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Major Nandor
Jugoszlavia h~trejotte*

A magyar kazfelfogasban mindmaig tartja mag<itaz
a hiedelem, bogy az antanthatalmak az elsa vilaghabo-
ruban nemcsak dareD szetzuztak az Osztrak-Magyar
Monarchiat, hanem az ut6dalIamokat is, ha nem is
mindegyiket, de Jugoszlavi<itfeltetlentil sajat ragesz-
mejtik rabjakent kenyszeritettek ra az erintett nepekre.
Eszerint Jugoszlavia mera takolmany lett volna,
amelynek nem volt semmi letalapja a delszlav nepek
val6sagos tOrekveseiben. Ujabban a horvat tOrtenet-
irasban is labra kaptak olyan interpretaci6k, amelyek
szerint a horv<itsagnem volt aktiv reszese, teh<itszor-
galmaz6ja es igenlaje, hanem csak passziv elszenveda-
je a delszlav alIamegyesitesnek.!

A magunkreszeralugy veljtik,bogya delszlavne-
pek politikai elitjei egy ravid tOrtenelmi idaszakban, az
elsa vilaghaborU alatt, meg ha kenyszerhelyzetben
voltak is, a rendelkezestikre a1I6 altemativakat merle-
gelve, egyre inkabb ugy ereztek, bogy saj<itnemzettik
emancipalas<ita delszlav egyestiles utjan fogjak legcel-

" Inisban elkUldott anyag

I Dusan Bilandzi6 legutobbi muveb61 is ezt veljUk kiolvasni: Azt allftja, hogy
a horvatok nem szandekoztak Szerbiaval egyesUlni. Onallo tagallamukat csaknem

az utolso pillanatig a Habsburg-monarchiaban szandekoztak letrehozni, s a ke-
s6bbi Jugoszlavia letrejottet voltakeppen harom kuIs6 tenyez6 dontOtte el. Az a
korUlmeny, hogy a tOrtenelmi Magyarorszag elvakultan elutasftotta a Habsburg-
monarchia trializal<isat. Az antanthatalmak Jugoszlaviaval kapcsolatos abrandjai.

Szerbia agresszfv fellepese az allamegyesftes valsagos oraiban.- Dusan Bilandzi6,
Hrvatska modern a povijest, Gonden Marketing, Zagreb, 1999.,57-67. o.
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szeriibben szolgalni. S ezzel a felfogasukkal osszhang-
ban cselekedtek. A szereplok mindharom reszrol akti-
van jatszottak kozre, csak a kozos es a ktilon-ktilOn
folytatott ktizdelmtikben rendelkezestikre a116 eszko-
zok voltak kozotttik egyenlotlentil elosztva. Az egyesti-
les nem volt idillikus osszeborulas, emelkedett egy-
masra talalas. Kegyetlen ktizdelem volt nemcsak azok-
kal, akik sajat j61 megfontolt erdektikbol e11eneztek
vagy hatn'iltattak az egyestilest, hanem maguk az egye-
stilni kesztilo delszlav nemzetek kozott is avegbol,
hogy sajat nemzettiket minel jobb pozici6ba juttassak a
leendo kozos a11amukban.

Az egykori esemenyek

Ahhoz, hogy ugy-ahogy megerthesstik a delszlav
egyestiles val6sagos folyamatat, vissza ke11terntink az
egykori esemenyekhez, az egymast keresztezo, nagyra
tOro almokhoz, az egymas e11en elkovetett kimeletlen
eroszakokhoz, az elvetelt aspiraci6khoz es a torzsztilOtt
megval6sulasok forgatagahoz. Ha kozben az I. vilag-
haboru tetjerol is fogalmat kfvanunk alkotni, fel ke11
idezntink e haboru elOzmenyeit.

1906-ban az Osztrak-Magyar Monarchia elen ket
fangos tisztsegviselo is akadt, akik a dinasztikus ter-
jeszkedes politikajat szandekoztak fehijitani. Aloys
Aehrenthal- Lexa gr6f, ktiltigyminiszter es Franz
Conrad van Hotzendorf gr6f, vezerkari fonok ugy gon-
dolta, hogy Oroszorszaggal, akarcsak 1881-ben, ismet
meg lehet a11apodni a Balkan kolcsonos felosztasar61.
Az egykori mega11apodas szerint Oroszorszag rater-
peszkedhetett volna a Balkan keleti felere, s birtokba
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vehette volna a tOrokorszagitengerszorosokat, az Oszt-
rak-Magyar Monarchia pedig a Balkan nyugati felen
ervenyesfthette volna hatalmat, s kijutva Szaloniki ki-
kotojebe, a Foldkozi-tenger partjan szembe talalhatta
volna magat a Szuezi-csatornaval. Es csakugyan,
Aehrenthal ktili.igyminiszter1908 nyaran megegyezett
Izvolszkijorosz ktiltigyminiszterrel,bogy az Osztrak-
Magyar Monarchia annektalja Bosznia-Hercegovinat,
Oroszorszagnak meg diplomaciai segftseget nyujt majd
ahhoz, bogy a tengerszorosok statusat a nagyhatalmak
revfzio ala vegyek. Oroszorszag tigye azonban Anglia
ellenallasaba titkozott, az Osztrak-Magyar Monarchia
viszont ahelyett, bogy elobb diplomaciailag
Oroszorszag segftsegere sietett volna, minden ktilon
bejelentes nelktil annektalta Bosznia-Hercegovinat.

Ez nemcsak Szerbia tiltakozasat valtotta ki, hanem
a karpotlas nelktil maradt, onmag<itkijatszottnak tekin-
to Oroszorszaget is. Alig valamivel kesobb a Balkani
Szovetseget 1912-ben letrehozo Bulgaria, Szerbia es
Gorogorszag a nagyhatalmak meglepetesere csaknem
kiverte Europabol Torokorszagot. Egy eyre ra, a ma-
sodik balkani haboruban Szerbia, Gorogorszag, de meg
Romania es Torokorszag is ratamadt a terjeszkedesben
kitunt Bulgariara, s elorozta egy evvel korabbi szerze-
menyeinekszfne-javat.Kidertilt, bogy a ket balkani
haboruban a harom balkani kis allam: Gorogorszag,
Szerbia es Bulgaria voltakeppen a Vardar volgyenek es
Szalonikinek a birtoklasaert is vetelkedett egymassal,
Vegtil Szalonikit es a Vardar also szakasz<itGorogor-
slag szerezte meg, Szerbia pedig a Vardar volgyenek
tObbi reszet. Szerbia ott allt teh<it egy ugrasnyira
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Szalonikitol. Vilagos volt, bogy Szerbia az Osztrak-
Magyar Monarchia harcias udvari koreinek tavlati cel-
jait keresztezte.

Elkeriilhetetlen a habor6

1914-ben az Osztrak-Magyar Monarchia harcias
udvari korei mar tigy veltek, bogy elkertilhetetlen a
Szerbiaval val6 haboru. De ezt a haborut mar nem di-
nasztikus terjeszkedeskent fogtak rei, hanem preventfv,
defenzfv szerepet tulajdonftottak neki. A haboruval a
delszlav nemzeti atrendezodest kfvantak meghitisftani;
azt, bogy a ftiggetlen Szerbia Piemont szerepet vallal-
hassa a kettos monarchia delszlavjainak tOmorfteseben.
De az Osztrak-Magyar Monarchia Szerbia leveresevel
es megszallasaval megiscsak eljutott volna Szaloniki
eloterebe, s vilagos volt, bogy ezt mar az ismet karp6t-
las nelktil marad6 Oroszorszag nem nezhette volna
olbe tett kezzel. Ezert az Osztrak-Magyar Monarchia
vezetoi szamoltak Oroszorszag hadba lepesevel. "Az
osztrak-orosz hatalmi versenges mar csaknem egy ev-
szazada fennallt, de eddig meg soha nem okozott alta-
lanos krfzist a nemzetkozi politikaban. A Balkan-
kerdes azert emelkedhetett vilagpolitikai rangra, mert a
nemzeti vitaban szemben all6 felek es a mogejtik di-
nasztikus erdekbol felsorakoz6 nagyhatalmak a nagy
eur6pai hatalmi blokkok tagallamai voltak, es a vita
eldolte a szovetsegi rendszerek egesz tovabbi sorsara
kihatott. (H.) A modem nagyhatalmak a kelet-eur6pai
terseg sztiksegleteihez igazodtak, de att61 meg korant-
sem valtak a dinasztikus hatalmi politika ftiggelekeve.

18



STRATEGIAI FUZETEK - 5.

Az igazodas sztiksegessege a fa frontokon: a nemet-
angol es a nemet-francia arcvonalon kialakult helyzet-
bol kovetkezett, es bogy a vilag itt az osszecsapas fele
halad, az a Balkan-habonikt61 es dinasztikus vetelke-
desektol ftiggetlentil evek 6ta nyilvanval6 volt. A bal-
kani viszaly meggyorsftotta a megoldhatatlan hatalmi
ellentetek erlelodesenek folyamatat,,2 - frja a kor ha-
talmi politikajanak kival6 ismeroje.

Szerbia es a teriileti engedmenyek

Az 1. vilaghaboni kiWresekor Szerbianak az volt a
legfobb gondja, bogy az orszag valamikeppentalpon
maradjon. A Szerbia mellett hadba szallt szovetseges
nagyhatalmaknakviszont az, bogy a maguk oldalan
minel Wbb orszagot bevonjanak a kozponti hatalmak
elleni haboniba. A Szerbiara Bosznia felol raWro sere-

gek allomanyanak jelentos reszet az osztrak-magyar
monarchiabeli horvatok, szerbek, bosnyakok, szlove-
nek kepeztek, s a Wrtenelem feljegyezte r6luk, bogy
derekasan kivettek a resztiket a harcokb61.3A delszlav
orszagreszekben a haboni kiWresekor spontan szerbel-

2 Di6szegi Istvan: A hatalmi politika masfel evszazada, Hist6ria es MTA
Tortenettudomanyi Intezet, Budapest, 1997.,229. o.

