és 
nem lehet a magyarok, a magyar hatalom és az őket kísérő szörnyűségek visszatértét 
megvárnunk. Nehéz szívvel ugyan, de egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy ameny-
nyiben az utolsó pillanatban és az utolsó erőfeszítésekkel nem lehet megmenteni 
Baranya nemzeti területeit és azzal együtt a falunkat is, akkor elköltözünk innen.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az elköltözés a legrosszabb dolog, hogy előtte sok 
kérdés vár letisztázásra. Éppen ezért fordultunk bizalommal a Királyi Kormányhoz 
és a Nemzeti Képviselőházhoz, és vettük magunknak a bátorságot, hogy megkérjük 
őket, ők kíséreljék meg az egy nép átfogó elvándorlásával kapcsolatban felmerülő 
összes kérdés megoldását (mivel rajtunk kívül még sok más falu hozott ilyen dön-
tést). Különösen fontos birtokaink kérdése, amelyekkel kapcsolatban azt kérjük, 
hogy az állam vásárolja azokat fel, vagy biztosítson számunkra hasonlót azon az új 
helyen, ahová majd letelepedünk.

Ezenkívül azt kérjük, hogy az állami gondoskodás jeleként nevezzenek ki egy 
miniszeri bizottságot, amely elvégzi a kivándorlók és ingatlantulajdonuk összeírá-
sát, amely elrendeli és meghatározza nekünk, hol fognak letelepíteni bennünket, 
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és amely az áttelepítés egész folyamatát végigkíséri. Egyedül így lehetünk biztosak 
abban, hogy ez a folyamat jövőnk szempontjából biztonságos, és egyedül így – meg-
győződve arról, hogy anyagi szempontból nem szenvedünk kárt, nem csapnak be 
és fosztanak ki bennünket – várhatjuk azt a szomorú órát, amikor őseink otthonát, 
szeretett földjeinket és halottaink sírjait magunk mögött hagyva útra kelünk.

Úgy értesültünk, hogy néhány faluban a hatalmi szervek utasítására – nem 
tudjuk, hogy a Minisztériumnak van-e erről tudomása – azoknak, akik el akarnak 
költözni, jelentkezniük kellett a közjegyzőnél. Ezt nem tartjuk jó megoldásnak, 
mivel a közjegyzők többsége megbízhatatlan ember (magyar vagy más külföldi), 
akikben semmi bizalmunk nincs, és akik a költöztetést nem úgy fogják lefolytatni, 
ahogy azt kellene, azaz ügyelve minden részletre és mindenekelőtt nem megkárosítva 
bennünket. Ezt azért voltunk szabadok mellékesen megjegyezni, hogy megerősítsük, 
nem lehetünk a kiköltöztetés minden módjával elégedettek, hanem minden remé-
nyünket és bizalmunkat abba a különleges miniszteri bizottságba fektetjük, amely 
a munkát felelősségteljesen végezné el.

Engedjék meg, hogy egyúttal az egész baranyai népünk azon óhaját is kifejezzük, 
hogy a Királyi Kormány a Nemzeti Képviselőházzal egyetemben semmiképp ne 
engedjen a nem odaítélt, számunkra annyira fontos Mohács ügyében, amely teljes-
séggel a miénk (a 17.000 főt kitevő összlakosságból 12.000 lélek a miénk), valamint 
a stratégiai helyzetéből kifolyólag fontos Villány és Siklós területek kérdésében, 
amelyek között a baranyai Göntér zarándokútján a történelmi és hagyományőrző 
emlékmű, minden baranyai szentélye, az utolsó szerb despota, Stevan  Štiljanović 
sírja áll. Ugyanakkor igyekezzen számunkra megszerezni Baranya teljes elfoglalt 
területét legalább öt évre, hogy elegendő idő jusson arra, hogy megfelelő módon 
megoldjuk és végrehajtsuk az emberek áttelepítésének bonyolult kérdését. Ez annál 
inkább is kívánatos, mert az összes munkásszervezet több mint 20.000 baranyai 
munkás nevében azt követelte, hogy katonai és polgári hatóságaink ne hagyják 
el Pécset és Baranya nem odaítélt  részét. Meggyőződésünk, hogy ez egyben a mi 
országunk érdeke is.

Végül, azt kérjük, hogy az átköltözés után minden feltétel nélkül váltsák be a 
pénzünket, amely nálunk még nem került bejelölésre, és nem is váltották át a je-
lenlegi állami pénzre.

Annak reményében, hogy kéréseink a helyzetünkkel együtt érző, és teljes erejük-
kel szerencsétlen tartományunk érdekében kardoskodó, kéréseinket és óhajainkat 
igazán képviselő, jószívű és jólelkű állami szervek színe elé jutnak, maradunk

a legmélyebb tisztelettel, Mohács, Bátaszék, Lánycsók és Liptód települések 
képviselői:

Nestor Božić, Stevan Vasić, Tanasije Damjanović, 
[...] Dorić, Andrija Kešić, Đuraj Tadić, [...]

Belgrádban, 1920. június 14-én
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127. SZŐREG, DESZK, SZENTIVÁN ELÖLJÁRÓINAK PANASZA 
AZ ESETLEGES ELCSATOLÁS MIATT48

(Dátum, hely nélkül)

Tisztelt Elnök Úr, dicsőséges Bizottság!
Átadván eme kérésünket, bátorkodunk néhány olyan adatot is közölni Önökkel, 
melyek megerősítik kérésünk igazságtartalmát.

Miképpen Szőreg, Deszk és Szentiván legutóbbi kitelepítésekor az otthonukat 
elhagyók egy része a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságában telepedett le, hasonló-
képpen, mint történt az 1750-ben, amikor az 1741-es magyar törvény nyert meg-
erősítést, mikor is a szerbeket igazságtalanság érte, amiért a szerbek 1750-ben Petar 
Horvat generális és  Tekelija vezetésével 100.000-en Oroszországba és Besszarábiába 
vándoroltak, majd ezt követte a második kivándorlás Preradović és Šević generálisok 
vezetésével, akik a Dnyeper folyó mentén Új-Szerbiát alapították. A   szerbek földjét 
a magyarok elkobozták, ezért ők egyes vidékeken többen vannak a szerbeknél, de ezt 
erőszakos úton érték el. Ezek a falvak a Tiszától a Marosig minden kétséget kizárva 
a mi falvaink, amit még  Mária Terézia is elismert 1774. november 12-én, majd I. 
József 1817. augusztus 1-jén megerősített.

Ennek alapján indokaink nemzeti szempontból helytállóak.
Ami a birtokokat illeti, az egész határ menti településeken, Szőregen, Szentivánon 

és Deszken a szerbek 3.728 hold szántóföldet és 287 házat, 28 majorságot birtokol-
nak, míg a magyarok királyságunkban csak 216 ½ holdat.

Kérjük Önöket, hogy ne ismétlődjön meg az 1750-es év, és ne engedjék meg, 
hogy ezt a maradék földet is elrabolják tőlünk úgy, miképpen történt az 1750-ben.

Indokaink gazdasági tekintetben jogosak, mert most is fellelhetők azok az ada-
tok Szegeden, melyek egy csoport személyt terhelnek, kiknek földjei a Tisza folyó 
túlpartján vannak, és akik 1914-ben, majd 1919-ben is át akarták vágni a töltést, és 
a Tisza vizét Bánátra akarták engedni, hogy saját mezőiket megmentsék.

Mi történne, Uraim, Bánáttal, ha a védőgátat lerombolnák, mikor a gyálai temp-
lom alapjai ugyanabban a magasságban vannak, mint a kikindai templom tornya, 
mi 24 óra leforgása alatt el lennénk árasztva Bánát összes terményével együtt. Nem 
állítjuk, hogy ezt a hivatalos Magyarország megtenné, de megteszik a magyarok.

Ha eme néhány Tisza és Maros menti falu sorsának eldöntése során azokat to-
vábbra is magyar kezekben hagyják, biztos ítéletet kézbesítenek egész Bánátnak, 
hogy azok egy nap biztos halálukat lelik a Tisza hullámsírjában.

Uraim! Igazságos-e, hogy 3000-4000 ember kedvéért, akik nagyobb szabadsá-
got és kiváltságokat élveznek majd, mint Magyarországon élveztek, elítélik egész 
Bánátot.

 48  AJ-F334-f85. Szerb nyelvű dokumentum. Fordította Papp Árpád.
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A   történelem beszédes, a történelmi adatok pontosak, és a mi érveinket erősítik. 
Mi, akik elhagytuk otthonainkat, amelyek a határ túlsó felén maradtak, utolszor 
kérjük Önöket, hogy csatolják falvainkat Jugoszláviához, amivel megszűnne létezni 
a gyűlölet tárgya ezeken a vidékeken köztünk és a magyarok között, amennyiben 
azonban igazságos követeléseinknek nem lehet eleget tenni, mi puszta életünket – 
melyet Jugoszláviába hoztunk házunk tűzhelye védelmében – áldozzuk fel, mert 
mit ér az életünk a tűzhely nélkül. Őszinte szavaink ezek, mert ha nyugalommal 
és hivatalosan képesek vagyunk kérelmezni, ugyanígy képesek vagyunk a házunk 
melegéért bátran meghalni.

Elegendő vér folyt? Ha nem, akkor önkéntesen felajánljuk, de úgy gondoljuk, 
hogy a tisztelt Urak, belátván jogos követeléseinket, megakadályozzák az újabb 
vérontást.

Igazságosságukban reménykedve maradunk tisztelettel

Nikola Stojković, Svetozar Putnik, 
Joca Stevanović, Mika Kataranac, 

Svetozar Jančikin
 és további hét olvashatatlan aláírás



 ■    1. térkép. A délszláv állam területi követelései 1919 januárjában
Megjegyzés: A szaggatott vonallal jelölt rész: a követelt területek.

Forrás: AJ F336-f21-7252.
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6. térkép. Baranya lakosságának etnikai arányait kördiagramokkal bemutató térkép 
Forrás: F336-66.
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Aba Sámuel •279, 687, 690
Abramović,  Ivan, dr. •624
Áchim A.   •640
Áchim L. A.   •640
Acsády Ignác (1845–1906) Magyar történész. 

F. m.: A karloviczi béke története 1699. Bp., 
1899; A magyar birodalom története. 1–2. 
Bp., 1903–1904.   •218, 541, 559

I. András (1015 k.–1060) Mag yarország 
királya 1046 és 1060 között. 

•279, 687, 690
Andrássy Gyula, gróf (1823–1890) Politi-

kus, külügyminiszter, a Magyar Királyság 
miniszterelnöke 1867 és 1871 között, majd 
az Osztrák–Magyar Monarchia közös kül-
ügyminisztere 1871 és 1879 között. 

•53, 74
Andrić, Teodor (Tivadar), dr. •650, 673
Anđelić (German) (1822–1888) Karlócai 

pátriárka. •427
Angelosz, Iszaakiosz (1156–1204) II. Isza-

a kiosz néven bizánci császár.   •556
Antunovics, Ivan János  (1815–1888) Hor-

vát katolikus püspök, a Bunjevačke i šokačke 
novine (Bunyevác és Sokác Újság) hetilap 
alapítója.   •609

Apponyi Albert, gróf (1846–1933) Politikus, 
miniszter, a Magyar Tudományos Akadé-
mia igazgatósági tagja. 

•178–179, 186, 238–239, 324, 328, 586
Aracki, bajai iskolafelügyelő •156, 306
Aradski, Ignjat Gigin •619

Aradszky Iván, t. főjegyző •635
Aradski, Mita •619
Aranđelović, Dragoljub (1873–1950) 

Szerb nemzetközi jogász, professzor és 
politikus, a Radikális Párt tagja.  •32

Ascalio Colonna, herceg •185
Aszen, Péter és Kaloján (a három vlach 

testvér) I. Iván Aszen bolgár cár (?–1196), az 
Aszen-ház alapítója, Angelosz Iszaa ki osszal 
való összetűzését követően a vlachok és a bol-
gárok élére áll testvérével, II. Péter későbbi 
bolgár cárral, aki Iván Aszen uralkodása alatt 
Bulgária keleti részében uralkodik. Öccsük, 
Kaloján, két testvére halála után kerül trónra 
(1197–1207). •556

Atanacković, Bogoboj (Bogoljub) (1826–
1858) Magyarországi szerb ügyvéd, költő, 
az első szerb novellista. •251, 571, 662

Attila, hun vezér, Isten ostora •262, 699
Aubert, Louis (?–?) A román és jugoszláv 
ügyek bizottságának francia tagja.    

•106, 164–166, 296, 307
Aurelianus, Lucius Domitius (214–275) 

Ró mai császár, a katonacsászárok egyike. 
271-ben átengedte Dáciát a gótoknak. 

•555
Auspitz Ottó •650
Avramović, Ranislav (1874–1961) Szerb 

mér nök és politikus, a háborús kárfelmérés 
szakértője.   •186, 297

Axelráth Mór •651

A
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Baburica, Pasko (1875–1941) Horvát szár-
mazású chilei bányatulajdonos, a Délszláv 
Nemzeti Tanács alapítója, a Jugoszláv Bi-
zottság támogatója és tagja.    •376

Baić, Miloš •634
Baić, Pera •619
Bajić, Blagoje •619
Bajić Blagoje neje, Katica •621
Bakić, Pavle (?–1537) Šumadijai szerb nemes, 

az utolsó szerb fejedelem. Ferdinánd csá-
szár feltétlen híve, akit a Habsburg császár 
nevezett ki halála előtt egy hónappal a Ma-
gyar Királyságban élő szerbek fejedelmévé. 