3 "A nemzetisegek megbfzhatatlansagaval kapcsolatos korabbi Habsburg-
aggodalmak alaptalannak bizonyultak. A delszlavok, akarcsak a nemzetisegiek
tObbsege, derekasan kUzdottek... Nehany part, fgy a horvatorszagi es szloveniai
konzervatfv es klerikalis partok, egyenesen tamogatta az ortodox szerbek elleni
habonlt. Meg a Habsburg-hadsereg szerb alakulatai is huek maradtak a Hatarorvi-

dek hagyomanyaihoz. Azok kozott a csapatok kozott, amelyek a Szerbia elleni
19l4-es tamadast megindftottak, nemelyik hadtestben a szerbek aninya 20-25; a
horvatoke pedig 50 szazalek volt". - Barbara Ielavich, A Balkan tOrtente, 20.
szazad, Osiris Kiad6: Budapest, 1996., 107. o.
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lenes atrocitasok is, oktalan deportalasok is voltak.
Megsem t6rtek ki ezekben az orszagreszekben Szerbi-
aval szolidariza16 tlintetesek vagy spontan felkelesek.
Ezek a kori.ilmenyekhosszu evtizedekre ranyomtak a
belyegtiket a szerbek es a horvatok - s6t a Szavan es a
Drinan tuli delszlavok - kozott majdan kialaku16 kap-
csolatokra. 1914-ben Szerbianak va16ban sikertilt tal-
pan maradnia: az ev vegere kiszorltotta az orszagb6l az
Osztrak-Magyar Monarchia seregeit.

De egy here sell dult meg ez a haboru, amikor
Oroszorszag, amelyet a szerbek orszaguk legf6bb gya-
molit6janak tekintettek, azt kovetelte Szerbiat6l, hogy
a Balkan Szovetseg ujraelesztese vegett mondjon le
Bulgaria javara Maced6niar61.Mi sell termeszetesebb
anuM,hogy 1914 augusztusaban Szerbia erdekelve volt
abban. Hogy a szomszedos balkani orszagok - amelyek
akkor semlegesek voltak - ismet szovetsegbe t6mori.il-
jenek vele. Ezert Szerbia tamogatta az antant kezde-
menyezeset. Ennek ellenere csak a Vardart6l keletre
es6 maced6niai reszr6l volt hajland6 Bulgaria javara
lemondani, de an6l is csak abban az esetben, ha Bul-
garian at kozvetlen kapcsolatot teremthetne
Oroszorszaggal; ha a Balkan Szovetseg t6bbi tagallama
is tenne teri.ileti engedmenyeket Bulgarianak; azon
feli.il,ha "Szerbia szerb-horvat terlileteket kapna csere-
be a veltik jar6 tengerparttal egytitt". Mas helytitt
ugyanazokban a napokban Nikola Pasic4, Szerbia mi-

4 Idezi Dorde B. Stankovic, Nikola Pasic, saveznici i stvaranje Jugoslavije,

Nolit, Beograd, 1984: 118. es 122. o.
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niszterelnoke mar "az Osztrak-Magyar Monarchia
minden szerb-horvat orszagreszere" tartott igenyt.

A kozponti hatalmak is igyekeztek megnyerni Ro-
maniat es Bulgariat, reszben alert, hogy ily m6don
elszigetelhessek Oroszorszagot Szerbiat61, reszben
meg alert, hogy Romanian es Bulgarian kereszttil koz-
vetlen kapcsolatba kertilhessenek Torokorszaggal,
amelyet - azt remeltek - csatasorba sikertil allftaniuk a
szovetsegesek ellen. Az antant tudott erral az igyeke-
zetral.

Pasic szerbiai miniszterelnok is szamolt ezzel a

vetelkedessel. Ez ida tajt a Balkan Szovetseg lijraelesz-
teset Pasic meg csupan a szerbseg felszabadftasa szem-
pontjab61, nevezetesen nagyszerb szempontb61 merle-
gelte. Az a szavaival elve: "kizar61ag szerb szempont-
b61".Aminthogy akkor meg csak azt bizonygatta, hogy
az antantnak erdekeben all "egy eras Nagy-Szerbia
letet tamogatni."s Kidertilt azonban, hogy Romania
sell, Gorogorszag sell volt hajland6 tertileti engedme-
nyeket tenni Bulgarianak. Mindket orszag gyarapodni,
s nem fogyatkozni kfvant. Erre a szovetsegesek egytit-
tesen, s meg nagyobb lendtilettel leptek fel Szerbiaval
szemben. Maced6nhlt a Vardar volgyevel egytitt kove-
teltek Szerbiat61. Viszont karp6tlasul mar akkor felkf-
naltak Szerbianak Boszniat es Hercegovinat, Del-
Dalmaciat es a tengerpartot Place gerinceig, Dubrov-
nikkal es Splittel egytitt.Ugy veltek, hogy ez melta-

5 Ibidem, 122. es 123. o.
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nyos karp6tlas lenne. Kiemeltek, bogy Szerbia ily m6-
don haromszorosara novekedhetne.

A szerb politikai elit azonban j6l tudta, bogy a
Vardar volgye - a szerbiai Morava volgyenek folytata-
saban - a szaloniki kikOt6hozvezet6 strategiai ut kapu-
ja. Az volt a meggy6z6dese,bogy aki a Vardarvolgyet
birtokolja, az a Balkan felett is domina!. A szerb poli-
tikai elit ezert el volt szanva arra, bogy a Vardar vol-
gyet semmi aron sem engedi at Bulgarianak. Pasic mi-
niszterelnok egy fzben azt mondta a szovetsegeseknek,
Szerbiaban akadnak, akik szfvesebben kotnenek beket
meg a Habsburg-monarchiaval is, semhogy Maced6-
niat6l megvaljanak.6

Oroszorszag szandeka

A szerbiai politikai elitnek szembesiilnie kellett te-
hat azzal a kerdessel, miert kfvanja Oroszorszag epp
Szerbiat6l elragadott teriilettel kielegfteni Bulgaria
igenyeit, miert nem kfnalja fel neki Torokorszag meg
meglev6, Bulgariaval hataros eur6pai reszeit? Felfog-
tak: Oroszorszag a Bulgariat6l delre es6 tOrokteriilete-
ket, a Dardanellak es a Boszporusz ovezetet sajat ma-
ganak kfvanta megtartani, ezert igyekezett Bulgariat a
Balkan kozponti, strategiai dominanciat nyujt6, a
Vardar volgyet is felOle16tersegebe atnyomni. Mikent
azt a berlini kongresszus e16tt, az ut6lag derogalt San
Stefan6-i bekeszerz6desben egyszer mar megkfserelte.

6 Ibidem, 129. o.
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Szerbiat6l pedig Oroszorszag ezuttal azt kovetelte,
bogy a Foldkozi-, illetve az Egei-tenger helyett fordul-
jon nyugat fele, s elegedjen meg azzal, bogy kijut az
Adriai-tengerre. Pasi6 egy Athenb6l erkezett taviratra
1914. november 27-en ezt jegyezte fel: "Az oroszok
meggatoljak a bolgarokat abban, bogy kozelebb kertil-
jenek Konstantinapolyhoz, meghozza azert, bogy ne
zavarjak 6ket a Boszporuszon es a Dardanellakon at
tOrten6 szabad haj6zasban, s ezt a celjukat oly m6don
igyekeznekelemi, bogy tamogatjak mindazokat, akik
Szerbiat6l minel nagyobb koncesszi6t kovetelnek Bul-
garia javara. Tehat a mi rovasunkra alkudoznak".7 Epp
ezek a kortilmenyek kesztettek SzerbiM arra, bogy at-
gondolja ktilpolitikajanak a haboru kortilmenyei kozOtt
kovetend6 elveit.

Haromnevu nemzet?

Pasi6 1914 augusztusaban szanta el magat fordulat-
ra, miutan kimerfto eszmecseret folytatott szerb tud6-
sokkal, kozotttik Jovan Cviji6tyel is. Ezeknek az esz-
mecsereknek a kovetkezteben Pasi6 megvaltoztatta a
szerb allam nemzeti programjat: a szukebb ertelemben

7 Ibidem, 127. o. EzenkfvU1: "Az volt a fe1fogas - irta Ante Mandic, a Ju-

goszhiv Bizottsag egykori tagja -,s kesobb errol megallapodas is tOrtent, hogy
Torokorszagot teljesen kiszorftjak Eur6pab61 Azsiaba, es a sikeres akci6 utlin
Konstantinapolyt es kornyeket az orosz birodalomhoz csatoljak." - Or Ante
Mandiec, Fragmenti za historiju ujedinjenja, Zagreb, JAZU, 1956., 12. o. Mandic

konyve fiiggelekkent 168 becses okmanyt - tObbsegiikben diplomaciai jellegiieket
- is koz61. Egyebirant a legteljesebb okmanygyujtemeny a jugoszlav egyesiilesr61:
Jankovic Oragos1av i Krizman Bogdan, Grada ostvaranju jugoslovenske ddave, I.,

Il., Beograd, 1964.
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vett szerbkerdes helyett az <itfog6bbjellegii jugoszhiv-
kerdes rendezeset vallalta fe1.8 Meghozza azt remelve,
bogy ezt a programot idovel sikeriil majd az antantha-
talmak balkani politikajaba beillesztetnie. Pasi6 tiszta-
ban volt vele, bogy a jugoszlav kerdesnek szerb nem-
zeti feladatkent felvallalt valtozata csak akkor kelhetne

eletre, ha az antant gyozne, meghozza ugy, bogy fel-
bomlasztja a Habsburg-monarchiat. Ahhoz pedig, bogy
a kettos monarchia felbomlasztasara szanja el magat,
Pasi6 szerint az antantnak fel kellett volna adnia a Bal-
kanon az eroegyensuly politikaj<it,s helyette a nemzeti-

8 A delszhlv nepek felszabadftasa mar llija Garasanin allamferfi szerb nem-
zeti programjanak, az 1844-ben kesziilt, nevezetes Nacertanjenek is sarkalatos
tetele volt: Konkret megval6sftas igenyevel els6 fzben Mihailo kenez es Kossuth
Lajos targyalasain, 1859-ben keriilt sz6ba, amikor is a szerb uralkod6 felteteliil
szabta ahhoz, hogy Szerbia Magyarorszaggal karoltve, az Olaszorszag felszabadf-
tasaert vfvott haboruban, Franciaorszag szovetsegesekent a Habsburg-monarchiara
tamadjon. Az ut6bbir61 Vasa Cubrilovic, Istorija politicke misli u Srbiji XIX veka,
Narodna knjiga Beograd, 1982., 334.p. - Dragoslav Jankovic kiemeli, hogy az
1912-ben vivott I. halkani haboru sikerein felbuzdulva a szerh politikai elit mar
az 1. vilaghaboru kitOrese el6tt is kozvetlen celkent kezelte a jugoszlav programot.