•207, 422, 598
Balfour, Arthur James (1848–1930) Az Egye-

sült Királyság miniszterelnöke (1902–1905), 
az admiralitás első lordja (1915–1916), kü l-
ügy  miniszter (1916–1919).   •73, 394

Banac, Božo (1883–1945) Horvát hajó-
tulajdonos, az osztrák–mag yar kereske-
delmi flotta felosztása kérdésében felkért 
szakértő.  •28, 111

Banjanin, Jovo (1874–1960) Szerb szárma-
zású horvát politikus és publicista, a Horvát 
Parlament egykori tagja, a budapesti Parla-
ment horvát tagja.   •377

Barac, Fran (1872–1940) A zágrábi pap-
nevelde professzora , kapcsolattartó a 
horvátországi politikai pártok és az emig-
ráció között, a néprajzi-történelmi szekció 
tagja.   •126, 128, 135

Barački, Nenad (1878–1939) Pravoszláv pap, 
a háború alatt tábori lelkészként szolgált, 
szőregi pap, a Matica srpska tagja. 

•168, 495, 654, 667
Barbulović, Dušan •630
(I.) Basarab (1270–1280 körül – 1352) Ha-

vasalföldi fejedelem 1310 és 1352 között. 
•555

Batthyány Ádám (1610–1659) Császári és 
királyi kamarás.  •422

II. (Vak) Béla (1108 k.–1141) Magyarország 
királya 1131 és 1141 között. Apja Álmos 
herceg, I. Géza király fi a, anyja Predszláva, II. 
Szvjatopolk kijevi nagyfejedelem leánya.  

 •205, 558
IV. Béla (1206–1270) Magyar király 1235-

től haláláig. Uralkodásának idejére esett az 
1241–42-es tatárjárás.  •421

Belić, Aleksandar (1876–1960) Szerb nyel-
vész, a Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia elnöke (1937–1960). 
 •21, 32, 37, 42, 44, 85–86, 88, 89, 91–93, 
96–97, 106, 108, 115, 118–120, 125, 127, 
130–131, 133–136, 140, 143, 145–146, 
150, 154–155, 159, 164, 296, 300, 305, 311, 

313, 315, 476, 494, 605, 609
Belmužević, Miloš (?–1501) Szerb főne-

mes, Lazar Branković uralkodása idején 
Srebrenica kapitánya (1457), később Má-
tyás király lovassági parancsnoka.   

•207, 558–598
Belos (1083–1163 körül) Horvát–dalmát 

bán, szerb herceg, magyar herceg, II. Béla 
magyar király sógora, Ilona királyné öccse. 

•205, 558
Benačić  •106
Bencze József  •638
Benedek József  •651
Beneš, Eduard, dr. (1884–1948) Cseh politi-

kus, a világháború kitörésekor titkos ellen-
állási mozgalmat vezetett Maffia néven.  

•138, 163, 647
Benković  •378
Benkő Tamás, bíró  •638
Benyovszky Lajos (1824–1908) Pozsonyi 

ügyvéd, a siklósi uradalom tulajdonosa. A 
várat és a hozzá tartozó birtokokat a Bat-
thyány családtól vásárolta meg 1873-ban. 

•545, 582, 647

B
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Berthelot, Philippe (1866–1934) A   francia 
külügyminisztérium magas beosztású hiva-
talnoka, a távol-keleti kérdés jó ismerője.  

•185–186
Bertrandon de la Broquiere  lásd  La Bro-

cquiere, Bertrandon de 
Berzeviczy  •239
Bešlin, Milivoj  •619
Biankini, Ante (1860–1934) Orvos és poli-

tikus, a chicagói Jugoszláv Bizottság elnöke.  
•366, 377

Biankini, Juraj (1847–1928) Horvát politi-
kus, a Dalmát Szábor tagja 1881 és 1887, 
illetve 1889 és 1918 között, a Birodalmi 
Tanács tagja 1892 és 1918 között.   •378

Biedermann, hercegnő  •647
Bismarck, Otto von (1815–1898) 1862 és 

1871 között Poroszország miniszterelnöke. 
1871. január 18-án a versailles-i kastély 
tükörtermében kikiáltották a német császár-
ságot, Bismarck a birodalom első kancellárja 
lett és maradt 1890-ig.  •53

Bliss, Tasker Howard (1853–1930) Az Egye-
sült Államok Tengerészeti Akadémiájának 
professzora, tábornok, a Legfelsőbb Tanács 
tagja.  •163

Bobos, Andrej  •642
Bogdanov, Jovan, dr.  •624
Bonar Law, Andrew (1858–1923) Brit politi-

kus, az Egyesült Királyság miniszterelnöke 
1922 és 1923 között, Arthur Balfour visz-
szavonulását követően a Konzervatív Párt 
elnöke.   •179

Boór L.  •640
Bor, Uroš  •629
Borovszky Samu (1860–1912) Magyar tör-

ténész, helytörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, irattárnoka.   •16

Bošković, Dušan 620, 624
Bošković, Mateja – Mata (1864–1950) Szerb 

diplomata. Diplomáciai pályafutását 1890-
ben kezdi, Szkopjéban, Londonban teljesít 
szolgálatot.   •30, 42, 83, 86, 93, 113, 341

Bošković, Stevan (1868–1957) Szerb geo-
déta, tábornok, a Földrajzi Intézet vezetője, 
akadémikus, topográfus és kartográfus.  

•98, 401–403
Bowman, Isaiah, dr. (1878–1950) Amerikai 

földrajztudós.    •175–176, 322
Božanić, Bogdan  •136, 305, 624
Božić, Nestor  •710
Božić, Radić (1502–1528) Szerbia kinevezett 

fejedelme 1527és 1528 között.  •207, 598
Božidarović  •21
Branković, Đorđe, más néven Szent Maxim 

(1461–1516) A Branković-dinasztia utolsó 
olyan tagja, aki a Szerbia fejedelme címet 
viselte (1486 és 1497 között).   •687

Branković, Đorđe (Brankovics Györg y)  
(1645–1711) Erdélyi diplomata, török 
tolmács, magyar gróf, szerb trónkövetelő.
 •51–52, 214, 279, 405, 536, 601, 690, 692

Branković, Đurađ (Brankovics Györg y) 
(1377–1456) Szerb fejedelem, Vuk Branko-
vić második fi a, Lázár fejedelem unokája, 
Szend rői Györgyként is ismert. Stefan Laza-
rević kortársa. Brankovics részt vett a várnai 
(1444), a második rigómezei (1448) csatában 
és a nándorfehérvári diadalban (1456). Jól-
lehet közel nyolcvan éve a középkori Szerbia 
legviharosabb időszakához köthető, folklór-
alkotás nem köthető sze mélyéhez. 

•206–208, 404, 535, 598, 687, 694
Brătiano (Brătianu), Ion (1864–1927) 

Román politikus és államfő, öt alkalom-
mal kormányfő, 1896-tól belügyminiszter, 
1909-től a Nemzeti Liberális Párt vezetője.
•28, 81, 94, 95, 110–111, 132, 139, 220, 

284–285, 287, 290, 393–399, 507
Brazai  •647
Brečić, Mihael  •378
Brezigar, Milko (1886–1958) Szlovén köz-

gazdász, a Jugoszláv Bizottság tagja.  •21
Brkić, Vojin  •624
Brown, Robert  •441
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Buckler, William Hepburn (1867–1952) 
Amerikai régész, diplomata, jogász, a „tu-
dományos béke” szükségességének megfo-
galmazója a párizsi békekonferencián.   •45

Budinčević, Šimon  •619
Bulik, Janko  •624
Buljovčić, Veljko  •619

C

Čakra  •651 
Cambon, Jules-Martin (1845–1935) Francia 

diplomata, Franciaország washingtoni és 
madridi, 1907 és 1914 között berlini nagy-
követe, 1915-től a külüg yminisztérium 
főtitkára, a csehszlovák területi bizottság, 
majd a Nagykövetek Tanácsának elnöke.  

•28, 185
Cantacuzino, Ioan (1863–1934) Román 

tudós, mikrobiológus, az immunológia és a 
patológia román iskolájának megalapítója, 
a Román Akadémia tagja.   •114, 407

Caracalla (188–217) Római császár, a pol-
gárjog jóváhagyója a provinciák minden 
lakosa számára.   •555

Caraffa, Antonio (1642–1693) Itáliai zsol-
dosvezér, 1686-tól a felső-magyarországi 
császári hadak parancsnoka, 1687-ben az 
eperjesi vésztörvényszék elrendelője.  

•422
Carić, Juraj, dr. (1867–1921) Horvát pap, 

spliti püspök, a Ferenc József-rend kereszt 
csillaggal kitüntetettje.   •133

(Macsói) Čarnojevićek  •270
Čarnojević, III. Arsenije (1633–1706) Ipeki 

szerb pátriárka 1674 és 1690, majd az auszt-
riai szerbek pátriárkája 1690 és 1706 között.
•213, 217, 405, 422, 479, 537, 583, 599, 601

Čelnik, Radoslav (?–?) 16. századi szerémségi 
martalócvezér, vajda, 1526 és 1527 között 
Jovan Nenad Crni mellett harcolt a Délvi-
déken.   •207, 598

Čevapović, Gregorius (1786–1832) Szlavó-
niai horvát katolikus pap.    •609

Chervin, Arthur (1850–1921) Francia ant-
ropológus.    •213, 600

Chóniatés  Nikétas (1155–1217) A 12. szá-
zad legjelentősebb és legismertebb bizánci 
történetírója.  •556

Chudovsky, Peter •642
Čingrija, Melko, dr. (1873–1949) A Horvát 

Párt dalmáciai képviselője, Dubrovnik pol-
gármestere, a horvát–szerb koalíció híve, a 
bécsi Birodalmi Tanács Tagja 1911 és 1918 
között.   •60, 378

Cirill, bolgár herceg (1895–1945) Preszlav 
hercege, 1943 és 1945 között Bulgária 
régense, 1945-ben a szovjetek kivégezték. 

•180
Cirill és Metód, (Szent) Cirill (827–869) 

Bizánci hittérítő, eredeti nevén Konstantin, 
Szent Metód (815–885) testvére, aki egyike 
a legjelentősebb keleti egyházatyáknak. 

 •52, 202, 204, 248, 421, 582, 597
Clemenceau, Benjamin Georges (1841–

1929) Francia államférfi, a németek elleni 
re vansizmus híve. 1906-tól belügyminisz-
ter, majd miniszterelnök 1909-ig. 1920-ban 
vereséget szenvedett az elnökválasztáson, le-
mondott, és visszavonult a politikai élettől.  
•25, 27, 94, 108, 139–141, 146–147, 155, 
160, 172, 176–177, 179, 293, 295, 314–
315, 318–319, 321–323, 341, 393–395, 

397, 399
Cluverius (Clüver, Philipp) (1580–1622) 

Német térképész és történész.  
•199, 210, 536, 548
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Coandă, Constantin (1857–1932) 1918-ban 
a Román Királyság miniszterelnöke, majd 
külügyminisztere. Az új román kormány bé-
kekonferencián részt vevő küldöttségének 
első embere, 1920 decemberétől 1927-ig a 
Román Szenátus elnöke.   •506–507

Čok, Ivan Marija, dr. (1886–1948) Trieszti 
szlovén üg yvéd, a néprajzi-történelmi 
szekció tagja.    •96–97, 106, 143, 146

Čokić, Andrija •619
Čolak-Antić, Vojin (1877–1943) Katona-

tiszt, 1919-ben a Baranyában szolgáló II. 
huszárezred parancsnoka. •650

Cook, Joseph, Sir (1860–1947) Ausztrál   poli-
tikus, 1913 és 1914 között Ausztrália mi-
niszterelnöke, a csehszlovák területi bizott-
ság tagja.   •28

Ćosić, Milan (?–?) Megyei iskolafelügyelő, a 
Baranya Védelméért népi szervezet elnöke.

   •182, 185–186, 325, 682, 685, 697, 700
Ćosić, Mladen •671
Čović, Gavro •619
Čović, Tomo •619
Crespi, Silvio Benigno (1868–1944) Olasz 

politikus, az apja által Crespi d’Adda tex-
tilmunkásoknak létesített település építé-
sének folytatója, textilgyáros.   •157

Crowe, Eyre Alexander Barby, Sir  (1864–
1925) Brit politikus, 1914-től a Foreign 
Offi   ce helyettes közigazgatási államtitkára, 
angol külügyi államtitkár, a csehszlovák, 
illetve román területi bizottság tagja.  
•28, 106, 121, 124, 150–151, 153, 171, 

290, 320, 498

Csaplovics, Jan •642
Čukurov, Milivoj •634
Čupić, Ljubomir •631
Ćurčin, Milan (1880–1960) Horvát költő, 

műfordító.   •41
Curzon, George Nathaniel (1859–1925) 

Gróf, diplomata, India alkirálya (1911–
1921), brit külügyminiszter (1919–1924), 
1924-ben a Királyi Államtanács elnöke.   

•179, 185
Cvijić, Jovan  (1865–1927) Föld- és néprajz-

tudós, a néprajzi-történelmi szekció veze-
tője 1919-ben.   
•13, 17–18, 20–21, 28–29, 31–35, 37, 39, 
40–46, 48–50, 60–62, 66, 78, 85–91, 93, 
96–97, 100, 103–104, 106–108, 110–115, 
117–120, 125–128, 130–136, 140–141, 
143–146, 148, 150, 153, 155, 157, 159–
162, 164–165, 167–169, 171–174, 181, 
183–185, 189, 193, 200, 202–204, 206–
208, 212–214, 220, 222–223, 234, 242, 
244–245, 251, 275, 283–284, 286–289, 
293–297, 300–321, 324–326, 328, 408, 
411–416, 419–420, 443, 446, 470–471, 
489–496, 498, 501, 503–504, 508, 546, 594

Cvijić, Ljubica (1879–1941) Jovan Cvijić 
fe lesége, hagyatékának rendezője.    

•17, 113, 150,  210, 337
Czoernig, Karl von (1804–1889) Osztrák 

mér nök, térképész és statisztikus.  
•199, 536, 548, 607
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Đakov, Tonisija •634
Damjanović, Tanasije •710
Daničić, Đura (1825–1882) Szerb nyelvész 

és bibliafordító, „a legnagyobb szerb filo-
lógus”, a Jugoszláv Tudományos Akadémia 
titkára.   •251, 571

Dávid és Góliát •606
Davidović, Ljubomir (1863–1940) A Radi-

kális, majd a Demokrata Párt alapítója/ve-
zetője, oktatási miniszter, majd kormányfő 
1919–1920-ban.  

    •174–175, 297, 321, 498, 508, 681
Day, Clive (1871–1951) Az Egyesült Államok 

küldöttségének Balkán-referense, a román 
területi bizottság tagja.   •28, 106, 121

De Giulli, Ivo, dr. (1876–1957) Horvát 
politikus, diplomata, jogász, dubrovniki 
(Dalmácia) községi tanácsnok  • 366, 377

De Martino, Giacomo (1868–1957) Olasz 
diplomata és politikus, a román területi 
bizottság tagja, a Külügyminisztérium főtit-
kára, a Területi Bizottság alelnöke.  

•28, 78, 100, 106
De Martonne, Emmanuel (1873–1955) 

Francia geográfus, Paul Vidal de la Blache 
veje, a világháború alatt további öt geo-
gráfussal alkotják a vezérkar 2. irodáját, a 
magyar–román határ kialakításában döntő 
szerephez jutott.    

•107, 123, 149, 151, 219, 220, 315, 556
Demšar, F. •378
Denis, Ernest (1849–1921) Francia történész, 

Németország- és Csehország-szakértő, a Sor-
bonne professzora, a csehszlovák emigráció 
támogatója az első világháború alatt.   •46

Đelmiš, Gabor •619
Đerić, Danilo •709
De Saint Quentin, René Doynel (1883–

1961)  Francia diplomata, 1938 és 1940 

között Franciaország washingtoni nagykö-
vete. •106

Diaz, Armando (1861–1928) Olasz kato-
natiszt, tábornok, 1916-tól vezérőrnagy, 
1917-től Luigi Cadorna utódjaként olasz 
vezérkari főnök, főparancsnok, 1921 és 
1924 között olasz hadügyminiszter.   •388

Dimitrije, Mrnjavčević  (1345 és 1371 kö-
zött – 1407 és 1410 között) Vukašin király 
fia, Zsigmond vazallusa, Világos várnagya, 
Arad megye ispánja (1404–1407).  •404

Dimitrijević, Milan •634
Dimitrijević, Nikola •630
Dobrović, Petar (1890–1942) Festő. Jómó-

dú pécsi szerb családban született, a ciszter-
cita gimnáziumban érettségizett. 

 •326–327, 664
Dolinka, Vazul (1882–?) Görögkeleti vallá-

sú szerb tiszt, a Ludovikát 1906-ban végezte 
Baja város ösztöndíjával, százados, majd 
őrnagy, 1918–1919-ben Baja város polgár-
mestere, 1919 elejétől főispán-polgármester.
•156, 159, 265, 276–277, 655, 657–658, 

661, 663
Dombai Tamás •638
Đorđević, Dimitrije (Mita) •620, 624
Đorđević, Tihomir (1868–1944) Etnoló-

gus, folklorista, a belgrádi egyetem tanára, 
a néprajzi-történelmi szekció jegyzőkönyv-
vezetője, a memorandumokat szerkesztő 
bizottság tagja. 
• 21, 32–33, 35, 44, 86, 88, 91, 96, 101, 106, 
108, 118–119, 125, 127, 130, 132–133, 
135–136, 140, 143, 145–146, 155, 300, 

305, 311, 315
Đorđević, Vojislav •167, 673
Dózsa György (1470–1514) Az 1514-es pa-

rasztháborúba torkollott keresztes hadjárat 
katonai vezetője. •688

D
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Dragosavljević, Adam  (1800–1862) Szerb  
pedagógus, nyelvújító, Vuk Karadžić számá-
ra több (3000 körül) szót gyűjtött Baranya 
és Szerémség vidékéről.   •250, 584

Dragutin, István (1252–1316) Nemanjić-
házi király (1276 és 1282 között), később 
Szerémség királya (1282–1316), Stefan 
Uroš és Anjou Károly nápolyi király lányá-
nak, Anjou Ilonának fia, felesége V. László 
lánya, Katalin.   •597

Draškić, Panta (1881–1957) Gyalogsági 
tábornok, 1941-ben munkaügyi miniszter, a 
szaloniki per során a Fekete kéz nevű titkos 
szervezethez tartozása miatt eltávolítják 
Sándor régens környezetéből.   •61

Draskovich Iván, gróf (1878–1963) A 
sellyei uradalom tulajdonosa.  

• 156, 316, 545, 582, 647, 649, 651

Đukić, Joca •642
Dulibić, Ante, dr. (1867–1935) Horvát jog-

párti politikus, ügyvéd, 1904-től a Dalmát 
Szábor képviselője, 1907-től a Birodalmi 
Tanács tagja.   •378

Dulić, Mate •619
Dulles, Allen Welsh (1893–1969) Amerikai 

jogász, diplomata, 1916-ban a bécsi amerikai 
nagykövetségen szolgál, a csehszlovák területi 
bizottság tagja, később a Központi Hír szerző 
Iroda vezetője 1953 és 1961 között.   •28

Dunđerski •463
Durbešić •106, 136, 305
Đurđević, Vojislav, dr. •651
Đuričić, Marko (1861–1926) Több alka-

lommal szerb igazságügy-miniszter (1912, 
1913–1918).   •348

Đurić, Kosta •661

E

Ebenhardt, Karl •665
Ehrlich, Lambert (1878–1942) Szlovén pap, 

a celoveci papnevelde tanára 1919-ig, 1922-
től a ljubljanai egyetem tanára. 

•21, 131, 135–136, 143, 159, 305, 417
Esterházy Miklós, herceg (Pompakedvelő 

Miklós) (1714–1790) Az Esterházy család 
fraknói ágából származó galántai gróf, csá-
szári és királyi tábornok, a fertődi kastély 
építtetője, a szentlőrinci uradalom tulajdo-
nosa.   •545, 582, 647

Evetovich (Ivan) János (1860–1923) Bácsi 
plébános. Bácsalmáson született. 1885. 
június 26-án misés pappá szentelték fel, 
azután káplán volt Bátyon, Böködön, Katy-
máron, Bajmokon. A Bács-Bodrog megyei 
Irodalmi Társaság választmányi tagja.  

 •656
Ewans, Arthur John, Sir (1851–1941) A brit 

régészet egyik leghíresebb alakja, nevéhez 
fűződik Knósszosz felfedezése.   
•43, 66

F

I. Ferdinánd (1793–1875) Osztrák császár, 
V. Ferdinándként (1835–1848) mag yar 
király.   •375, 422

Ferenc József, császár és király (1830–Bécs, 
1916) Osztrák császár, magyar és cseh király, 
az Osztrák–Magyar Monarchia első uralko-
dója (1867–1916).   •277, 375, 662, 694

Fermendzsin Márton Özséb (1845–1897) 
Ferences rendi történész.   •478

Festetics Imre, szigetvári gróf  
•156, 316, 649–650

Filipov, Martin, dr.  •624
Foch, Ferdinand (1851–1929) Francia kato-

natiszt, marsall, 1917-től a francia hadsereg 
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vezérkari főnöke, 1918-tól a nyugati an-
tantcsapatok főparancsnoka. A   versailles-i 
békeszerződés kapcsán nyilatkozta: „Ez 
nem béke, csak fegyverszünet húsz évre.”

 •82, 85, 162–163, 283
Folegovics, Juraj •665
Forbes, Adam •185

Franchet d’Espèrey, Louis (1856–1942) 
Francia tábornagy, marsall, a keleti hadsereg 
parancsnoka 1918 júniusától. 

•110, 167, 271, 287, 671
Francisci, Stefan •640
Frekot Miklós (?–?) Tolvádi jegyző, a ju-

goszlávellenes német nyilatkozat eg yik 
szerzője.   •497

G

Gaj, Ljudevit (1809–1872) Horvát nyelvész, 
politikus, újságíró és író, az illírizmus vezető 
személyisége.   •52

Gál Imre •188
Galli •185
Gallois, Lucien (1857–1941) Francia föld-

rajztudós, az Annales de Géographie kiadója 
mestere, Paul Vidal de la Blache mellett.   

•220, 556
Garašanin, Ilija (1812–1874) Szerb poli-

tikus, kormányfő, a Nacsertanije (1844) 
megszövegezője.   •53, 84

Garašanin, Milutin (1843–1898) Ilija Gara-
šanin fia, szerb kormányfő, 1881 és 1883 
között belügyminiszter, 1881-ben alapítója 
és elnöke a Szerb Haladó Pártnak.   •55

Garibaldi, Giuseppe (1807–1882) Olasz 
tábornok, az olasz egység lánglelkű harcosa, 
Európán kívül Dél-Amerikában is harcolt.   

•56
Gavrilović, Mihailo (1868–1924) Szerb 

nyelvész-történész, Szerbia vatikáni, szent-
péter vári követe, az SZHSZ Királyság 
londoni nagykövete. •354, 681

Gavrilović, Miroslav •408
Gazzari, Julije, dr. (1865–1934) Horvát ügy-

véd, egykori községi tanácsos Šibenikben, a 
Jugoszláv Bizottság tagja.     
•132–133, 135–136, 140, 145, 305, 366, 

377

Gerlach István (Stefan Gerlach) (1546–
1612) Utazó, német lutheránus teológus, 
1573 és 1578 között Konstantinápolyban 
tartózkodik.   •212, 599

Giles, Herbert (1845–1935) Brit diplomata, 
sinológus. •420

Glibovszki, Milan (?–?) A Baranjski glasnik 
(Baranyai Hírnök) felelős szerkesztője. 
•182, 664, 666, 682, 685

Gojković, Kuzman •630
Göncző Péter •619
Gostinčar, Josip (1860–1942) Szlovén poli-

tikus, a Horvát–Szlovén Klub tagja.   •378
Götz •34
Grafenauer, Franc, dr. (1860–1935) Ka-

rintiai szlovén politikus. A Délszláv Klub 
tagja a Birodalmi Tanácsban, felségárulásért 
elítélik, majd felmentik, az új délszláv állam 
képviselője.  •378

Gréczy István, bíró •651
Gregorčić, Anton, dr. (1852–1925) Szlovén 

katolikus pap és politikus.  •378
Gregorin, Gustav, dr. (1860–1942) Trieszti 

horvát ügyvéd, képviselő a Goricai–Gra di-
nai Száborban, a sežanai körzet képviselője a 
Bécsi Parlamentben, trieszti községi tanács-
nok.   •377–378

Grenard, Joseph Fernand (1866–1945) 
Francia diplomata, szolgálatát Szarajevó-
ban, Varsóban, Moszkvában és Belgrádban 
végezte.   •  177, 323
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Grey, Sir Edward (1862–1933) Angol li-
berális politikus, az Eg yesült Királyság 
külügyminisztere (1905–1916), amerikai 
nagykövete (1919–1920).   •67

Grgić, Stevan •250, 584
Grósz Imre, dr. •647
Gršković, Don Niko (1863–1949) Újságíró 

és politikus, káplán, a Jogpárt folyóiratának 
szerkesztője, a chicagói és clevelandi kato-
likus filiák megalapítója, a chicagói nagy 
nemzetgyűlés szervezője 1915-ben.    

•366, 377
Grujić, Đorđe •624

Grujić, Nikanor (1810–1887) Pravoszláv pap, 
irodalmár, költő, az 1848. évi májusi nagy-
gyűlés egyik fő szónoka, beszédét követően 
kiáltották ki a Szerb Vajdaságot. Pakráci 
püspök (1861), 1871-ben a karlócai érsekség 
adminisztrátora.   •250, 584

Grunik, Jan •624
Grurin, Jan •624
Guganović,  Jerko (1660 k.–1732) Ferences 

szerzetes. •298
Gyalus Tamás •638
Gyarmati János •651
Győri Tamás •688

H

Habsburg–Lotaringiai József Károly, 
főherceg (1833–1905) József nádor harma-
dik fia, az 1867-es kiegyezést követően az 
önálló magyar honvédség megszervezője, 
a cigány nyelvészet és a honi romanisztika 
megteremtője, az Országos Iparegyesület 
alapító tagja. •168

Habsburg Károly (IV. Károly) (1887–
1922) Ferenc József halála után 1916. no-
vember 21-től Ausztria császára, Csehország 
és Magyarország királya.   

•69, 73–74, 374–375
Habsburg-Tescheni Frigyes, főherceg 

(1856–1936)  Az osztrák–magyar hadsereg 
egykori vezérkari főnöke, a beljei uradalom 
birtokosa.   

 •231, 482, 484–485, 581–582, 647
Hadžić, Stevan (1868–1931) A szerb, később 

a jugoszláv hadsereg tábornoka, négy alka-
lommal hadügyi és tengerészeti miniszter.   