A hahoru soran Szerbia termeszetszeriileg eljutott volna ehhez a celhoz, de az a
koriilmeny, hogy az antanthatalmak Szerbiat megzsaroltak Maced6niaval, fel-
gyorsftotta ezt a folyamatot. A hadicelok megfogalmazasa soran a szerb tud6sok
olyan erveket forgattak a fejiikben, miszerint a Habsburg-monarchiaheli delszlav
orszagok kart szenvednek adott helyzetiik tart6sftasaval, sajat labukon viszont

keptelenek volnanak megallni. Jovan Cvijic a Habsburg-monarchia es Szerbia
osszeferhetetlensegere tette a nyomatekot: Szerbia minden delszlav nep felszabadf-
tasara torekszik, a Habsburg-monarchia viszont a Morava es a Vardar volgye

feletti uralomra, egeszen Szaloniki kikot6ig, tehat "Szerbia foldrajzi adottsagait"
kfvanja "elpusztftani". Szerinte ez az aka annak, hogy a jugoszlav kerdes Szerbia-
ban is, a Habsburg-monarchiaban is kozponti kerdesse vIlli. - Usd: Dragoslav
Jankovic, 0 Ngkoj deklaraciji 1914. In: Naucni skup u povodu 50-godisnjice
raspada Austro-Ugarske Monarhije i stvaranje jugoslovenske drZave,
Jugoslovenska akademija znanosti i umetnosti, Zagreb, 1969., KUlonlenyomat,
131-140.0.
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segi elver kellett volna alkalmaznia. Ez ugyanis a Bal-
kan terkepenek radikalis atrajzolasahoz vezetett volna.

Pasic ezt az uj politikat abban a korlevelben vazolta
fel, amelyet a szovetseges fOvarosokban iigykoda
szerbiai koveteknek 1914. szeptember 4-en kiildott.
"Velemenyiink szerint a helyzet atrendezesekor az era-
egyensuly elve nem lehet tObbe iranyad6 a Balkan ter-
segeben" - tudatta veliik Pasic. Ehelyett "egy minel
nagyobb es minel erasebb nemzeti allamot kell terem-
teni," mert csak egy ilyen allam "garantalhatja a tart6s
beket". Epp ezt a celt szolgalna, ha "Szerbiab61 egy
eras delnyugati szlav allamot teremtenenek, amely
felOlelneaz osszes szerbeket es az osszes horvatokat es
az osszes szloveneket". Pasic ekkor emlftette else fz-
ben a horvatok mellett a szloveneket is. Elkepzelese-
nek lenyeget fgy fogalmazta meg: "Ha tizenotmilli6
szerb, horvat es szloven egy allamban egyesiilne, akkor
ez az alIam hamarosan katonai es gazdasagi szempont-
b61 egyarant alkalmas lenne nemcsak arra, hogy meg-
vedje a beket, hanem arIa is, hogy minden balkani £11-
lam szamara egy erdektelen (!} kozpontot kepezzen,
amellyel Bulgarianak is, mint szlav orszagnak minel
bensasegesebb viszonyt kellene keresnie. Ha ezuttal
nem jon letre egy ilyen eras szlav allam, hanem a
megoldast egyfajta, Szerbia es Bulgaria kozotti teriileti
ekvilibriumban keresik, bizonyosra veheta, hogy Bul-
garia eppugy, mint eddig, Szerbia ellen fordul, es min-

25



STRATEGIAI FOZETEK - 5.

den, Szerbia ellen ininyul6 kornbimici6ba bele fog
rnenni...,,9

Ennek az elkepzelesnek azonban delszlav vonatko-
zasban ket nagy hibaja volt. Az egyik az, hogy a nern-
zetisegi elv csak paravanul szolgalt benne avegbol,
hogy nernzetkozi szinten az eroegyensuly elver hallga-
t6lagosan az egyetlen allarnbalkani rneretu hegern6nia-
janak az elvevel valtsak feI. Ez az allarn pedig az Oszt-
rak-Magyar Monarchia rninden delszlav orszagreszere
elozoleg kiterjeszkedo Szerbia lett volna. A rnasik hi-
baja, hogy csupan a "harornnevu, de egy nernzet" fik-
ci6jaraepiiltaz a felteves,hogyaz ernlltettrn6donegy-
seges nernzeti allarn jonne letre. Pasi6 ugyanis a legke-
vesbe sern hitt a jugoszlav nernzet letezeseben, j6rnaga
ellenezte azt, hogy a szerb elnevezest beleolvasszak
ebbe a jugoszlav nernzeti fikci6ba. Pasi6 abban az ido-
ben legszfvesebben a "haromnevu szerb nernzet" kife-
jezest hasznalta. Bfzott benne, hogy a szerbek rnajd
rnindezeknek a delszlav naci6knak a tagjait kesedelern
nelkiil asszirnilaljak. Ezert a "harornnevu egy nernzet"
fikci6ja Pasi6 eseteben csak Szerbia expanzi6s politi-
kajanak az a1cazasaraszolgalt.

Szerbia haborus celjai tehat, amelyeket a szerbiai
parlarnent 1914. decernber 7-en proklarnalt, a szovet-
segesek balkani politikajaval folytatott dial6gus, repli-
ka, sot kiizdelern kovetkezrnenyekent oltottek format.
A NiSi deklaraci6ban Szerbia a Piernont szerepeben

9 Dorde D. Stankovic, ibidem, 124. cs 125. o.
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1I:~pettfel az osszes delszlav nepek es orszagok felsza-
badftasa ligyeben. Az Osztrak-Magyar Monarchia szet-
zuzasa es a "fel nem szabadftott szerb, horvat es szlo-
yen testvereink felszabadftasa es egyesftese", ez volt
Szerbia hivatalos, maximaIis haborus celja.lOHaborus
programjanak kozzetetelevei Szerbia messzemeno ha-
barns celok kituzesere szerette volna sarkallni a szo-

vetsegeseket, s emellett azt remelte, hogy az antant a
mas orszagokkal folytatott alkudozasai soran majd
szem elott tartja ezeket az igenyeket. Nem fgy tOrtent.
A szovetseges nagyhatalmak tulzonak es irreaIisnak
tekintettek, s ezert gunnyal fogadtak, ignoraltak,
agyonhallgattak Szerbia kinyilvanftott haborus celja-
it.11 Eppugy alkudoztak tovabbra is Bulgariaval es
Romaniaval, mint korabban, sot idovel durvan fokoz-
tak a nyomast Szerbiara. Olaszorszaggal folytatott al-
kudozasukba mar be sem avattak, hovatovabb az 1915
aprilisaban kotOtttitkos szerzodes kiteteleirol hozzave-
tolegesen sem tajekoztattak.

ID A Nisi deklanicio szovege: Ferdo Sisic, Dokumenti 0 postanku Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1918., Zagreb, 1920., 10. o. -Szerbia haborus
celjairol: Milorad Ekmedzic, Ratni ciljevi Srbije 1914-1918., Politika, Beograd,
1992.,174-223. o.

11 Szazanov orosz kUltigyminiszter egy fzben igy szolt M. Spalajkovichoz,
Szerbia szentpetervari kovet6hez: "Mi6rt nem kovetelik maguknak Romat is meg
Moszkvat is?" Lasd: Dragoslav Jankovic, Srbija i jugoslovensko pitanje 1914-
1915 godine, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1973., 112. o.
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Ket koriilmeny