 •154, 250, 584, 645
Haumant, Émile (1859–1942) Francia nyel-

vész, szlavista és történész.   •77, 608
Hauser •607
III. Henrik vagy Fekete Henrik (1017–1056) 

Német király 1039-től, német-római császár 
1046-tól haláláig. •687

Henrys, Paul Prosper (1862–1943) Francia 
katonatiszt, tábornok, 1917 és 1919 között 
a francia keleti hadsereg, majd a magyaror-
szági francia hadsereg parancsnoka, 1919 
és 1920 között a leng yelországi francia 
katonai misszió vezetője.   •389

Hinković, Hinko (1854–1929) Jogász, újság-
író, politikus, képviselő a horvát Parlament-
ben és a budapesti Parlamentben. •367,  377

Hladnik, Janez  (1863–1949) Szlovén kato-
likus pap, politikus.   •378

Honorrat, André (1868–1950) Francia 
diplomata, politikus. •700

Horchow, főhadnagy •106, 110, 287
Horgas Ferenc •638
Horthy Miklós, vitéz nagybányai (1868–

1957) Politikus, admirális, 1909 és 1914 
között Ferenc József szárnysegédje, IV. 
Károly ellentengernaggyá lépteti elő, a Nem-
zeti Hadsereg fővezére, a Magyar Királyság 
kormányzója.   •175

House, Edward Mandell (1858–1938) Ame-
rikai politikus, diplomata, Wilson elnök 
tanácsadója, személyi megbízottja, részt 
vett a wilsoni pontok kidolgozásában, a 
Népszövetség lelkes támogatója.   •418
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Horváth József, bíró •638
Horvat, Petar •77, 711
Hovorka Gyúró •640
Hranilović, Jovan (1855–1924) Görög-

katolikus esperes, költő és újságíró, az 1918. 
november 25-i újvidéki Nagy Nemzetgyű-
lés elnöklője.   •620–621, 624

Hrdlicska, K. •640
Hrdlicska L. •640
Hrenkó, jegyző •640

Huber, Alfons (1834–1898) Német tör-
ténész.   •556

Hunfalvy János (1820–1888) Földrajztudós, 
egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság 
egyik alapító tagja (1872), haláláig elnöke, 
magyar történész (f. m.: Egyetemes történe-
lem. I–III. köt. Pest, 1851–52).   •556

Hunyady Júlia de Kéthely,  hercegnő (1831–
1919) Mihailo Obrenović felesége, majd 
özvegye. •692

I

Imperiali, márki •185
Ingl György •638
Ionescu, Take (1858–1922) Ügyvéd, újságíró, 

politikus, diplomata, a Konzervatív Párt tag-
ja 1891-től, külügyminiszter (1920–1921), 
miniszterelnök (1921–1922).  •105

Iorga, Nicolae (1871–1940) Román törté-
nész, egyetemi professzor, drámaíró, költő, 
politikus, 1907-től képviselő 1938-ig , 
1931–32-ben Románia pártonkívüli minisz-
terelnöke.   •554

Isakov, Vojin •619
Išpanović, Mate •619
I. (Szent) István •262, 421, 603

Iszaakiosz lásd Angelosz Iszaakiosz   
Ivačković, Ilija, dr. •624
Ivanović, Kalman Đurasev •619
Iványi István (1845–1917) Tanár, történész, 

1883-ban a Bács-Bodrog Vármegyei Törté-
nelmi Társulat egyik alapítója. •437

Ivčević, Vicko, dr. (1843–1922) Horvát poli-
tikus, ügyvéd, a dalmát szábor (1876–1918), 
illetve a Birodalmi Tanács (1901–1918) tag-
ja, 1901-től a dalmát szábor házelnöke.   

•378
Ivković, Ivandekić, dr Mirko •619, 624
Izvolszkij, párizsi orosz követ •66

J

Jáfet, Noé harmadik fia, a Biblia alapján az 
indoeurópai népek ősatyja.   •52

Jagić, Vatroslav (1838–1923) Horvát nyel-
vész, szlavista, nyelvtörténész.   •443

Jaklić, Franc (1892–1967) Egyházi író, szer-
zetes. •378

Jakšić testvérek •270, 427, 598, 615
Jakšić, Đura (1832–1878) Szerb költő, 

drámaíró, festő, „a legnagyobb szerb lírai 
költő”.   •251, 408, 554

Jakšić, Grgur (1871–1955) Szerb történész, 
Párizsban szerb/délszláv célok népszerűsí-
tésén dolgozik. •32

Jakšić, Milutin (1863–1937) Szerbcsernyei új-
ságíró, politikus, helytörténész, teológus.   

•164, 671, 678
Jakšić, Stojan •624
Jakšić, Velimir •32
Jančikin, Svetozar •712
Janković, F., dr. •378
Janković, Jovan (?–?) Módosi (Bánát) ta-

nító.   •630
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Janković, Miša •661
Janković, Velizar (1880–1966) Jogász, poli-

tikus, pénzügy- (1920-ig), mezőgazdasági 
és vízügyi (1921-ig) miniszter, Párizsban a 
gazdasági ügyekkel megbízott szekció kül-
dötte.   •349

Jarc, Eugen (1878–1936) A szlovén Néppárt 
tagja (1911–1918).   •378

Jászi Oszkár (1875–1957)  Társadalomtudós, 
szerkesztő, politikus, a Károlyi-kormány 
nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nél-
küli minisztere, majd emigráns politikus. A 
konföderáció eszméjére alapuló nemzetiségi 
politikája és demokratikus eszmerendszere 
minden   autokratikus huszadik századi 
magyar rezsim ellenségévé tette.   •433, 440

Jedlovski ( Jedlowski) Josip, dr.(1884–1966) 
Trieszti horvát ügyvéd, a Jugoszláv Bizott-
ság tagja.   •367

Jelašić, Josip, bán •694
IV. Jenő, Gabriele Condulmer, pápa (1383–

1447) Marchiai Jakabot előbb keresztes had-
járat szervezésére, majd a huszita mozgalom 
letörésére küldi a Magyar Királyságba. •  478

Jeszenszky •647
Jireček, Konstantin (1854–1918) Cseh   tör-

ténész, egyetemi tanár, aki a szerbek és bol-
gárok, albánok, Dubrovnik és Dalmácia tör-
ténete kutatásának szentelte életét.•443, 554

Johnson, Douglas Wilson (1878–1944) A 
ge ofi zika tanára 1912–1942 között a Co lum -
bia Egyetemen, Mihailo Pupin barátja, az 
Inquiry tagja, az Egyesült Államok földrajzi 
szekciójának vezetője.   
•66, 106, 120, 149, 151–152, 157–159, 
166, 171, 289, 315–318, 320, 433–434, 498

Jovan, Nenad Crni, cár (1492 körül – 1527) 
Önjelölt uralkodó, cár, a mohácsi csatavesz-
tés utáni interregnum idején lép fel. Török 
Bálint, Szabadka hűbérura végzi ki.   

•210, 478, 558
Jovanović, Jovan P(ižon) (1869–1939) Szerb 

jogász, politikus, diplomata, szerb külügy-

miniszter (1912), londoni (1915–1916), majd 
washingtoni (1919–1920) követ.   

•61, 73, 348
Jovanović, Jovan Zmaj  (1833–1904) Szerb 

orvos, Petőfi Sándor szerb fordítója, „a 
legnépszerűbb lírai költő”.   •251, 571

Jovanović Kamenko neje, Marija •621
Jovanović, Ljubomir (1965–1928) Szerb 

történész és politikus, egyetemi tanár, aka-
démikus, a szerb oktatási és egyházi ügyek 
minisztere.  •32, 41, 348

Jovanović, Mihailo V., vezérkari ezredes    
•409

Jovanović, Paja (1859–1957) Bánáti szerb 
realista festő.   •251, 554

Jovanović, Petar •630
Jovanović, Slobodan (1869–1958) Liberális 

politikus, Szerbia egyik legjobb tollú mű-
kritikusa, történész, szociológus, újságíró, 
ügyvéd, politikus, jugoszláv miniszterelnök. 
Megkülönböztette egy jellemzően tiszta 
és éles írásmód, melyet később „belgrádi 
stílus”-nak neveztek műkritikus kortársai. 
Fél évszázadon át a szerb értelmiség egyik 
vezetője.   •42, 65, 334, 489

Jovanović, a titkár •86
I. József (1678–1711) I. Lipót császár leg-

idősebb fia, 1705 és 1711 között német-
római császár, Ausztria uralkodó főhercege, 
magyar és cseh király. •711

II. József (1741–1790) Osztrák főherceg, 
mag yar és cseh királyi herceg , 1764-től 
német király, 1765-től a Német-római 
Birodalom császára, majd 1780-tól osztrák 
uralkodó főherceg, valamint magyar és cseh 
király. I. Ferenc császár és Mária Terézia 
királynő negyedik gyermeke. 

•218, 557, 583, 656, 662
Juras •136, 140, 143, 305
Jurić, Bela •619
Jurić, Bodo •619
Jurić, Marko •619
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Kaćanski, Stevan (1829–1890) Gimnáziumi 
tanár, a legismertebb hazafias költő.  

•251, 571
Kállay Benjámin (1839–1903) Politikus, 

diplomata, történész.  A Magyar és az Oszt-
rák Tudományos Akadémia rendes tagja, 
az Osztrák–Mag yar Monarchia belgrádi 
főkonzulja, az Osztrák–Magyar Monarchia 
közös pénzügyminisztere, haláláig Bosznia 
kormányzója.    •56, 59

Kálnoky Gusztáv (1832–1898) Az Osztrák–
Magyar Monarchia közös külügyminisztere 
1881 és 1895 között.    •56

Kammerer •185
Kancin, M., népképviselő •477
Karadžić, Vuk Stefanović (1787–1864) Szerb 

fi lológus, nyelvész, folklórkutató, író és tör-
ténész, a mai szerb nyelv sztenderdizálásának 
a kezdeményezője, helyesírásának a megala-
pozója. •250, 584

Karađorđe, Đorđe Petrović (1768–1817) Az 
első szerb felkelés vezetője, a Karađorđević-
család őse. •356, 396, 532

Karađorđević, Aleksandar (1888–1934) 
Szerbia (1914–1918), majd az SZHSZ Ki-
rályság (1918–1921) régense, 1921 és 1929 
között az SZHSZ, 1929 és 1934 között Jugo-
szlávia királya. Az első szerb, aki repülőn ült.
•63, 65–68, 69, 81, 84, 85, 162, 170, 171, 
308, 319, 347–350, 624, 646, 665, 682, 

696, 708
Karađorđević, Petar (1844–1921) Szerbia 

királya (1903–1918), majd az SZHSZ Ki-
rályság királya, Đorđe Petrović Karađorđe, 
az első szerb felkelés vezetőjének unokája. 
•55, 161, 175, 230, 265, 276, 318, 327, 
528, 552, 621–622, 624, 646, 658, 664–665

Karakašević, Gavra (1888–1924) Szabadka 
csendőrkapitánya 1918 után.   •188, 356

III. Károly, mag yar király (1685–1740) 
1711-től osztrák uralkodói főherceg és 
magyar király, Mária Terézia apja.    

•218, 375, 583
Károlyi Mihály, gróf (1875–1955) Politikus, 

miniszterelnök, az első magyar köztársasági 
elnök, a második világháború után rövid 
ideig követ. •433, 515

Karvinszky Ottó •650
Kaszti Imre •638
Kaszti István, dr. •638
Kaszti István •638
Kaszti Tamás, bíró •638
Kataranac, Mika (Mihailo) •712
Katona István (1732–1811) Bölcseleti dok-

tor, jezsuita pap, apát-kanonok, történetíró. 
F. m.: 42 kötetes latin nyelvű magyar tör-
ténelmi szintézis, a Historia Critica Regum 
Hungariae. •478–479

Kaufman, David •634
Keglevich Imre, gróf •156, 316, 649–650
Kenđelac, Milivoj, dr. (1879–1945) Ügy-

véd, a november 25-i újvidéki Nagy Nem-
zetg yűlés határozatainak nag ykikindai 
ellenjegyzője.   •624–625

Kenđelac, Pavle (1766–1834) Az első szerb a 
teológia doktora címmel, természettudós.   

•251, 554
Kerner, Robert J. (1887–1956) Chicagói 

tör té nész, cseh származású amerikai, területi 
bizottsági tag Celovec kérdésében.   •417

Kerr •185
Kešić, Andrija •710
Kinizsi Pál (1431?–1494) A Magyar Királyság 

országbírója, 1467 és 1472 között Márama-
ros megye főispánja, 1478-ban pálosokat 
telepít Vázsonyba, hűbérbirtokára.  

• 207, 598

K
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Kirilović, Sofronije (?–1786) 1769-től 
erdélyi görögkeleti püspök, 1775 és 1781 
között budai püspök, 1781 és 1789 között 
temesvári püspök.    •250, 584

Klicin, Mita •624
Knićanin, Stevan Petrović (1807–1855) 

Szerb politikus, katonatiszt.  Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc ellen fellépő 
szerbiai önkéntesek parancsnoka, 1849-től 
vezérőrnagyi rangban az osztrák császári 
hadsereg tábornoka, 1853-tól a Szerb Feje-
delemség hadügyminisztere.   •694

Kocelj, fejedelem •201, 204, 421, 597
Koljakov, Obrad •619
Kollonich Lipót, gróf kollegrádi (1631–

1707) Horvát–osztrák származású magyar 
gróf, 1685-től Győr püspöke, 1688-tól bí-
boros, 1691-től kalocsai, 1695-től esztergo-
mi érsek, 1692-től császári államminiszter, 
udvari kamarai elnök. •690

Konjović, Petar (1883–1970) Szerb zeneszer-
ző, 1921-ben a zágrábi opera vezetője. •623

Kopunović, Lajoš •619
Korošec, Anton, dr. (1872–1940) Szlovén 

jezsuita pap, konzervatív politikus, a Szlovén 
Néppárt vezetője, 1906 és 1918 között a 
Birodalmi Tanács képviselője, 1917 máju-
sától a Tanács Délszláv Klubjának vezetője, 
a zágrábi Nemzeti Tanács elnöke 1918-ban, 
a Minisztertanács elnöke 1928–29-ben.  

•70, 73–74, 378, 386
Kosić, iskolafelügyelő •154, 647, 648
Kostić, Đoka •664

Kostić, Laza (1841–1910) Szerb irodalmár, 
költő, a jogtudományok doktora, ügyvéd, 
„a legkiválóbb drámai költő”.  

  •251, 571, 693
Kovács József 638
Kovačević, Ljubomir (1848–1918) Szerb 

politikus és történész, az ún. kritikai tör-
ténetírás egyik szerb meghonosítója.  •443

Kovačević, Stevo •651
Kovačić, Fran, dr. (1867–1939) Szlovén ka-

tolikus teológus, filozófus, a szlovén–német 
etnikai határ (egyik) kidolgozója.   
•106, 130, 132–133, 136, 140, 143, 145–

146, 150, 155, 159, 305, 315
Kramarž, Karel, dr. (1860–1937) Cseh-

szlová kia első miniszterelnöke 1918–1919-
ben, a csehszlovák küldöttség vezetője 
Párizsban.  •76, 163

Krek, Janez Evangelist, dr. (1865–1917) Szlo-
vén keresztényszocialista politikus, újságíró, 
a délszláv államot népszerűsítő Májusi nyi-
latkozat híve és népszerűsítője.   •378

Krnjajski Jović, Štefa •619
Krnjajski, Mate •619
Krnjajski Puškaš, Vlada •619
Krno, Zdenko •624
Kun Béla (1886–1938) Kommunista politi-

kus, újságíró, a Magyar Tanácsköztársaság 
külügyi és hadügyi népbiztosa.  

 •78, 132, 163, 188
Kuharić •127
Kurtulov, Kosta (?–?) A szerb egyházközség 

és a földműves-szövetkezet elnöke Bat-
tonyán.  •618
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La Brocquiere, Bertrandon de (1400 körül 
– 1459) Utazó és útleíró.  • 557

Laginja, M. •378
Lakatoš, Stevan • 106, 127, 624–625
Lalošević, Jovan, dr. (1870–1935) Ügyvéd, 

politikus, képviselő, 1918. november 25. 
után a vajdasági közigazgatás első választott 
elnöke, a bácskai határmegállapító bizott-
ság tagja.   •510, 624

Lampel József •638
Lansing, Robert (1864–1928) Amerikai jo-

gász, államtitkár, 1910-től a hágai Törvény-
szék elnöke, 1914-től az amerikai kormány 
és Wilson egyik legközelebbi tanácsadója, 
1915 és 1920 között az Egyesült Államok 
külügyminisztere.  •20, 150, 152, 157, 418

Laroche, Jules (1872–1961) Francia diplo-
ma  ta, 1894 és 1913 között a római nagy-
követség titkára, a világháború alatt a 
francia Külügyminisztérium Politikai Fő-
osztályának európai ügyekkel foglalkozó 
aligazgatója, a béketárgyaláson a csehszlo-
vák és román területi bizottság tagja, 1924 
után varsói, brüsszeli nagykövet.        
•28, 106–107, 122–124, 126, 171, 176, 

290, 320, 322–323, 498
Latinčić, Jovan, dr. •619, 624
Latinović, Jovan •620
Lázár (1329–1389) Szerb fejedelem 1371-től, 

cár 1377-től, a Hrebeljanović-dinasztiából, 
akit a rigómezei csatát követően I. Bajazid 
kivégeztet.   •52

Lazarević, Stefan (István) (1374–1427) 
Szerb fejedelem 1389-től, despota 1405-
től, akit 1414-ben a magyar király Torontál 
vármegye helytartójává nevezett ki. 

  •206, 404, 535, 598
Lazius, Wolfgang (1514–1565) Térképész, 

mint tábori orvos érkezik magyar földre. 
•199, 209, 211, 536, 548

Leeper, Allen Wigram Alexander (1887–
1935) Ausztrál diplomata, 1918-tól a Kül-
ügyminisztérium szolgálatában a román te-
rületi bizottság tagja, Seton-Watson barátja.
•28, 106, 116–117, 150–153, 166, 185, 

302–303, 434
Lenac, Riccardo (1868–1949) Fiumei hor-

vát ügyvéd, akit a város adminisztrátorává 
neveztek ki, az ideiglenes kormány tagja, az 
olasz kérdés albizottsági tagja.  

•106, 133, 140, 143, 145, 155, 159
Le Rond, Henri (1864–1949) Francia tábor-

nok, a Deuxième Iroda tisztje és Felső-Szi-
léziában a szövetségesek Közigazgatási és 
Plebiszcitum Bizottságának vezetője. 
•   28, 116–117, 120–122,125, 149, 302, 304

Liber János •638
Linder Béla (1876–1962) Katonatiszt, tü-

zér  ezredes, 1918-ban gróf Károlyi Mihály 
kormányának hadüg yminisztere, majd 
Berinkey Dénes kormányának tárca nélküli 
minisztere, 1919-ben a hadügyminisztérium 
bécsi katonai megbízottja, 1920–1921-ben 
a szerb seregek által megszállt Pécs polgár-
mestere, 1921-ben az ún. Bara nyai–bajai 
Szerb–Magyar Köztársaság (Pécs–baranyai 
Köztársaság) egyik vezetője. A Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságba emigrál.   •389

I. Lipót, Habsburg Lipót (1640–1705) 1658-
tól 1705-ig I. Lipót néven német-római 
császár, német (1654-től) király, magyar 
(1655-től), cseh (1656-tól), horvát és szla-
vóniai király (1657-től). 

•52, 213, 218, 418, 536, 583, 601
II. Lipót (1747–1792) Lotaringiai Ferenc 

István császár és Habsburg Mária Terézia 
királynő kilencedik gyermeke, 1790-től rö-
vid ideig fivérét, II. József császárt követvén 
Ausztria uralkodó főhercege, magyar, cseh 
és német király, valamint a Szent Német-
római Birodalom császára II. Lipót néven 
1792-es haláláig.  •375, 405, 656, 662

L
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Ljubibratić,  (Mićo) Mihailo (1839–1889) 
Her cegovinai szerb vajda, az 1875. évi 
hercegovinai felkelés során gyakorlatilag 
kiszorítják, jóllehet korábban annak egyik 
szervezője volt.  •56

Ljudevit (?–?) Frank hűbéres, akinek szlavó-
niai lázadását az ugyancsak frank hűbéres 
Borna fojtja el 819 körül.    •421

Lloyd George, David (1863–1945) A brit 
Liberális Párt vezetője, az első világháború 
első éveiben pénzügyminiszter, 1915-ben 

lőszerellátásáért felelős miniszter, 1916 júli-
usában hadügyminiszterré nevezték ki. 1916 
decemberében konzervatív és munkáspárti 
támogatással kinevezték miniszterelnöknek. 
A versailles-i békeszerződést az Egyesült 
Királyság képviseletében ő írta alá.    
•25, 27, 146, 155, 179, 185–186, 315, 

341, 394
Lorković, I. •74
Ludaić, Vitomir, dr. •619
Lukić, Svetozar •634

M

Mackensen, Ludwig Friedrich August von  
(1849– 1945) Szászországi születésű porosz 
királyi katonatiszt, majd német császári 
tábornagy, sikeres első világháborús had-
vezér. •434

Mačkovšek, Janko, ing.  (1886–1945) Szlo-
vén mérnök, etnológus.   •86

Macui, az Ötök japán tagja •179
Maglić, Stevan •624
Majláth György József Lipót (1818–1883) 

Országbíró és a főrendi ház elnöke. •616
Malagurski, Albe (1881–1927) Szabadka 

bunyevác nemzetiségű polgármestere 1924 
és 1926 között.   •625

Malagurski, Amalija •619
Malagurski, Babijan, dr. (1876–1944) Sza-

badkai bunyevác jogász, ügyvéd.   
•619–620, 624–626

Malagurski, Ivan •619
Malagurski, Joško •619
Malagurskiné, Mara (1894–1971) Szabad-

kai bunyevác-szerb irodalmár és etnográfus, 
a november 25-i újvidéki nemzetg yűlés 
(egyik) női tagja.   •619, 621

Mamula, Lazar, baron •687
Mandić, Ante (1881–1959) Trieszti horvát 

jogász és politikus, 1915-ben a Jugoszláv 
Bizottság tagjaként Szentpétervárról szer-
vezi az önkénteseket Odesszában. 1919-től 
a Délszláv–Cseh Szövetség elnöke. 350

Mandić, Mijo (1857–1945) Tanító, 1883-tól 
a bunyevác–sokác Esthajnalcsillag naptár 
indításának kezdeményezője.   
•45, 234, 245, 275, 298, 413, 445, 542, 

578, 626
Manojlović, Jovan, dr. (1872–1956) Ügy-

véd.    •619–620, 622, 624, 626
Manojlović, Taza •619, 621
Manojlović, Vladislav, dr. •619, 624
Marchiai Jakab (1394–1476) Ferences szer-

zetes,  1438-ban Magyarországra érkezett, 
és részt vett az 1439. május 23-án kitört 
népmozgalom lecsendesítésében, majd 
1457-ben, Kapisztrán Szent János halála után 
érkezett ismét Magyarországra, 1457-ben 
Boszniában  inkvizítor.  •478

Mária Terézia (1717–1780) III. Károly 
király és Erzsébet Krisztina királyné máso-
dik gyermekeként született német-római 
császári hercegnő, osztrák főhercegnő, 
mag yar, cseh és német királyi hercegnő, 
1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, 
magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai 
Ferenccel kötött házassága révén 1745 
és 1765 között német-római császárné, a 
Habsburg–Lotaringiai-ház „ősanyja”.
 •172, 218, 222, 320, 496, 499, 503, 559, 

577, 583, 656, 662, 711
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Marinković, őrnagy •30
Marjanović, Milan (1879–1955) Horvát 

iro dalmár, politikus, a jugoszláv eszme ide-
ológusa, a Nemzeti Egység szerkesztője.   

•367, 377
Marković, Boža (1874–?) A Belgrádi Egye-

tem tanára, büntetőjogi szakember. 
•32–33, 37, 91–93, 96, 118–119

Marković, bizottsági tag 
•96–97, 106, 119, 125, 130–131, 133–134, 

143, 311, 419
Marković, Lazar (1882–1957) Szerb politi-

kus, egyetemi tanár, 1916 és 1919 között a 
genfi La Serbie lap alapítója, 1920 és 1929 
között parlamenti képviselő, 1922–23-ban 
igazságügy-miniszter. •32

Marković, Petar •618
Marodić, Mila •619
Márton József •638
Masaryk, Tomáš Garrigue (1850–1937) 

Cseh politikus, szociológ us, a Prágai 
Egyetem tanára, a liberális Cseh Néppárt 
alapítója.  •189, 213, 600

Mateidesz, M. •640
Matić, Martin, dr.  •514, 624
Matijević, Stipan, dr.   •619, 625–626
Mátyás  (Hunyadi) (1443–1490) Király.   

•206, 404, 535, 553, 598
Mazzini, Giuseppe (1805–1872) Olasz 

újságíró, politikus, a nemzeti egység egyik 
élharcosa, az Ifjú Olaszország (Giovine 
Italia) szervezője.  •394

Medaković, Bogdan (1852–1930) Újvidéki 
szerb ügyvéd és politikus, a horvát szábor 
elnöke 1906 és 1918 között.   •74

Melentijević, Nikanor (1656–1739) Bara-
nyai szerb püspök.  •250, 584

Meler, K. •497
Merković Dželatov, Pere •619
Meštrović, Ivan (1883–1962) Horvát szob-

rász.   •367–377
Mészáros László •650

Meunier, tábornok •327
Mičatek, Ljudevit, dr. (1878–1929) Kiszácsi 

szlovák ügyvéd, az újvidéki Nagy Nemzet-
gyűlés egyik elnöke, bizottsági tagja 1918. 
november 25-én.   •620, 624, 642

Mičić, Miće, dr. (1883–1935)  Horvát ügy-
véd, a Jugoszláv Bizottság elnökhelyettese, 
dubrovniki községi tanácsos.   •367, 377

Mihailović, Čedomir  •443
Mihailović, M. V. (politikai osztály)    

•473, 644
Mihajlović, Svetislav •624
Mihaldžić, M. (politikai osztály) •497
Mihaldžić, Stevan  (1861–?) baranyakis fa-

ludi görögkeleti pap.    
•20–21, 106, 118–119, 125, 130, 132–134, 
136, 143, 145–147, 150, 162, 305, 311, 
314–315, 318, 335, 497, 609, 620, 624, 

664–666
Mihalovich, Antun, horvát bán (1868–

1949)  Horvát politikus, 1917 és 1919 között 
bán.  •74

Mijatović, Čedomir (1842–1932) Szerb   köz-
gaz dász, történész, liberális politikus és diplo-
mata, a Haladó Párt társalapítója, 1880-ban 
pénzügyminiszter, külügyminiszter.    •55

Miletić, Samoilo •651
Miletić, Slavko •620, 624
Miletić, Svetozar (1826–1901) Szerb újság-

író, politikus, üg yvéd, a mag yarországi  
szerbek vezére. •693

Miljački Matak, Tome •619
Millerand, Alexandre (1859–1943) Francia 

politikus, Franciaország hadügyminisztere 
(1912 és 1913, majd 1914 és 1915 között), 
miniszterelnöke 1920-ban, elnöke 1920 és 
1924 között, a szenátus tagja 1925 és 1940 
között.   •183

Milodanović, Rada, dr. •619
Milodanović, Šimun •619, 626
Miloradović, Pera •624
Milutinović, Nikola, dr. •624
Mišić, Živojin (1855–1921) Szerb katona-
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tiszt, vezérkari főnökhelyettes és vezérkari 
főnök, 1914-től hadseregparancsnok, majd 
vajda.   •389

Mişu, Nicolae (Mishu Miklós)  (1858–1924) 
Román jogász, politikus, diplomata, 1919-
ben külügyminiszter.   