Igy igen sokaig meg arra sem kertilhetett sor, bogy
Szerbia haborus celjait az antant barmilyen formaban
fonto16ra vegye. Fokepp ket kortilmeny hatraltatta ezt.
Az egyik az, bogy a szovetsegesek egeszen 1918 dere-
kaig azt remeltek, az Osztrak-Magyar Monarchia alka-
lomadtan majd elktilOntilNemetorszagt61, ktilOnbeket
kat veltik, s az orszag foderatfv metamorf6zisa reven at
fogja vesze1ni az I. vilaghaborut. Kezdettol fogva ke-
szek voltak arra, bogy a Habsburg-monarchiat meg-
csonkftsak, szetzuzasat azonban karosnak es indokolat-
lannak tartottak. A Habsburg-monarchiat tovabbra is az
eur6pai nagyhatalmi eroegyensuly fontos tenyezojenek
tekintettek. A masik ok: az antantnak sokkal nagyobb
erdeke fiizodott ahhoz, bogy Olaszorszagot mielobb
haborus szovetsegesetil megnyerje, semhogy az ahftott
gyozelemhez semmit sein hoz6 szerbiai haborus celok
meltanylasa miatt Olaszorszag bevonasat elszalassza.
Marpedig Olaszorszag a hadba lepeshez nemcsak az
Adriai-tenger keleti partjana~ teljes ellenorzesere, Tri-
esztre es P61ara, a szigetek tillnyom6 tObbsegere,
Dalmacia Splittol eszakra eso reszere tartott igenyt,
hanem azt is kikotOtte, akadalyozzak meg, bogy Szer-
bia, Horvatorszag es Montenegr6 egyesftesevel egy
titokepes jugoszlav allam jojjon letre. Olaszorszag leg-
szfvesebben egy nem tul eras, ftiggetlen Horvatorsza-
got szeretett volna keleti szomszedjaul tudni. Olaszor-
szag kovetelesenek java reszet az antant el is fogadta.
Ennek ertelmeben Horvatorszag sorsanak csak a habo-
ru befejeztevel kellett eldolnie. Olaszorszag, Anglia,
Franciaorszag es Oroszorszag abban allapodott meg,
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hogy majd maga Horvatorszag donti el, fliggetlen lesz-
e vagy csatlakozik valamely orszaghoz. Noha a soron
kovetkezo evekben mas-mas okokb6l egyszer Francia-
orszag, egyszer Anglia, Oroszorszag meg tObbszor is
kezdemenyezte, hogy Horvatorszagot a haborU utan
csatoljak Szerbiahoz, Olaszorszag mindeD alkalommal
zatonyra siklatta a kezdemenyezest. Egy lzben Olasz-
orszag hovatovabb azt javasolta, hogy Horvatorszagot
tartalekoljak arra az esetre, ha Magyarorszag netalan
hajland6 volna kiilonbeket kOtni,s elszakadni Ausztria-
t61.12

A Pasi6-kormany 1915. majusaban tiltakozott a
szovetsegeseknel az Olaszorszaggal kotOtt titkos szer-
zodes miatt, s garanciat kovetelt arra nezve, hogy "a
szerb, a horvat es a szloven nepet egy orszagban
egyesftik majd, s nem lesz ket vagy harom orszag ko-
zott felosztva, mint a Habsburg-monarchiaban.,,13
Pasi6 ellenszegiilt mindeD olyan elkepzelesnek, amely
egy fliggetlen horvat allam letrejottet iranyozta volna
elo. Arra az esetre, ha a szovetsegesek nem allnanak el
ettol a szandekukt6l, Pasi6 kesz volt a leendo horvat
allamt6l elvitatni nemcsak Boszniat es Hercegovinat,
hanem Dalmaciat, a Szeremseget, Szlav6niat, sot meg
Likat is.14Trubeckoj herceg, Oroszorszag belgradi ko-
vete feljegyezte: Szerbia boles fiai att6l va16felelmtik-

12Ibidem, 122. o.
13Ibidem, 117-118.0.

14Ivo Banac. Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Globus. Zagreb, 1988., 118.
0.15
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ben kfvanjak Horvatorszagot Szerbiahoz csatolni, ne-
hogy nyugati hataraikon is egy hasonloan viselkeda
allam sziilessen, mint amilyen Bulgaria volt a keleti
hataraikon.15

Macedonia bekebelezese

Olaszorszag hadba lepese titan a szovetsegesek a
korabbinal is nagyobb hevvel szalltak sfkra Macedonia
amputalasaert. Ket nevezetes kozos akciojuk volt
Szerbia ellen: elabb 1915 majusanak vegen, utobb
1915 augusztusanak elejen. A majusi akcio SaTan
Oroszorszag kezdemenyezesere azzal is megfenyeget-
tek Szerbiat, hogy megvonjak tale a penziigyi segelyt,
az augusztusi akciorol pedig Pasi6 ugy velekedett,
hogy "rosszabb, mint amilyen Ausztria ultimatuma
volt.,,16A presszio jelleget jol erzekeltetik azok a fedda
szavak, amelyeket Szergej Szazonov orosz kiiliigymi-
niszter intezett Miroslav Spalajkovi6hoz, Szerbia
szentpetervari kovetehez: "En beket kfvanok teremteni
onok es Bulgaria kozott. Ezert kovetelem Macedoniat.
Igenyt tartanak Horvatorszagra? Ne szamftsanak mind
a kettare. bookIe Nyugaton vaTa jova. Nem a rablo-

15 Trubeckoj herceg ezt jelentette az orosz killUgyminiszteriumnak:
"Eltekintve attol, bogy Szerbianak nagy bel so nehezsegekkel kelJ szembeneznie
ahhoz. bogy Horvatorszagot magahoz csatolhassa. ez a megoldas elonyosebb

szamunkra mas megoldasoknal, mert Szerbia termeszetszeruleg szovetsegesilnk,
es vedelmilnk elso vonalat kepezi jovobeli, lehetseges elJenfeleinkkel szemben.
Nem lehet erdekilnk, bogy szomszedsagaban uj allam letrehozasaval gyengltsUk
teherblrasat." - Nikola Popovi6, Ideja ujedinjenja juznih slovena kao yid
samoodbrane. In: Stvaranje jugoslovenske drzave 1918., Institut za savremenu
istoriju. Beograd, 1983.. 43. o.

16Dorde D. Stankovi6. Ibidem. 154. o.
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gyilkosok Macedoniajaban. Letre akarom hozni Nagy-
Szerbiat, hogy orszaguk biztonsagban erezze magat
Bulgariatol, s ezert kfnalom onoknek Horvatorszagot.
Ha onok Wnkre akarjak tenni Szerbiat, koveteljek ma-
guknak Macedoniat, s az fel fogja emeszteni onoket.,,17
Midon pedig Trubeckoj herceg, az oroszorszagi kovet
azt mondta Pasicnak, hogy: "A szerbeknek most va-
lasztaniuk kell Macedonia es Horvatorszag kozott",
akkor Pasic dacosan felelt neki: "Mi Macedoniat va-
lasztjuk!,,18

Mindazonaltal Pasic a szovetseges kovetekkel
folytatott beszelgetese soran ramutatott a lenyegre: ha
Szerbia atadna Macedoniat Bulgarianak, szamara "el
volna zarva az ut Szaloniki fele, mivel pedig Olaszor-
szag Valone megszallasaval elzarta az Adriai-tengert,
egy olasz-bolgar megallapodas eseten Szerbiat meg-
fosztanak a szabad tengeri hajozastol, a mas nepekkel
vale erintkezestol".19A panasz megsem a "mas nepek-
kel vale erintkezesnek" szolhatott; ellenkezoleg, Pasic
azt hanytorgatta rei, hogy Szerbia elott fgy bezarodna-
nak azok az utak, amelyek tovabbi hodftasokkal ke-
csegtethetnenek.

Kesobb, az utolso pillanatban Szerbia elvben megis
elfogadta Macedonia amputalasat, de csak azzal a kiko-
tessel, ha a korabban felkfnalt tertiletek mellett
"formalis fgeretet kapna a szovetsegesektol, hogy Hor-

17lbidem. 152. o.
18lbidem. 156. o.
19lbidem. 149. o.
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vatorszagot, Fiume varosaval egylitt egyesftenek Szer-
biaval.,,20Ugy festett a dolog, mintha Szerbia raallt
volna, bogy Maced6niat e1cserelje Horviitorszagert.
Megallapodasra megsem kerlilt sor, mert Bulgaria alig
egy h6napra ra, 1915 okt6berenek derekan hadat lizent
a szovetsegeseknek, s par nap mulva a kozponti hatal-
mak katonai alakulataival karoltve megtamadta Szer-
biat.

Oroszorszag es a delszlav allam

Oroszorszag sem fogadta nagyobb megertessel az
egyseges delszlav allam letrehozasanak szerbiai ige-
oyer, mint a Wbbi szovetseges nagyhatalom.
Oroszorszag alert szallt be Szerbia mellett a haboruba,
bogy sajiit j6l felfogott erdekeben megorizze, s ha le-
het, a maga javara fordftsa a nagyhatalmi eroegyensulyt
Delkelet-Eur6paban, amely Szerbia elvesztesevel a
Habsburg-monarchia javara felborult volna. Acari
Oroszorszag att6l tartott, ha a megalakftand6 delszlav
allamban nem a szerbiaiak kertilnenek tulsulyba, akik
mindaddig megerto politikaval katodtek a pravoszlav
Oroszorszaghoz, akkor megis felborulnanak azok az
eroviszonyok, amelyek alakftasa miatt Oroszorszag
hadba szallt. Oroszorszag csak Szerbia dominanciaja
eseten tamogatta volna a delszhiv kolas allam meg-
alakftasiit, de nem bfzott abban, bogy Szerbia ilyen

20 Dragoslav Jarikovic, Srbija i jugoslovensko pitanje 1914-1915 godine,
Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1973., 129. o.
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dominanciat tart6san kialakfthat a nem pravoszhiv del-
szlav nepek felett. Csak evtizedek multan dertilt ki,
hogy acari Oroszorszag felmerese pantos volt. Akkor,
1915-ben, nem sok hive volt Trubeckoj herceg es
Izvolszkij gr6f, a parizsi orosz kovet nezetenek, mi-
szerint Oroszorszag szempontjab61 Delkelet-
Eur6paban igen j61 jonne egy jugoszlav jellegu "eros
szerb-horvat allam", hogy ellensulyozza Olaszorszagot,
Ausztriat, Magyarorszagot, sot Romaniat is. Acari
Oroszorszag mindvegig ellenezte a delszlav allam
megalakftasat.