•28, 94, 95, 110, 287, 393, 397, 399
Mitrović, Vjekoslav (?–?) Slanói (Dalmácia) 

chilei bányatulajdonos.    •377

Montenuovo, herceg •647
Mukić, Josip •619, 626
II. Murat (1404–1451) Oszmán szultán 

1421-től 1444-ig és 1446-tól haláláig. •687
Muth Gáspár  (Kaspar Muth), dr. (1876–1966) 

Ügyvéd, a Sváb Nemzeti Tanács elnöke.  
•144, 471, 472

N

Nádasi Elek •650
Nâdejde, Ioan (1854–1928) Román író és 

fordító.   •220, 556
Nagy Lajos király (1326–1382) Capeting–

Anjou-házból származó magyar királyi her-
ceg, Magyarország és Horvátország királya 
1342-től, Lengyelország királya 1370-től 
haláláig. Uralkodása a középkori Magyar 
Királyság egyik fénykora.   •421

Napóleon, Bonaparte (1769–1821)  Francia 
tábornok, hadvezér, politikus, az első Fran-
cia Köztársaság konzulja 1799 és 1804 kö-
zött, majd a Francia Birodalom császára.   

•356, 692
Németh Ferenc •638
Neškov, Paja •631
Nesselrode •584
Neuhaus Gyula •497
Nicolson, Harold George, Sir (1886–1968) 

Brit politikus, történész, újságíró, 1910 és 
1914 között madridi és isztambuli, 1927 és 
1929 között berlini és teheráni követ.   

•26, 28
Nikolić, Andra (1853–1918) Szerb jogász, 

irodalmár, történész, politikus, oktatási, majd 

külügy-, igazságügy-miniszter, államtitkár és 
a képviselőház elnöke (1909–1918).   •394

Nikolić, Đura •661
Nitti, Francesco Saverio (1868–1953) Olasz 

egyetemi tanár, politikus, miniszterelnök és 
belügyminiszter.   •179, 185–186

Njegoš, Petar II., Petrović (1813–1851) Mon-
tenegrói uralkodó, egyházfő és költő.   •356

Nogara •185
Novak apó (Starina Novak, a román nép-

költészetben Baba Novak) (1530–1601) 
Szerb hajdukvezér, majd katonai elöljáró 
Mihai Bravu (Vitéz Mihály) seregében. 
Törökellenes haditettei révén a szerb és a 
román hősköltészet jeles alakja. •694

Novaković, Mileta (1878–1940) Szerb 
eg yetemi tanár, a bolgárokkal kötendő 
egyezmény előkészületeinek vezetője. •32

Novaković, Stojan (1842–1915) Szerb   nyel -
vész és politikus, 1873-ban, valamint 1874–
1875-ben és 1880-ban közoktatási miniszter, 
1886 és 1890 között konstantinápolyi szerb 
követ, 1895 és 1896 között és 1909-ben 
Szerbia miniszterelnöke.   •43, 443

Nyörgits Kálmán •638
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Obradović, Dositej (1739–1811) Szerb   író, 
nyelvész, politikus, a Belgrádi Egyetem ala-
pítója, a szerb irodalom atyja.   

•249, 408, 553
Obrenović, Aleksandar (1876–1903) I.   Sán-

dor szerb király 1889 és 1903 között. Milan 
fi a, az utolsó Obrenović-dinasztiából szárma-
zó király.  •55

Obrenović, Mihailo (Mihály szerb fejede-
lem) (1823–1868) Szerb fejedelem 1839-től 
1842-ig, illetve 1860-tól haláláig. Felesége 
Hunyady Júlia.    •55, 356, 692

Obrenović, Milan (1854–1901) Szerbia   fe -
je delme (1868–1882), majd királya (1882–
1889). •54

Obrenović, Miloš (1780–1860) Szerbia   feje-
delme 1815 és 1839, valamint 1858 és 1860 
között, eg yben a második szerb felkelés 
vezetője. Uralkodása alatt az Ottomán Biro-
dalomtól hercegi címet kapott, s erre alapozva 
– szultáni jóváhagyással – megalapította az 
Obrenović-dinasztiát.  •413, 532

Ogilvie, Alan Grant (1887–1954)  Skót 
geo grá fus, aki az edinburgh-i egyetem em-
berföldrajzi tanszékét alapítja meg. A Skót 
Földrajzi Társaság (1946 és 1950), majd a 

Brit Földrajzi Intézet elnöke 1951 és 1952 
között.  •149

Ognjanov, Pera •619
Olka, Kala •619
Onciul, Dimitrie (1856–1923) Román törté-

nész, a Román Tudományos Akadémia tagja, 
majd annak elnöke 1920 és 1923 között, a 
román kontinuitáselmélet fáradhatatlan 
harcosa.   •554

Orčić, Bela •619
Orčić, Lazo •619
Orendi-Hommenau, Viktor (1870–1954)  

  • 674 
Orlando, Vittorio Emanuele (1860–1952) 

Olasz politikus, oktatásügyi (1903–1905), 
igazságügyi miniszter (1907–1909-ig, majd 
1914-től) olasz kormányfő, miniszterelnök 
1919-ig.   •25, 27, 122, 143, 341

Orsulić, Pavo •664
Ostrogonac, Bela, dr. •619
Ovčarević, Petar (?–1540) Szerb nemes, a 

belgrádi sajkások kapitánya 1521-ben, majd 
átáll a törökökhöz, de titokban kapcsolatot 
tart fenn a szerb és a magyar végvári kapi-
tányokkal, így értesíti őket a mohácsi csata 
előkészületeiről is.   •207, 405, 598

O

P

Paču, Lazar (1855–1915) Szerb orvos és poli-
tikus, a Szerb Királyság pénzügyminisztere 
(1904–1905, 1906–1908, 1912–1915).  

•348, 394
Palairet, Michael (1882–1956) Angol dip-

lomata, közgazdász.   •106
Paléologue, Maurice (1859–1944) Francia 

diplomata, történész, 1880-tól a külügymi-
nisztérium Tangerbe, majd Pekingbe küldi 
szolgálatra, 1907 és 1912 között Bulgári-
ában, majd 1914 és 1917 között az Orosz 

Birodalomban teljesít szolgálatot, Millerand 
kormányában külügyi titkár.    •700

Palić, ing. •164
Pandurović, Mihailo •618, 629
Pandurović, Vladislav (László) (1876–?) 

Katonatiszt az Osztrák–Mag yar hadse-
regben, a jogtudományok doktora, író, 
főispán.  •162, 636, 650, 665

Papanek, Juraj (1783–1802) Szlovák törté-
nész, római katolikus pap. F. m.: Historia 
gentis Slavae (1780).   •250, 584
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Pašić, P. Nikola (1845–1926) Szerb politi-
kus és államfő, a minisztertanács elnöke 
(1891–1892, 1904–1906, 1906–1908, 
1909–1911, 1912–1918 között, 1916-ban, 
1921–1924 és 1924–1926 között).    
•20, 28, 30–32, 39–40, 43, 54, 61–62, 64, 
66–68, 70, 72, 74, 82–87, 89–95, 98–100, 
102–103, 105, 110, 112–115, 117, 126, 
128, 130, 132, 140–141, 148–150, 158, 
160–163, 165, 167, 172–174, 178–180, 
182–183, 185–186, 189–190, 194, 199, 
261–262, 283–285, 288–289, 291–292, 
294–295, 297–299, 304, 306–309, 311–
312, 317–319, 321, 324–325, 348, 350–
351, 354, 365, 382, 393, 396–397, 399, 
401–402, 411, 419, 433, 442, 444, 490, 506, 

508–509, 664–665, 684–685, 697–698
Pavelić, Ante (1869–1938) Horvát politikus, 

fogorvos, a Horvát Jogpárt és a horvát 
szábor tagja (ez utóbbiban 1906 és 1918 
között).   •72, 73, 75, 386

Pavlas, Ignjat (1886–1942) Cseh-szerb 
ügyvéd, politikus a Szokol-mozgalom rang-
időse és a vajdasági alpinizmus és az evezés 
népszerűsítője.   •469, 474, 478, 620–622

Pavlović, Todor (1804–1854) A Matica 
srpska első titkára, az első szerb újságíró. 

   •251, 408, 554, 693
P. Bella                        • 640
Pejić, Mita •664
Pejkić, Krsto (1665–1731) Ciprováci kato-

likus pap, akit Bulgáriában kora legművel-
tebb bolgárjának tartottak F. m.: A szerb 
egyházzal való egyesülésről  (Velence, 1725), 
Mohametanus dogmatice (Nag yszombat, 
1727).   •250, 584

Pendžić, Đurica •619
Perčić, Mijo •619
Perić, Josip Vergilij (1845–1919) Horvát 

politikus, irodalmár, a Horvát Néppárt 
tagja, a Birodalmi Tanács tagja 1903-ban, 
1907-ben és 1911-ben.   •378

Perić, Ninko (1886–1961) Szerb politikus és 
jogász, Pašić személyi titkára, jegyzőkönyv-
vezető, a világháború után számos tisztség 
betöltője.   •31

Perin, Miša (Mihailo) •664
Perkučin, Vikentije •634
Pešić, Petar (1871–1944) Szerb tábornok, 

1904 és 1914 között a Katonai Akadémia 
taktikaprofesszora, a világháború alatt a 
montenegrói vezérkar első embere, 1922 
és 1924 között hadügyminiszter, 1929-től 
brüsszeli és prágai kiküldetésben, majd újból 
hadügyminiszter.   
•28, 45, 46–47, 49, 78, 81–86, 95–96, 99, 
106, 113, 119, 129, 142, 146, 148–149, 154, 
162, 199, 200, 283, 284, 286, 288, 293, 298, 

304, 310, 312, 319, 341, 411, 414, 416
Pesthy Frigyes (1823–1889) Magyar törté-

nész, országgyűlési képviselő. •556
Pešut, Ivša •619
Petrikovics, Jovan •642
Petronijević •159
Petrov, Milutin •651
Petrović, Aleksandar (Petőfi  Sándor) (1823–

1849) Magyar költő, forradalmár, nemzeti 
hős, a magyar költészet egyik legismertebb 
és egyik legkiemelkedőbb alakja.  •278, 662

Petrović, Jovan, dr. •619, 624
Petrović, Miloš •628–629
Petrović, Petar •207, 405, 557, 598
Pichon, Stephen Jean Marie (1857–1933) 

Francia publicista, radikális baloldali poli-
tikus, három alkalommal francia külügy-
miniszter.       

 •94, 108, 140, 162, 163, 172, 179, 393
Pičić, Joso •625
Picot, Émile (1844–1918) Francia nyelvész, 

1868–1869-ben Brassóban és Temesváron 
alkonzuli küldetésben. F. m.: Les Serbes de 
Hongrie, leur histoire (A szerbek Magyaror-
szágon, történetük) (1873), Les Roumains 
de la Macédoine  (A macedóniai románok) 
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(1875), Chants populaires des roumains 
de Serbie (A szerbiai románok népdalai) 
(1899).   •214, 407, 599

Pišek, Franz (1856–1922) Szlovén politi-
kus. •378

Pobulić, Pavle •187, 325, 701, 703
Pogačnik, Josip, vitez (1866–1932) Szlovén 

politikus.    •378
Pogačnik, Lovro, dr. (1880–1919) Szlovén 

ügyvéd, politikus, 1912-től államtitkár, Leon 
Levič írói álnéven lírai versek írója.  •378

Poincare, Raymond (1860–1934) Francia 
államfő, a világháború idején miniszterel-
nök (1913–1920).  •181

Politis, Nicolas Sokrate (1872–1942) Fran-
cia egyetemi tanár és görög politikus, 1911-
től a görög külügyminisztérium főtitkára 
1916 és 1920 között, valamint 1922 és 1924 
között külügyminiszter, később párizsi ki-
kül detésben van.    •138

Polk, Frank Lyon (1871–1943) Amerikai jo-
gász és diplomata, Wilson (egyik) tanácsadó-
ja 1915 és 1919 között, államtitkár-helyettes 
(1919–1920), államtitkár 1920-ban.   •168

Popić, Zoran •630
Popović, Aco – Zub •692
Popović, Božidar •620, 624–625
Popović, Đura •619
Popović, Jovan Sterija (1806–1856) A szerb 

dráma bánáti alapítója, kora vezető értelmi-
ségije. Mint művelődési miniszter a Szerb 
Nemzeti Múzeum megalapítója (1844).   

•251, 408, 554
Popović, Mita, bajai polgármester •662
Popović, Pavel •32–33, 41
Popović, Petar •630
Potočnjak, Franko (1862–1932) Jogász, 

a Jogpárt zágrábi lapjának szerkesztője, a 
Horvát Parlament korábbi tagja és horvát 
parlamenti képviselő a budapesti parla-
mentben.  •367, 377

Povše, Fran (1845–1916) Szlovén politikus, 
agrárszakember, politikus, képviselő a bécsi 
parlamentben.   •378

Prčić, Ive •619
Prčić, Joso •619
Predić, Uroš (1857–1953) Bánáti szerb rea-

lista festő.  •251, 408, 554
Preradović, Rajko (Depreradović) (1710–

1764 k.) A határőrvidékről Új-Szerbiába te-
lepült pravoszlávok egyik vezetője 1752-ben. 
Az általuk lakott terület neve Slavo-Serbia 
lett, ami az orosz kormányzóság és haditanács 
fennhatósága alá tartozott. •711

Pribićević, Svetozar (1875–1936) Horvátor-
szági szerb politikus, a Szerb Független Párt 
újjászervezője, 1924-ben a Demokrata Párt, 
később a Független Demokrata Párt alapí-
tója.   •74

Pribina (Privina) (800 körül – 861) A Nyit-
rai Fejedelemség első ismert uralkodója 
(825?–833), 847-től 861-ig frank hűbéres 
grófként (comes) állt a Rába és Dráva közti 
terület élén.  •204, 248, 421, 583, 597

Price tábornok •175
Prodan, Don Ivo (1852–1933) Katolikus 

pap, jogpárti politikus, irodalmár és újság-
író, nyomdaalapító.   •378

Protić, Marko (1882–1936) Pravoszláv pap, 
író. •619

Protić, M. Stojan (1857–1923) Szerb bel-
ügyminiszter, író, a Radikális Párt egyik 
alapító tagja, miniszterelnök (1918–1919, 
1920).      
•30, 81, 94, 98, 110–112, 265, 291, 309, 
348, 410, 420, 426, 434, 442, 468, 470, 635

Pupin, Mihailo (1854–1935) Fizikus, a Co-
lumbia Egyetem professzora (New York), 
a New York-i Sloga szerb szövetség elnöke.
•20, 161, 164, 251, 335, 367, 377, 394, 

408, 554
Purić, Mladen •667, 678
Putnik, Jocika •631
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Putnik, Kosta •631
Putnik, Radomir (1847–1917) Szerb tábor-

nok, vezérkari főnök, hadügyminiszter, a 
szerb hadsereg főparancsnoka, vajda.     