Minthogy Szerbia kinyilvanitott haborUs celjait a
szovetsegesek nem tamogattak, s ennek legfObb okat
Pasi6 abban latta, hogy a szovetsegesek nem hajland6-
ak a Habsburg-monarchiat szetrombolni, a szerbiai
kormany 6vatossagb61-nem hivatalosan - egy szukebb
ertelemben vett szerb haborus celt is szem elott tartott.
Ez mindossze Bosznia-Hercegovinanak Szerbiahoz
csatolasara szorftkozott.21Vagyis annak a lepesnek a
megsemmisfteset celozta, amellyel az Osztrak-Magyar
Monarchia a Balkan tersegeben nyflt expanzi6s politi-
kara szanta el magat. Szerbia meg az elozo evszazad
hatvanas eveiben tOrekedett Bosznia es Hercegovina
megh6dftasara, ezert ez a szukebben vett szerb nemzeti
program nem volt uj keletu. Pasi6 Szerbia miniszterel-
nokekent szakadatlanul a szelesebb ertelemben vett
delszhiv programert, a szerbek, horvatok es szlovenek

21Vasa Cubrilovic, ibidem, 334., 340., 341. o.
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egyesiteseert ktizdott. Ebben az esetben mindeD szerb
ember egy allamban elhetett volna, de a haborU valsa-
gas pillanataiban, a hatterben, lepeseket tett "legalabb"
a szukebben ertelmezett szerb program realizalasa er-
dekeben is. Ilyen valsagos pillanatok pedig haven
akadtak: a Bulgariaval es Olaszorszaggal folytatott
titkos targyalasok idejen; a szerb hadsereg 1915 vegen
elszenvedett veresege es Albanian kereszttil tOrtent
visszavonulasa idejen; az Osztrak-Magyar Monarchia
kiugrasar61, nevezetesen a ktilonbekeral folytatott tit-
kos targyalasok idejen; acari Oroszorszag bukasa titan;
akkor, amikor Anglia - 1916 folyaman tObb lzben -
meg akarta sztintetni a szaloniki frontot; 1918 elejen,
midan Wilson, amerikai allamfa nemet frontgyazel-
mek hatasara kozolte nevezetes 14 pontjat, amelyekral
Pasi6 okkal aIlitotta, hogy az Osztrak-Magyar Monar-
chianak kedveznek.

A Jugoszlav Bizottsag ilhizi6ja

A Nisi deklaraci6t, azaz a szerbiai haborus eelok
eletre kelteset 1914-ben, meghozatalakor, esak a szerb
kormany biztatasara egybeveradott, forma szerint
azonban majd esak 1915 majusaban, Parizsban meg-
alakitott Jugoszhiv Bizottsag tagjai tamogattak, hal-
vany ketelyeik ellenere!22A Jugoszlav Bizottsag azon-

22 Akkor meg Olaszorszagb61, taviratban halajukat fejeztek ki a szerbiai
kormanynak es parlamentnek "e nagy program kozzeteteleert, amely egesz nepUnk
torekveset es remenyet fejezi ki, s melynek eletrekelteseert nepUnk minden tagja
minden erejet latba fogja vetni". Dragoslav lankovic, 0 Niskoj deklaraciji, 138. o.
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ban hatalommal sell, legitimaci6val sell rendelkezett.
A Jugoszlav Bizottsag azt remelte, bogy a szerbiai
kormany partneretil fogadja majd, s ezaltal sikeriil ren-
deznie statusat a szovetseges nagyhatalmaknal. A Ju-
goszlav Bizottsagot a Habsburg-monarchiab61 a haboni
kezdeten Nyugatra emigralt szloven es szerb, tObbse-
giikben azonban horvat politikusok hoztak letre, akik
mar a haboru elott is kapcsolatban voltak Szerbiaval. A
horvat politikai elit ausztroszlav aramlataval szemben,
akik a Habsburg-monarchia kebeleben, trializmussal
szandekoztak egy nagy delszlav allamot teremteni, a
Jugoszlav Bizottsagban a horvat politikai elitnek egy
masik szarnya keriilt sz6hoz, amely a Habsburg-
monachian kfviil, minden delszlavot, Szerbiat is felOle-
10, uj, fiiggetlen allamot kfvant letrehozni, s kiindul6-
pontul a mar meglevo "delszlav" Szerbia allamara
szamftott. A Jugoszlav Bizottsag Londont valasztotta
allomashelyetil. Nagy kiabrandulast keltett tagjai ko-
zott, amikor kideriilt, bogy Szerbia, Piemont-szerepere
hivatkozva, a Jugoszlav Bizottsagnak csak egy Nyugat-
ra kihelyezett propagandakozpont szerepet szanta.
Hamarosan gyanakodni kezdtek, vajon Szerbia a del-
szlav nepek egyenjogu, demokratikus egyestileset
szorgalmazza-e, vagy csak azt, bogy egyestiles iiriigyen
bekebelezze a tObbi delszlav nep szallashelyet. Bizal-
matlansagukat csak fokozta az az alkudozas, melynek
sarin Szerbia hol az egyik, hol a masik delszlav or-
szagreszt predakent kezelte, s hol elt, hol azt az or-
szagreszt - velekedesiik szerint - csupan szerb erdekek-
tal vezerelve Szerbiahoz igyekezett csatoltatni. Ezert a
szerbiai kormany es a Jugoszlav Bizottsag kozotti
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egytittmiikodest olykor ko1csonos gyanakvas, ossze-
zordtilesek, fennakadas, sot rivalizalas is terhelte. A
Jugoszlav Bizottsag kesz volt a szerbiai kormannyal
karoltve egy, alapjaban veve egyseges es jelentos mer-
tekben kozpontosftott uj allam, Jugoszlavia letrehoza-
saert ktizdeni, amelyben mindharom tOrzs - illetve
nemzet - egyenjogu lett volna. A Jugoszlav Bizottsag
1915 majusaban az angol parlamenthez eljuttatott ma-
nifesztumaban egyebek mellett ezt vallotta: "A jugosz-
lavok egyseges nemzetet kepeznek, nyelvtik azonos, es
vitathatatlan foldrajzi adottsagaik es nemzeti tudatuk
szerint is egysegesek. Ez a nep majd csak akkor ren-
delkezik a ftiggetlen letezesforma sztikseges eszkozei-
vel, miutan egyestil.'.23Ez az integraIis jugoszlavsag
kred6ja volt, nem az ausztroszlavizmuse, s nem is a
horvat nacionalizmuse. A Jugoszlav Bizottsag tagjai
abban az illuzi6ban eltek, hogy a harom nemzetbol, ha
tOrzsneknevezik oket, s ha kOlaS allamban egyenjogu-
an egyestilnek, egy mindannyiukat magaval ragad6
jugoszlav paranemzet kepzodhet. A Jugoszlav Bizott-
sag tObbsege megis fOderaci6 formajaban kepzelte el
az uj, kOlaS hazat, bar kezdetben azzal is beerte volna,
ha Horvatorszag es a tObbi tOrtenelmi tartomany sze-
reny auton6miat kap az egyebkent kozpontositott, egy-
seges jugoszlav allamban. Megis Frano Supilo, a Ju-
goszlav Bizottsag vezetoinek egyike mar 1915 februar-

23Nikola Popovi6, Ideja ujedinjenja juznih slovena kao yid samoodbrane. In:

Stvaranje jugoslovenske drzave 1918., Institut za savremenu istoriju, Beograd,
1983.,44. o.
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jaban megkerdezte Pasi6ot: amennyiben Szerbia vallal-
ja Piemont szerepet, vajon kesz-e arra is, hogy lemond-
jon szukebb ertelemben vett hagyomanyair6l, mint
ahogyan Piemont tette Olaszorszagnak mint egesznek
az egyesftese erdekeben? Feljegyeztek, hogy Pasi6 fgy
sz6lt: "A magam reszer6l igennel valaszolok." De azt
is lefrtak, hogy nyilvan nem mondott igazat.24 Supilo
azutan azt kerte, hogy Szerbia, j6indulatanak kifejeze-
sekeppen fogadja et: a leend6 kozos allamot nevezzek
Jugoszlavianak; a kozos f6varos Zagrab legyen; hozza-
nak letre kiilon jugoszlav elnevezesu onkentes alakula-
tokat a foly6kon t6li - Szavan es Drinan tuli - polga-
rokb6l, akik vallvetve harcolnanak a szerbiai katona-
saggal. A Jugoszlav Bizottsag egy tagjat tarca nelkiili
miniszterkent vegyek be a szerbiai kormanyba.25
Supilo olyan id6pontban javasolta ezt, amikor a vilag-
haboru kimenetele meg kedvez6tlen is lehetett volna
Szerbiara nezve. A szerbiai kormany azonban semmit
sem fogadott el a kezdemenyezesb61.Pasi6 att6l tartott,
hogy ily m6don majd "horvat katonasag" alakul, amely
szerepet vallalhat a foly6kon tuli teriiletek felszabadf-
tasaban, s ezzel megakadalyozhatna Szerbiat abban,
hogy sajat haborus erdemei alapjan egyszeruen kiter-
jessze uralmat, allamberendezeset, hatarait mindezekre
a teriiletekre. Az onkentes alakulatokat csak a szerb

24 Cubrilovic szerint Trubeckoj herceg, belgnldi orosz k5vet rrta le a beszel-

getest, amelyrol Supil6t6l ertesUlt, Trubeckoj hozz!if(izte: aligha hiheto, hogy
Pa~ic 5nkent beolvasztnnn Szerbint a leendo jugoszlnv nllamba. "lgaza volt" -
toldotta meg Cubrilovic n lerrllst. -Vasa Cubrilovic, ibidem, 345. 0

25lvo Banac, Nacionnlno pitanje u Jugoslnviji, Globus, Zagreb, 1988.,119.0.
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hadseregbe beolvasztva szerveztek meg. A Jugoszlav
Bizottsag tagjainak egy resze ugy erteImezte elt, bogy
Szerbia a kolas iigyek eIomozdftasa heIyett akadaIyt
gordft az eIe, bogy a Jugoszlav Bizottsag, a Habsburg-
monarchiabeli delszIav orszagok fiainak ona116fegyve-
res harca reven bizonyftsa a kolas aIlam me11ettieIko-
teIezettseget, s kierdemeIje az antanthataImak me11etta
haborus fel rangjat. Ante Trumbi6, a Jugoszlav Bizott-
sag eInoke mar azokban a napokban megfogalmazta
azt az eszreveteIet, ameIy szerint a szerbek "az egyseg-
nek es az egyesiilesnek az iigyet teIjesen Ieegyszeriisft-
Ye,exkIuzfv m6don erteImezik, ugyhogy ami az 0 kri-
teriumaik szerint rank, horvatokra, a nyugati orszagre-
szekre varna, nem is volna semmifeIe felszabaduIas,
hanem ujabb leigazas.,,26

SupiIo ugy elte at az antanthataImak reszerol Szer-
bianak feIkfnalt teriileti kompenzaci6kat es a titkos
Iondoni szerzodest, mint Horvatorszagnak az antant
reszerol Wrtent feIdarabolasat Szerbia es Olaszorszag
kozott, s kozbenazt gyanftotta,bogyazt a csokevenyt,
ami Horvatorszagb61 ezek titan fennmarad, odavetik
majd Magyarorszagnak. Supilo ekkor mar ugy velte,
bogy Szerbia kepteIen megvaIni "ortodox exkIuziviz-
musat61". Azt va11otta,a horvatok szamara nem marad
mas hatra, mint bogy a foly6kon tlili delszIav orszagok
es Horvatorszag egyesfteseert, hovatovabb Horvator-
slag fiiggetlensegeert kiizdjenek. Mivel nem taIalt
megertesre, 1916 juniusaban kilepett a Jugoszlav Bi-

26Ibidem, 119.0.
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zottsagb61 azzal a szandekkal, bogy majd egy Horvat
Bizottsagot alakft. Erre mar kozeli halala miatt nem
kerlilt sor. Vele ellentetben a Jugoszlav Bizottsag, lat-
van, bogy a horvatok szazezreit ki fogjak szolgaltatni
Olaszorszag kenye-kedvenek, arra a kovetkeztetesre
jutott, bogy minden horvat delszlav egyesftese a ko-
rabbiaknal is nagyobb mertekben fUgg majd Szerbia
haborus erdemeit6l, s ezert bfral6 magatartasat merse-
kelve, nagyobb megertessel kezelte a szerb kormany
politikaj at. 27

Az 1915. esztendo

Az 1915. esztend6 katasztrofalisan vegz6dott
Szerbiara nezve. Az el6z6 evben a ceri, majd a
kolubarai csataban Szerbia gy6zelmet aratott az Oszt-
rak-Magyar Monarchia Oscar Potiorek hadvezer vezet-
te csapatai felett, s 1914 vegere ki is szorftotta Szerbia-
b6l a Habsburg-monarchia seregeit. Addigra az Oszt-
rak-Magyar Monarchianak meggylilt a baja az orosz
fronton, f6kent Galfchlban, ugyhogy het teljes h6napon
at semmilyen haditenyt nem kezdemenyezett Szerbia
ellen. Szerbia sem haborgatta a Habsburg-monarchiat
fegyvertenyekkel, noha a szovetsegesek szakadatlanul
kalandor katonai akci6kra buzdftottak. Peldaul arra,

27 Supilo area biztatta a Jugoszhiv Bizottsag tagjait. szakftsanak Szerbiaval.
Azt remelte. valamikeppen sikerUl majd kiegyeznie Olaszorszaggal. Bfzott benne.
ezzel Pasicra is nyomast gyakorolhatna. "Megyek Romaba, hogy megmentsem

Horvatorszagot", mondta Supilo 1916 marciusaban Seton-Watson angol k6zfro-
nak. - Ivo Banac. ibidem, 120., 121. o.
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bogy ke1jen at a Szavan; nyomuljon Zagrab fele, sza-
kitsa el Bosznia-Hercegovinat a Habsburg-
monarchiat6l, s valahol majd talalkozni fog a nyugatr6l
Ljubljana fele e16renyomu16olasz seregekkel. A szerb
hadseregnek azonban esze agaban nem volt ilyen on-
gyilkos akci6ba kezdeni. 1915 okt6bereben azonban
nemcsak az Osztrak-Magyar Monarchia, hanem Ne-
metorszag es Bulgaria seregei is egybehangolt tama-
dast inditottak Szerbia ellen eszakr6l is, meg keletr6l
is. Bulgaria hamarosan elfoglalta a Nis es Szaloniki
kozott kanyarg6 vasutvonalat, ugyhogy a szovetsege-
sek segitsege es a szerb hadsereg visszavonulasa e16lis
elzarta az utat. A Pasic-kormanynak a szerb katonasag
harc:bavetesevel kapcsolatban ket e16relat6allaspontja
volt: ugy kell a hadmuveletet kim6dolni, bogy a hadse-
reget meg6rizzek, meg bogy mindenaron fenntartsak a
kapcsolatot a szovetsegesekkel. A kozponti hatalmak
mar biztosra vettek Szerbia kapitulaci6jat. Ami terme-
szetesen ktilonos helyzetbe hozta volna a Szerbia nel-
ktil is haboruz6 szovetsegeseket, s a haboru jelleget is
jobban kidomborftotta volna. A szerbiai hadsereg
azonban az embertelentil fagyos Mlben az alban hegye-
ken at az Adriai-tenger fete huz6dott vissza. Erre a
kozponti hatalmak nem szamftottak, s mar nem vaghat-
tak el az utjukat. Az utols6 szerbiai katonai alakulat
1915. november 28-an hagyta el Szerbiat. 1915 de-
cembereben es 1916 januarjanak els6 feleben a szerb
kiralyi haz, a kormany, a parlament es a hadsereg a
Skadari-t6 tersegeben vesztegelt. De a szovetsegesek
esak 1916. januar IS-en kozoltek Pasi6 kormanyf6vel,
bogy "a haborunak meg nines vege", garantaljak Szer-
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bia tertileti epseget, s a szerb allami intezmenyeket a
hadsereggel egytitt Korfu gorog szigetre evakuaIjak.

A szerb nep tehat sajat allami szerveit6I megvaIva,
idegen megsza1l6 seregek katonai kozigazgatasa aIatt
sfnyl6dott, a szerb allam pedig "csupasz" allamkent
idegen fOIdon,sajat nepet6I elszakadva teng6dott. Ke-
s6bb a szerb katonasag kikertilt a szaIoniki frontra,
ameIyet azonban Anglia 1916 folyaman Wbb fzben is
haszontalannak mondott, s fel akarta szamolni. Be-
asott, mozdulatlan, hadi kezdemenyezest neIktiloz6
front volt. Ha felszamolasara sor kertilt volna, akkor a
szerb katonasag es Szerbia pozici6ja meg inkabb deg-
radal6dott volna. Pasi6 tehat tiz korommel ktizdott a
szaloniki front tessek-Iassek fenntartasaert.

Pasic kilincsel Romaban, Parizsban...

Es noha Szerbia - elszigeteltsegeben - rosszabb
helyzetbe mar nem is kertilhetett volna, ez meg mindig
nem volt eleg a Pasi6-kormanynak ahhoz, bogy a Ju-
goszlav Bizottsaggal nagyobb megertesre Wrekedjen.
Az 1916. esztend6 Szerbia szempontjab61 azzal tell el,
bogy Pasi6 vegigkilincselte R6mat, Parizst, Londont,
Szentpetervart s a szerb kormany jugoszlav programja
erdekeben lobbizott. Sehol sem akartak tudni a jugosz-
blv programr61,es mindentitt Pasi6 ertesere adtak, bogy
nem a kozos delszlav allam, hanem csak Nagy-Szerbia
letrehozasat tamogatjak. Ket ujabb csapasnak kellett
meg Szerbiat ernie ahhoz, bogy a szerbiai kormany
gesztusertekii lepest tegyen a Jugoszlav Bizottsag fele.
Az els6 ujabb csapas 1917. januar lO-en erte, mid6n a
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Szovetsegesek az akkor meg semleges Amerikai Egye-
stilt Allamok felsz6lftasara elso fzben fogalmaztak
meg, s hoztak nyilvanossagra kozos haborUs celjukat.
E celokat ugy hataroztakmeg, bogy Amerikais elfo-
gadhat6nak talalhassa oket, kovetkezeskeppen szovet-
segesUkkent belepjen az 1. vilaghabonlba. Az antant
elso haborUsceljai szerint meg kellett ujftani Szerbiat
es Belgiumot, fel kellett szabadftani Oroszorszag,
Franciaorszag es Romania megszallt tertileteit, s noha
emellett celkent szerepelt "a nemzetisegek jogainak
tiszteletben tartasa" is, ezzel kapcsolatban csak az ola-
szokr61,a romanokr61es a csehszlovakokr61(sic!) esett
sz6, viszont a jugoszlavokat meg csak meg sem emlf-
tettek.28Ez nemcsak a Jugoszlav Bizottsag, hanem a
szerbiai politikai elit soraiban is nagy csal6dast oko-
zott.

A masik csapas akkor erte Szerbiat. midon acari
Oroszorszag -mar a februari forradalom kovetkezteben
- osszeomlott. Szerbia ezt ugy ertelmezte, bogy elveszf-
tette legfObbgyamolft6jat. Noha az ideiglenes - libera-
lis - orosz kormany nagy garral kijelentette, bogy a
dicso Szerbia kore egy jugoszlav allamot kfvan tOmorl-
teni - ez volt az elso eset, bogy egy antant nagyhatalom
kiallt a jugoszlav program mellett -, Pasi6nak nem volt
fnyere az a kortilmeny, bogy Jugoszlavia Oroszorszag
kreaturajakent, ne pedig Szerbia haborus erdemeinek
gyUmo1csekentjojjon letre.29Mivel Pasi6 is felfigyelt

28f>ode D. Stankovic, ibidem, 180. o.
29Ibidem, 184. o.
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arra, bogy a polgari-libenilis Oroszorszag is veszfti
nemzetkozi pozfci6it, Szerbia a hamarosan hadba lep6
Amerikat igyekezett partfog6jaul megnyerni, mert
Amerikat nem terheltek mindazok a kotelezettsegek,
amelyeket Anglia es Franciaorszag Olaszorszag ira-
nyaban a haboru kezdeten magara vallalt.