•251, 394, 408, 554

Putnik, Sava •624
Putnik, Svetozar •712
Putnik,  Vasa, dr. •624

Rački, Franjo (1829–1894) Horvát történet-
író és régiségtudós. •60

Radić, Stjepan (1871–1928) A Horvát Pa-
rasztpárt első elnöke.   •70, 71, 75

Radojičić  
•131–133, 135–136, 143, 145, 305

R adonay Mátyás Ignác (más formában 
Radanay Mátyás Ignác, horvátul: Matija 
Ignacije Radanović) (1630–1703) Pécsi 
püspök. •279

Radonić, Jovan (1873–1956) Szerb törté-
nész, 1905-től a Szerb Matica könyvtárosa. 
•21, 32–33, 37, 41–42, 44–45, 66, 85–86, 
88–89, 91, 93, 96, 98–99, 101–102, 106, 
108, 115, 118–120, 125–126, 130–136, 
143, 145–147, 155, 160, 196, 283–284, 
289, 300, 304–307, 309, 311, 314–315, 
318,  420, 422, 433–434, 470, 490, 492, 546

Radonić, Novak (1826–1890) Szerb roman-
tikus festő.          • 251, 571

Radović, Andrija (1872–1947) A monte-
negrói szekció tagja, majd elnöke a párizsi 
békekonferencián.   •127, 145

Raggi, Giuseppe Salvago (1866–1946) Olasz 
diplomata, a csehszlovák területi bizottság 
tagja.   •28

Rajčić, Katica •619
Rajčić, Šandor (Aleksandar) Bácskai horvát 

újságíró. •619, 624
Rajić, Blaško, Blagoje, Rajcs, Ráics Balázs 

(1878–1951) Szabadkai plébános.   
•37, 131–137, 140, 143, 145, 159, 304–

307, 470, 609, 619, 622, 624, 667
Rajič, Jovan (1726–1801)  Görögkeleti szerb 

archimandrita, „a szerb történelem atyja”, 

történész, geográfus, író, filozófus, dráma-
író, költő.   •408

Rajić, Svetislav •665
II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) Erdélyi 

fejedelem.      
•216–217, 395, 479, 544, 559, 561, 583

Rašić, Mladen •664
Ravnihar, Vladimir (1871–1954) Ügyvéd, 

újságíró, a ljubljanai Nemzeti Tanács tagja.  
•378

Redl Ferenc József (?–1763) A Magyar Ka-
mara szegedi körzetének prefektusa (1749) 
és bácskai adminisztrátora (1749–1763).  

•479, 511
Ribarič, Josip (1880–1954) Horvát nyelv-

járáskutató, a néprajzi-történelmi szekció 
nyugati határok kérdésével megbízott tagja. 
•106, 132–133, 135–136, 140, 146, 150, 

155, 159, 305, 315
Ristić, Velimir •265, 631
Roškar, Ivan (1860–1933) Szlovén politikus, 

1920-ban földművelési miniszter az új dél-
szláv kormányban.    •378

Rössler, Christian Friedrich (1736–1821) 
Né met történész.   •556

Rutay István •188
Ruvarac, Ilarion (1832–1905) Szerb törté-

nész, pap, a görgetegi kolostor rendházfő-
nöke, akadémikus.   •443

Ružić, Dimitrije (1841–1912) A szerb dráma 
bánáti alapítója, színész, az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház igazgatója.  •408

Rybarž, Otokar (1865–1827) Trieszti ügy-
véd, a délszláv politikai küldöttség tagja.
•30, 83, 86, 93, 100, 113, 132–133, 285, 

341, 378

R
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Samo (?–658) Az első szláv jelzővel illetett 
területi  eg ység (Samo fejedelemsége, 
623–658) fejedelme.    •421

Šarčević, Stipan •188
Savoyai Jenő (1663–1736) Császári hadvezér. 
  •405, 422, 437, 537
Schaumburg–Lippe Adolf, herceg (1859–

1916)    •499, 545, 581, 647
Scheidl Árpád, dr., Barcs járás főszolgabí-

rója •255, 638, 650
Schwicker, Johann Heinrich (1839–1902) 

Bánáti német történész, tanár, országgyű-
lési képviselő.   •208–209, 601

Scialoja •185
Segedinčev, Toša •619
Sekulić, Milorad •630
Šenoa, Milan (1869–1961) Földrajztudós, a 

néprajzi-történelmi szekció tagja.  
•106, 118, 127, 311, 504, 506

Servius Tullius (Kr. e. 535-ig ) A rómaiak 
hatodik királya.   •52

Sesardić, dr. •378
Seton-Watson, Robert William (Scotus Vi-
 a tor) (1879–1951) A Londoni Egyetem 

pro fesszora, az Osztrák–Magyar Monarchia 
és a Balkán-félsziget politikai szakértője.

   •26, 28, 43, 72, 77
Seymour, Charles (1885–1963) Amerikai 

történész, a csehszlovák és román területi 
bizottság és az Inquiry tagja.    

•28, 99, 107, 116–117, 123, 302
Šević, Jovan (Ivan) (1699–1764?) A Habsburg 

Birodalomból Új-Szerbiába vándorló görög-
keleti vallásúak egyik vezetője. •711

Šević, Kosta •624
Signjar, Rudolf (1870–1941) Horvát statisz-

tikus.       
•106, 125, 130, 133, 135–136, 140, 143, 

145, 146, 305, 505

Šimić, Kosta •696–697
Simon József •638
Simonović, Radivoje (1858–1950) Zombori 

szerb orvos, a bácskai határmegállapító 
bizottság elnöke.   •189, 510, 519

Simović, Dušan (1882–1962) Hadseregtá-
bornok.    •74

Šišić, Ferdo (1869–1940) Horvát történész.
•106, 115, 118–119, 125, 127, 130, 132–
133, 135–136, 140, 143, 145–146, 150, 
155, 159, 176, 279, 305, 311, 315, 322,  689

Skerlić, Jovan (1877–1914) Irodalomkri-
tikus, a délszláv nemzeti és állami egység 
eszméjének egyik atyja.   •31, 62

Slavić, Matija (1877–1958) Szlovén teoló-
gus, a néprajzi-történelmi szekció külső 
tagja, tanácsadó a Vendvidék kérdésében.
•106, 127, 130, 131, 133, 135–136, 143, 

145–146, 150, 305, 315, 605
Sloboli József •638
Smodlaka, Josip (1869–1956) Dalmát politi-

kus, a Jogpárt dalmáciai végrehajtó bizottsá-
gának tagja, a bécsi Birodalmi Tanács tagja.  
•20, 21, 30–31, 39, 60, 78, 82–83, 85–86, 
93, 95, 98, 114–115, 118, 120, 127, 130, 
132–133, 200, 286, 289, 304, 308, 311–

312, 335, 341, 378
Šok •145
Šorli, Tomaž (?–?) A Jugoszláv Bizottság 

jeg yzője, a néprajzi-történelmi szekció 
külső szakértője.      

•106, 114–146, 150, 184, 315, 325
Spalajković, Miroslav (1869–1951) Szerb 

diplomata, szentpétervári titkos tanácsos.   
•64, 187, 188, 350, 508

Spinčić, Vjekoslav (1848–1933) Isztriai horvát 
politikus, teológus, 1882-től az isztriai szá bor, 
1891-től a Birodalmi Tanács tagja.   •378

Sremac, Stevan (1855–1906) Zentai szüle-
tésű szerb író.   •251, 571

S
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Srškić, Milan, dr. (1880–1937) Ügyvéd, a 
boszniai szábor tagja és a Bosznia-herce-
govinai Országos Tanács tagja, erdészeti és 
bányászati, belügyi, igazságügyi, majd tárca 
nélküli miniszter.   •377

Stajić, Vasa  (1878–1947) Szerb történész és 
író, több mint húsz történelmi könyv szer-
zője.   •106, 130, 622, 624

Stanković Vojislav neje, Olga •619, 621
Stanković, Svetozar (1882–1947) Mér-

nök, a párizsi politikai küldöttség részére 
a bánáti vízrendszerre vonatkozó adatok 
összegyűjtését végezte, a küldöttség egyik 
titkára.   •163, 295, 654, 667

Stanković, Vojislav •619, 624
Stanojević, Stanoje (1874–1937) Szerb 

történész, a Szerb Királyi Akadémia tagja, 
egyetemi tanár, rektor, A szerbek, horvátok 
és szlovének nemzeti enciklopédiájának 
kezdeményezője, a néprajzi-történelmi 
szekció tagja.  
•20–21, 32–33, 37, 41, 43–45, 66, 86, 
88–91, 96–97, 106, 108, 112, 114–115, 
118–120, 125–126, 130–136, 140, 143, 
145–146, 155–156, 160, 205, 289, 298, 
300, 305–307, 309–311, 318, 336, 394, 
420, 433–434, 476, 490–492, 494, 546, 601

Stantić Boškov, Bela 619
Starčević, Ante (1823–1896) Horvát böl-

csész, az Eugen Kvaternik vezette Jogpárt-
hoz csatlakozik.   •72

Štarke, Samo •624
Steed, Henry Wickham (1871–1956) Brit 

újságíró és történész, a Th e Times szerkesz-
tője 1919 és 1922 között.   •43

Stefanović, P. Dušan (1870–1951) Szerb 
tiszt és jugoszláv tábornok, 1914-ben had-
ügyminiszter, 1915 és 1920 között francia-
országi küldött.   •349

Stevanović, Jovan •712
Štiljanović, Stevan (?–1543) Az utolsó 

Pašt ro vićból származó fejedelem, a Ferdi-
nánd melletti hűségéül cserébe az uralkodó 

Siklóst és a szerémségi Marót települést 
adományozza neki.   
•261, 273–274, 422, 673, 679, 688, 692, 

694, 710
Stojanović, Kosta (1867–1921) Szerb ma-

tematikus és szociológus, nyolc alkalommal 
volt miniszter, a vámháború idején gazda-
sági miniszter.  •32, 69

Stojanović, Nikola (1880–1964) Ügyvéd, a 
boszniai szábor tagja és Bosznia-Hercego-
vina Országos Tanácsának tagja.    

•42, 67, 367–377
Stojić, Stevan •664
Stojkov, Nikola •651
Stojković, Nikola •712
Stojković, Petar •664
Stranieri •28
Stratimirović, Stevan (1757–1836) Az 

1790. évi temesvári száboron megválasztott 
karlócai pravoszláv érsek.    •463, 510

Strossmayer, Josip Juraj (1815–1905) di a ko-
vári (Đakovo) püspök, a horvát nacionalista 
Nemzeti Párt vezetője, 1850-től Bosznia és 
Szerémség püspöke.   •60, 356

Sudarević, Manda •619, 621
Sudarević, Vranje •619
Supilo, Frano (1870–1917) Horvát újságíró 

és politikus, 1906 és 1908 között a horvát–
szerb koalíció vezére, a Jugoszláv Bizottság 
alapítója, föderális alapon nyugvó állam 
propagálója.   •60, 62, 67, 76, 367

Šupljikac, Stevan, vajda (1786–1848) Szerb 
katonatiszt a császári oldalon, az 1848. évi 
májusi Nagygyűlés a Szerb Vajdaság első 
vajdájává kiáltja ki.   •218, 537

Šušteršić, Ivan, dr. (1863–1925) Szlovén 
üg yvéd, politikus, a szlovén Katolikus 
Néppárt vezetője.    •378

Svirčević, Bogdan •619, 625–626
Sz. Király István •638
Szapolyai János (Zápolya János, I. János) 

(1487–1540) Erdélyi vajda, 1526-tól halá-
láig Magyarország királya. •210, 558
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Szarvas Imre •650
Szazonov, Szergej Dmitrijevics (1861–1828) 

Diplomata, orosz külügyminiszter (1910–
1916).   •65, 353

Szeberényi A. •640
Szeberényi L. Zs., dr. •640
Szentkláray Jenő (1843–1925) Mag yar 

történetíró, katolikus pap, régész, iro-
dalom- és műtörténész.  