Pasi6 ekkor mar azt remelte, ha megmutatna, bogy
Szerbia jugoszlav programjat a Habsburg-monarchia
delszlavjainak soraiban is tamogatjak, akkor az antant-
hatalmak is nagyobb belatassal viszonyulnanak Szerbia
Wrekvesehez. Ebb61 a meggondolasb61 szervezte meg
Pasi6 a szerbiai kormany es a Jugoszlav Bizottsag
Wbbnapos tanacskozasat Korfu szigeten, amely 1917.
julius 20-an a Korfui dekIaraci6vaI zaruIt. Ebben a
dekIaraci6ban a ket feI megallapodott a kozos allam
megteremt6seben, s kompromisszumkent a JugoszIav
Bizottsag elfogadta a szerb Karadordevi6 dinasztiat a
leend6 allam uraIkod6jauI,meg azt is, bogy a Ieend6
allamformar61 majd csak a kozos aIkotmanyoz6 nem-
zetgyLiIesdont, a szerb kormany viszont azt, bogy az uj
allamban "minden Wrzs" egyenjogu Iesz. Kes6bb az
antant nagyhatalmak folyton ennek az ut6bbi koteIe-
zettsegnek a mikentjeveI moIesztaItak a faradhatatlanuI
kilincselget6 Pasi6ot.30

3DCubrilovic szerint Pasic szamara terhes volt a Korfui deklaraci6: "Azert

fogadta el, mert ratukmaltllk. de amint ugy erezte. itt a j6 alkalom. hogy hatat
fordftson neki, mindent elkovetett. hogy ugy tehessen; kesobb sem igen tartotta
magat hozza. Nyfltan hangoztatta, hogy rendelkezesei csak deklaratfv jelleguek."
- Vasa Cubrilovic. ibidem, 388. o.
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Fenntarbisok a "delszlav torzsek"
egyenjogusaga miatt

Ezzel mar azt is erzekeltettlik, hogy a szovetsege-
sek nagy fenntartassal fogadtak a Korfui deklaraci6t is,
es csaknem oly mertekben ignoraltak, mint korabban a
Nisi deklaraci6t. A Jugoszlav Bizottsag ket okb61 is
elorelepesnek tekintette a Korfui deklaraci6t: a
"delszlav tOrzsek" egyenjogusaga miatt, meg alert,
mert a szerbiai kormany a Jugoszlav Bizottsagot ha11-
gat6lagosan targyalasra erdemeslilt partnerlil fogadta
el. Azt a korlilmenyt, hogy az antanthatalmak miert
idegenkedtek a szerb nemzeti fe1adatkentfelfogott del-
szlav allam letrehozas<it61,j61 megvilagftotta a francia
hadsereg vezerkaranak egy elemzese a jugoszlav ker-
desrol, amely epp a Korfui deklaraci6 meghozatalanak
napjaiban keszlilt. "Az annexi6 utjan Szerbiaval tOrte-
no egyesliles olyan orszagok eseteben, mint Horvator-
slag, Szlovenia es Dalmacia, amelyek kultunllis szem-
pontb61 elobbre vannak, mint Szerbia, maguknak a
szerbeknek azerdekeben sem kfvanatos",31- frtak az
elemzes szerzoi. Ez a dokumentum felreerthetetlenlil
ket ona116delszlav a11amletrehozasaert sza11tsfkra: az

egyik az Osztrak-Magyar Monarchia kebeleben kelt
volna eletre fOderatfv tagallamkent, ehhez tartozott
volna Horvatorszag Szlav6niaval, Szlovenia es Eszak-
Dalmacia, a masik meg Nagy-Szerbia lett volna, azal-
tal, hogy Szerbia bekebelezte volna Boszniat es

31E>orde E>.Stankovic, ibidem, 194. o.
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Hercegovimit, Del-Dalmaciat a vele jar6 tengerparttal,
Montenegr6t es Eszak-Albaniat.

Pasi6 viszont faradhatatlanul kiizdott a ket delszlav
allam letrehozasa ellen. Pasi6 meg 1918. szeptember
17-en is arr61 gyozogette a szerb kormanyhoz akkredi-
talt francia kovetet - s ez akar fenyegetessel is felert -,
hogy ket delszlav allam letrehozasa eseten
"haladektalanul felkeles tOme ki annak a ketmilli6 (!)
szerbnek a koreben, akik a Szavat61eszakra, Horvator-
szagban, Szlav6niaban es Dalmaciaban elnek, s egye-
siilni kfvannak Szerbiaval,,32

A Korfui deklaraci6t az antanthatalmak koziil

Olaszorszag kozvelemenye fogadta a legnagyobb el-
lenerzessel. Az olasz kozvelemeny ertelmezese szerint
a Korfui deklaraci6 abban tOrekedett megakadaIyozni
Olaszorszagot, hogy megkapja mindazokat a teriilete-
ket, amelyek miatt Olaszorszag egyaItalan belepett a
haboruba. Pasi6 azzal igyekezett ezt az ellenszenvet
csillapftani, hogy kiemelte: a Korfui deklaraci6 volta-
keppen az Osztrak-Magyar Monarchia ellen iranyul, s e
tekintetben Olaszorszagnak is, meg Szerbianak is azo-
nosak az erdekei. J61 megmosolyogtak. Pasi6 R6maba
latogatott, s felkfnalta az olaszoknak, tegyenek enged-
menyt egymasnak az Olaszorszag es a leendo Jugosz-
lavia kozotti hatarvonalat illetoen. Pasi6 kesz volt le-
mondani Olaszorszag javara Triesztrol, P61ar61,Isztria
nyugati felero1.33Ez tiistent elegedetlenseget vaItott ki

32Ibidem. 232. o.
33Ibidem. 200. o.
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a horvatok es a Jugoszl<ivBizottsag koreiben. Sidney
Sonnino, az olasz ktiltigyminiszter azonban meg a
gondolatat is elvetette annak, hogy az 1915-ben kotOtt
Londoni szerz6dest revfzi6 ala vegyek.

Wilson 14 pontja es a monarchia

Pasi6ot 1918 elejen az addigiaknal is nagyobb
megpr6baltatasok ertek. Az orosz fegyversztinetnek, a
nemet nyugati frontsikereknek a hatasara, meg a Habs-
burg-monarchia esetleges kiugrasanak a remenyeben
ugyanis Wilson amerikai elnok kozzetette a haboni
utani rendezesre vonatkoz6 nevezetes 14 pontjat,
amelyben az Osztrak-Magyar Monarchia nemzetisege-
inek csupan auton6miat, s nem ftiggetlenseget fgert.
Csaknem vele egy id6ben Lloyd George angol minisz-
terelnok is kereken kijelentette, hogy az antant haborus
celjai kozott nem szerepel a Habsburg-monarchia szet-
zuzasa.

Ez a ket esemeny megPasi6 hitet is megingatta ab-
ban, hogy a jugoszlav programot Szerbia majdan eletre
keltheti. Ezert ttistent utasftotta Szerbia washingtoni
kovetet, ftirkessze ki, lehetseges volna-e Bosznia-
Hercegovina annexi6jat megsemmisfttetni, hogy leg-
alabb Bosznia-Hercegovinat Szerbiahoz csatolhassak.34
Pasi6 puhatol6zasa ttistent kiszivargott. Azt, amit Pasi6
csupan indokolt el6vigyazatossagnak tekintett, a Ju-
goszlav Bizottsag tagjai ingatagsagnak, a kozos jugosz-

34Ibidem. 211-212. o.
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hiv tigy konnyelmii feladasanak, elvtelen alkudozasra
va16hajlamnak tekintettek

E szempontb6l Pasic akci6ja rovid ideo belm csak-
ugyan elhamarkodottnak bizonyult. Ket h6nap multan
ugyanis kidertilt, hogy az Osztrak-Magyar Monarchia
keptelen elszakadni Nemetorszagt61. A ktilonbekerol
folytatott titkos targyalasoknak egy a Becsben, a kor-
manyzat csucsan robbantott botrany vetett veget.35IV.
Karoly csaszar es kiraly 1918 marciusaban mar
Canossa-jarasra szanta el magM H. Vilmos nemet csa-
szarhoz, s olyan megalaz6 szerzodest kotOtt vele,
amelybol az derUltki, hogy az Osztrak-Magyar Monar-
chia tObbe nem ftiggetlen, onerejere tamaszkod6 nagy-
hatalom.