•201, 432, 535, 556

Szili •647
Szokoli Mehmed (Mehmed-paša Soko lović) 

(1505–1579) I. Szulejmán és II. Szelim 
szultán nagyvezíre, Rumélia kormányzója, 
1566-ban Szulejmán halála után Szigetvár 
ostromának bevégzője.   •209, 601

Sztik J. •640
Szuchánszki Sz. •640
Szuhánszki, Juraj •629

T

Tadić, Đuraj •710
Tardieu, André (1876–1945) Francia po-

litikus, 1914-től képviselő, Clemenceau 
legközelebbi munkatársa, a román területi 
bizottság elnöke, a világháborúig a Le Temps 
külpolitikai rovatának szerkesztője, 1929 és 
1932 között kormányelnök és külügymi-
niszter.   
•28–29, 37, 78, 99, 106, 108, 112–115, 
120, 125, 127, 130, 140, 145, 147–148, 
152, 154, 157–158, 161, 164, 171–172, 
287–294, 296, 302, 304, 306, 310–312, 
314, 317–321, 411–416, 419, 442, 492, 

498, 503, 616, 652
Tarnóczi József •638
Tatić, Pavle •620, 624
Teck, earl of Athlone •180
Tekelija, Sava (Tököly Sabbas) (1761–1842) 

Aradi születésű szerb író, költő. II. Rákóczi 
Ferenc idején vette fel a család a Popovics 
név helyett a kihalt Th ököly család nevét, és 
magyar nemességet is nyert. Ő volt a pesti 
szerb nevelőintézet, a Tökölyanum alapítója, 
az 1853-ig Pesten működő, majd Újvidékre 
költöző Szerb Matica (a Szerb Tudós Társa-
ság) igazgatója, könyvtáralapító.  

•179, 251, 270, 554, 615, 691, 711
Teleki Pál (1879–1941) Magyar földrajztu-

dós, tanár, politikus, többszörösen meg-
választott országgyűlési képviselő, előbb a 

Magyar Királyság külügyminisztere 1920-
ban (a Simonyi–Semadam-kormányban), 
majd az ország miniszterelnöke 1920-
tól 1921-es lemondásáig , ezt követően 
1938–39-ben vallás- és közoktatásüg yi 
miniszter (az Imrédy-kormányban), majd 
az 1939-es választásokat követően az ország 
meg választott miniszterelnöke 1941-es 
öngyilkosságáig. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagja és a Magyar Cserkészszö-
vetség tiszteletbeli főcserkésze.   •25, 186

Temperley, Harold (1879–1939) Brit törté-
nész, az albán határmegállapító bizottság 
brit tagja, Balfour tanácsadója a Népszö-
vetségben.   •150, 158–159, 315, 318

Tengler János •497
Terzić, Dušan •619
Thuróczy János (1435?–1489?) Mag yar 

tör ténetíró.  •687
Tisza István, gróf (1861–1918) Mag yar 

arisztokrata politikus, miniszterelnök  1903 
és 1905 között, majd 1913 és 1917 között 
(egyben a király személye körüli miniszter), 
továbbá a Képviselőház elnöke 1912 és 1913 
között, valamint több alkalommal horvát–
dalmát–szlavón tárca nélküli miniszter, a  
Magyar Tudományos Akadémia tagja. •368

Tittoni, Tommaso (1855–1931) Olasz po-
litikus, 1903 és 1906-ban külügyminiszter, 
londoni (1906) és párizsi (1910–1916) 
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nagykövet, 1919-ben külügyminiszter és 
az olasz küldöttség vezetője 1919 júniusa 
és novembere között.   •163

Todorović, Dimitrije •624
Tokić, Dušan •630
Tomaschek, Wilhelm (1841–1901) Oszt-

rák-cseh földrajztudós, a történeti topo-
gráfia és etnográfia művelője. •556

Tomić, Jaša (1856–1922) Szerb politikus, 
újságíró, 1884-tól Svetozar Miletić Szerb 
Szabadelvű Pártjában (1891-től Szerb Ra-
dikális Párt) vezető szerepet tölt be.   

• 41, 621–622, 624
Tomić Jašáné,   Milica •621
Torzin, Živko •624
Tošić Gábor •650
Traianus (53–117) Római császár 98-tól 

117-ig.   
•220, 404, 422, 554–555, 557

Trbojević, Jovan •693
Tresić-Pavičić, Ante, dr. (1867–1949) Dal-

máciai horvát irodalmár és politikus.    
•96, 106, 115, 131, 145, 378

Trešić, Bogoljub •619
Tresner •106
Trevelyan, George Macaulay (1876–1962) 

Brit történész, akadémikus, a világháború 
alatt a brit Vöröskereszt egyik kórházának 
vezetője az olasz fronton.   •43

Trifković, Marko (1864–1928) Szerb poli-
tikus, igazságügy-miniszter (1907–1908), 

miniszterelnök, külügyminiszter (1912), a 
parlament elnöke.    •69

Trinajstić, Dinko, dr. (1858–1939) Horvát 
politikus, ügyvéd, az isztriai szábor képvise-
lője, a Matica hrvatska isztriai tagja.  

•377, 510
Trnovszki J. •640
Trubeckoj, Grigorij Nyikolajevics (1873–

1930) Orosz diplomata, politikus, Szerbi-
ába mint orosz küldött érkezik, Nišből a 
szerb kormánnyal együtt menekül Albánián 
keresztül 1915 telén.   •65, 353

Trumbić, Ante (1864–1938) Horvát jogász 
és politikus, 1895 és 1914 között a dalmát 
szábor képviselője, 1897-ben a Birodalmi 
Tanács tagja, külügyminiszter, a Jugoszláv 
Bizottság elnöke, a Korfui nyilatkozat alá-
írója.   
•28, 30, 32, 60, 62, 65, 67–70, 76, 82–83, 
85–86, 93–95, 98, 112, 120, 135, 138–139, 
147–148, 158, 167, 175–176, 178, 180, 
196, 283, 286, 293, 299–300, 308, 322–
324, 365–366, 374, 376, 382, 393–395, 

397–399, 410–411,420, 685
Tumbas, Lajčo •619
Tumbas, Stipan •619
Tušanović, Dušan (Újvidék) Az 1918. no-

vember 25-i újvidéki Nagy Nemzetgyűlés 
titkára, Bácska–Bánát–Baranya tartományi 
kormányának szociális reformokért felelős 
megbízottja.   •620, 624

U

Uroš, fejedelem I. Stefan Uroš  Nemanjićként 
1243 és 1276 között szerb király. V. István 
magyar király Katalin lányának apósa, Dra-

gu tin István apja. Uralkodása alatt teleped-
nek le országában a szász bányászok.   •52
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Vaida-Voevod, Alexandru (1872–1950) Er-
délyi román politikus, a Magyar Királyság 
Országg yűlésének képviselője, Románia 
miniszterelnöke 1919–1920, 1932, 1933-
ban.  •28, 110, 287

Vakanjac, Milutin •682
Vannutelli-Rey, Luigi, gróf (1880–1968) 

Olasz diplomata, a román területi bizott-
ság tagja, követségi tanácsos és nagykövet 
Prágában, Varsóban 1928 és 1932 között, 
Brüsszelben 1932 és 1939 között.  

•28–29, 106, 116, 121, 125
Vansittart, Sir Robert (1881–1957) Brit 

diplomata.   •185
Vasić, Andrija, dr. •624
Vasić, Stevan •710
Vasiljević, Dušan (?–?) Hercegovinai szerb 

ügyvéd, az Országos Szerb Közösség alelnö-
ke és a Bosznia-Hercegovinai Szerb Ortodox 
Autonómia Nagy Tanácsának tagja.   

•67, 367, 377
Vasner József •651
Vasziljevszkij, Vaszilij Grigorjevics (1838–

1899)  Orosz bizantológus, akadémikus.  
•556

Velesžijski, Ilija •624
Venihovci •640
Venizélosz, Eleft hériosz (1864–1936) Gö-

rög államfő, miniszterelnök 1910–1915, 
1917–1920, 1924, 1928–1932 és 1933-ban.  

  •139, 182
Verstovšek, Karel, dr. (1871–1923) Szlo-

vén politikus, tartományi (1909-től), majd 
országgyűlési képviselő (1910-től), 1918 
és 1920 között a Szlovén Nemzeti Tanács 
elnöke.   •378

Veszelszki Pál •640
Vesnić, Milenko (1863–1921) Szerb dip-

lomata, igazságügy-miniszter, kormányfő, 
külügyminiszter, párizsi követ, a politikai 
küldöttség teljes jogú tagja.  

•28, 30, 41, 49, 82–83, 85–86, 94–95, 
108, 112–113, 138, 148, 162–163, 171, 
286, 288, 293, 299, 320, 341, 393–394, 

397–398, 411, 414, 416, 433, 498
Vetel Ferenc •497
Veterani, Johann Friedrich Anton Ambro-

si us, Monte Calvo grófja (1643–1695) 
Olasz származású katonatiszt, német-római 
császári hadvezér, 1694-től tábornagy.  •422

Vidaković, Veco •619
Vidal de la Blache, Paul (1845–1918) 

Francia geográfus, a modern francia geográ-
fia megteremtője, a Sorbonne professzora.

   •32, 220
Vidicki, Georgije •624
Villehardouin, Geoffrey (1150 körül – 

1213 és 1218 között)  A negyedik keresztes 
háború résztvevője, szemtanúja, lovag és 
történetíró.   •556

II. Vilmos (1859–1941) Német császár 1888 
és 1918 között, Viktória brit királynő uno-
kája.  •25, 262, 369, 482, 691

Vinci, gróf •106
Vitelić, Živa •624
Vjerg, Stevan •642
Vodnik, Valentin •606
Vojnić, Ivan •619
Vojnić Tunić, Ivan, dr. •619, 624
Vojnić Tunić, Stipan, dr. •624
Vojnich, szolgabíró •518
Vojnović, Lujo, dr. (1864–1951) Spliti szerb 

politikus, jogász, diplomata, montenegrói 
igazságügy-miniszter 1899 és 1903 között, 
Montenegró küldötte a londoni konferen-
cián, a szerb kormány küldötte Rómában 
és Párizsban, a párizsi délszláv küldöttség 
szakértője.   
•37, 88–92, 96–97, 99, 103, 106, 115, 
118–119, 126–127, 130–131, 135–136, 
140, 143, 145–146, 150, 155–156, 159, 

300, 305–306, 311, 315

V
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Vošnjak, Bogumil, dr. (1882–1955) Szlovén 
ügyvéd, politikus, diplomata, történész.   

•377
Vrász Mihály •638
Vujaskov, Velimir •634

Vujić, Jovan (1863–1934) Zentai szerb  nagy-
bir tokos, az első szerb magánmúzeum ala-
pítója, az 1918. november 25-i Nagy Nem-
zetgyűlés határozatainak hitelesítője.   

•624–625
Vuković, Grgo •619

W

Wallace, Hugh Campbell (1863–1931) 
Az USA párizsi nagykövete 1919 és 1921 
között.  •179

White, Henry (1850–1927) Amerikai diplo-
mata, az Egyesült Államok párizsi (1907–
1909) és római (1905–1907) nagykövete, 
a párizsi békekonferencia felhatalmazott 
küldötte.  •163, 289

Wilson, Woodrow (1856–1924) Egyetemi 
tanár, politikus, New Jersey szenátora, az 
Egyesült Államok elnöke (1913–1921). 
•20, 25, 27, 33, 44, 45, 72, 83, 94, 119, 
141, 145–146, 151–152, 154, 157, 167, 
169, 182–183, 258, 292, 297, 298, 312, 
315,  341, 383, 385, 418, 420, 430–431, 

627–628, 643, 680, 686, 693–695
Wutte, Martin (1876–1948) Karintiai né-

met, majd nemzetiszocialista történész.   
•155, 607, 609

X

Xenopol, Alexandru Dimitrie (1847–1920) 
Román történész, iskoláit Bécsben és Ber-
linben végezte, a jászvásári egyetem pro-

fesszora, akadémikus, a dákoromán elmélet 
megkerülhetetlen teoretikusa. •554

Z

Zarić, Sava •634
Zeremski, Ilarion  (1865–1931) A karló-

cai papnevelde professzora 1891 és 1911 
között, 1920-tól felső-karlócai pravoszláv 
püspök, a békekonferencián Vajdaság-szak-
értőként vesz részt, a néprajzi-történelmi 
szekció tagja.  
•21, 96–97, 99, 106, 115, 118–119, 125–
126, 130–136, 143, 145–147, 198, 286, 
303, 305, 311, 314–315, 336, 546, 605–609

Žic •103, 106, 115, 133, 135, 145
Zmaj Ognjeni Vuk (Vuk Branković, Vuk 

Grgurević) (1440 körül – 1485) Szerb 

despota, Đurađ Branković unokája, aki a 
török Porta, majd Mátyás király szolgálatá-
ba szegődött, akinek zászlaja alatt a csehek, 
lengyelek, de legfőképpen a törökök ellen 
harcolt. 1471-ben tették meg despotává. 
Srebrenica, Szabács és Szendrő alatt harcol-
va vált elismertté. A szerb epika sárkányos 
erővel ruházta fel.   •208, 404, 535, 598

Žolger, Ivan (1867–1925) Szlovén ügyvéd és 
diplomata, az Osztrák–Magyar Monarchia 
tárca nélküli minisztere 1917–1918-ban.   
•21, 28, 30, 78, 86, 108, 114, 127, 131, 
133, 143, 148, 178, 293, 299, 311–312, 

317, 324, 341, 417
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Žujović, Jovan (1856–1936) Szerb politikus 
és geológus, egyetemi professzor, 1905-ben 
külügyminiszter.   •32, 42

Županić, Niko (1876–1961)  Szlovén ant-
ropológus, a ljubljanai Néprajzi Múzeum 
konzervátora. Jovan Cvijić közbenjárásával 
1914-ben a Néprajzi Múzeum néprajzosa, 
1903-ban a szlovének délre vándorlása témá-

val doktorál. F. m.: Etnogeneza Jugoslovena 
(A jugoszlávok etnogenezise) (1920).     
•21, 32–33, 41, 44, 66, 91, 96–97, 106, 
119, 125, 127, 130, 133–136, 143, 145–

146, 150, 155, 305, 315, 367, 377
Županski, Slavko, dr. (1889–1959) Szerb és 

délszláv politikus, a becskereki nemzetgyűlés 
szervezője 1918. október 31-én.  •624–625

Zsigmond (Luxemburgi) •687
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