Ez donto kovetkezmennyel jart a tovabbi fejleme-
nyekre. Vilagossa valt, hogy az 1. vilaghaborunak nem
politikai megallapodassal, hanem csak katonai eszko-
zokkel vethetnek majd veget. Es amint a szovetsegesek
mindaddig a gyengebb kozponti nagyhatalmat, tehM az
Osztrak-Magyar MonarchiM igyekeztek ktilonbekevel

35 Czemin gr6f, a Habsburg-monarchia ktiliigyminisztere 1918. aprilis 2-an
egy beszedeben azt allftotta, hogy Clemenceau francia miniszterelndk a kd-
zelmultban targyalasi ajanlatot tell Ausztrianak, holott epp ellenkez6leg, el6z6 ev
juliusaban is, meg novembereben is Ausztria kezdemenyezte a titkos targyalaso-
kat. Ujabb kezdemenyezes nem volt. Felhaborodasaban Clemenceau kdzzetette
IV. Karoly csaszar es kiraly 1917. marcius 24-i kezfrasos levelenek teljes szdve-
get. Ebben a csaszar es kiraly azt allftotta; bogy "ha Nemetorszag nem hajland6
eszhez terni", akkor 6 kenytelen lesz a Habsburg-monarchia alapvet6 erdekei miatt
"kilepni a szdvetsegb61, bogy ktildnbeket kdssdn az antanttal". IV. Karoly a komp-
romittal6 botrany terhevel a nemet f6hadiszallasra utazott, s ott 11.ViImos nemet
csaszar olyan paktumot kdtdtt vele, amely a szdvetseget csaknem csatl6sviszonnya
degradalta. - Fejt6 Ferenc, Rekviem egy hajdan volt birodalomert, Atlantisz,
Budapest, 1997.,259-262.0.
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levalasztani, ezutan azonos logika szerint ugyancsak a
gyengebb kozponti nagyhatalmat igyekeztek minel
alaposabban destabilizalni. Erre a celra felettebb al-
kalmasnak l<itszott az Osztrak-Magyar Monarchian
beltili nemzetisegi mozgalmakat felszabadulasra buzdf-
tani. Mar 1918 aprilisaban megszerveztek R6maban az
Osztrak-'Magyar Monarchia leigazott nemzetisegeinek
a kongresszusat, amelynek hatarozatai serkentoleg ha-
tottak a Habsburg-monarchian beltili szabadsagmoz-
galmakra. Sokan napjainkban is ugyvelik, bogy epp ez
a kongresszus gyozte meg a szovetsegeseket arr61,
bogy az Osztrak-Magyar Monarchi<itvegkepp fel kell
bomlasztani.36

A szovetseges nagyhatalmak azonban korantsem
tamogattak egyertelmCien,ar6mai kongresszus hataro-
zatait. Amit a kongresszus resztvevoi strategiai dontes-
nek szantak,azt az antant- vagy az antantegy resze -
meg mindig csak taktikai jellegii, tehat megfelemlfto,
destabilizaI6 eszkozkent kezelte. Ez a szovetsegesek-
nek 1918. junius 3-an Versailles-ban nyelbe tiWtt kon-
ferenciajan is kidertilt. Ezen az ertekezleten Anglia es
Franciaorszag kesznek mutatkozott, bogy a lengyelek-
nek, csehszlovakoknak es a jugoszlavoknak egyarant
elismerje a nemzeti felszabadulasra val6 jogot, Olasz-
orszag ellenkezese kovetkezteben azonban csak a len-
gyel allam letrehozasar61 sztiletett dontes, a csehszlo-

36 "Az Osztnik.Magyar Monarchia elnyomott nemzeteinek R6maban tartott
kongresszusa tenyleges fordulopontot jelentett a szbvetsegeseknek a kbzep- es
delkelet-europai nemzeti mozgalmak iranti politikajaban" - veli Dorde D.
Stankovic. Ibidem, 218. o.
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vakok es a jugoszlavok pedig csak rokonszenv-
nyilvanltast kaptak felszabadulasi tOrekveseikmiatt.37

Pasi6 emberei ttistent tiltakoztak a jugoszlavokkal
szembeni indokolatlan, hatranyos megktilOnboztetes
miatt. Pasi6 szempontjab61ugyanis reszint megfelelt a
Habsburg-monarchiabeli nemzeti mozgalmak tamoga-
tasa, hiszen ez - felfogasa szerint - magaval hozta vol-
na az Osztrak-Magyar Monarchia szethullasat, marpe-
dig a szerbiai Mbonls celokat csupan erne szethullas
eseten lehetett volna eletre kelteni. Kevessel kesobb
azonban fordult a kocka. Midon az antanthatalmak

megis hivatalosan elismertek mind a lengyel, mind a
csehszlovak Nemzeti Tanacsot, hovatovabb e tanacsok
szervezte onkentes katonai alakulatok is elnyertek a
szovetseges fegyveres era rangjat, hasonlo ertelemben
felvetodott a Jugoszlav Bizottsagnak es a foly6kon tuli
onkentesek szaloniki fronton tartozkodo alakulatainak
az elismerese is.

A Jugoszlav Bizottsag, szemelyesen Ante Trumbi6
epp ezt az elismerest kovetelte a szovetsegesektol. Ez-
zel szemben Pasi6 kormanya elszant diplomaciai akci6t
inditott ugyancsak a szovetseges kormanyoknal, hogy a
Jugoszlav Bizottsag elismereset megakadalyozza.38

Pasi6 tisztaban volt vele, hogy a Jugoszlav Bizott-
sag nemzetkozi elismerese eseten Szerbianak egy vele
egyenjogu partnerrel kellene szamolnia, s azt is tudta,
hogy a Jugoszlav Bizottsag meg a leendo beketargyala-

37Dorde D. Stankovic, ibidem, 221. o.

38Ibidem, 224. o.
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son is ona1l6tenyez6kent lephetett volna fel. jgy Szer-
bianak aligha sikertilt volna az egyestiles tirtigyen do-
minanciat szereznie a foly6kon tuli delszlav tertiletek
felett.

Pasi6 emberei faradhatatlanul ismetelgettek az an-
tant nagyhatalmaknak, bogy a d.elszlavorszagok esete-
ben Szerbia Piemont szerepet tOlti be, s eppugy gon-
doskodik az osszes delszlavok felszabadftasar61, aho-
gran Olaszorszag gondoskodik a Habsburg-
monarehiabeli olaszok felszabadftasar61.Ezzel szem-
ben a eseheknek es a lengyeleknek nines szabad or-
szagresztik, amely Piemont szerepet betOlthetne?9 Ezt
Pasi6 emberei dont6 ktilonbsegkent ttintettek fel. EITe
hivatkozva azt koveteltek, bogy a Jugoszlav Bizottsag
elismerese helyett Szerbiiit ruhazzak fel a foly6kon tlili
delszlavok kepviseletenek a jogaval.

A szovetseges nagyhatalmakat ez a viszaly tart6z-
kodasra kesztette: Szerbiat sem, a Jugoszlav Bizottsa-
got sem ismertek el a "szuveren" szerepeben. Ez a ko-
rtilmeny ismet kielezte a szerbiai kormany es a Jugosz-
lay Bizottsag kozotti viszonyt, amelyet tObbemar nem
is lehetett helyrehozni. Trumbi6 eles hangvetelii level-
ben tiltakozott az angel kormanynal: "Az az allapot,
amelyben Pasi6 ur az osztrak-magyar monarehiabeli

39 Az erveles hamis volt, hiszen a horvat nemzetnek eppugy nem volt
"szabad alia m", amely Piemontja lehetett volna, mint a cseh vagy a lengyel nem-
zetnek. Ha olaszok olaszokat szabaditanak fel, az nem azonos azzal az esettel,
amikor szerbek horvatokat kivannak felszabaditani, iIIetve bekebelezni. Pasic

ezuttal arra a fikci6ra epitette erveJeset, hogy a szerbek es a horvatok csak tOrzsek,
s egyiitt ajugoszlav nernzetet kepezik. Ebben maga Pasic sem hill.
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delszhivokat kivanja tartani, az alarendeltseg es a
megalazas allapota volna, mivel a delszlav nemzet csak
a felszabaditas targya lehetne, nem pedig a jogoknak es
a szabadsagoknak az alanya. Pasi6 ur szemlelete
antiliberalis es antidemokratikus, es ellentetben all a
nemzetisegi elvvel is. Hovatovabb ez a szemlelet or-
szagaink szerb reszrol Wrteno megh6ditasanak es an-
nektalasanak a szellemevel van atitatva... ,,40

Ket (h6dit6 jellegii) elkepzeh~s

Es val6ban, Szerbiaban a kozos allam letreho-
zasar61 ket elkepzeles jutott kifejezesre, s alapjaban
veve mindketto h6dft6 jellegu volt. Ezert egyik sem
vonzotta fenntartas nelktil meg a horvat politikai elit
Szerbiahoz fordul6, jugoszlav iranyultsagu reszet sem.
A szerb politikai elit, hovatovabb maga a szerb nep
Wbbsegeben azt az aramlatot tamogatta, amelyet Pasi6
Radikalis Partja kepviselt. Pasi6 emberei tisztaban
voltak azzal, hogy itt harom kialakult nemzet el, de
amikor arra formaltak jogot, hogy Szerbia, haborUs
erdemei alapjan, magahoz csatolhassa a foly6kon tuli
delszlav orszagokat, j6maguk is a haromnevu egyazon
nemzet jogaira hivatkoztak. Elleneztek azt az elkepze-
lest - amelyet a Jugoszlav Bizottsag horvatjai szorgal-
maztak -, hogy a delszlav orszagok egytittesen, nemzeti
onrendelkezes alapjan, egy uj orszagot hozzanak letre.
Azt is elleneztek, hogy mindharom nemzet egy del-

40 Ivo Banac. ibidem. 132. o.
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szlav allamba olvadjon bele. Pasi6 emberei arr61almo-
doztak, hogy majd Szerbia allamrendjet kiterjesztik a
foly6kon ttili delszlav orszagokra is, belejiik lehelik a
szerb allamalkot6 eszmet, s ezaltal a szerbsegbe beol-
vasztjak az ottani nepesseget. A leendo kozos allamra
ugy tekintettek, mintha az a nemzet egeszere kiterjedo
Szerbia lenne. Kesobb, a huszas evekben azt allftottak,
hogy nem is sziiletett uj allam, a kozos orszag csak ugy
jOlt letre, hogy abba beepftettek Szerbia allamisagat.

Pasi6 emberei a korabbi, gyiimolcsozonek tekintett
hagyomanyhoz tartottak magukat: Szerbia egykoron a
nisi "tartomanyt" is - hat korzetet - az allamhatalom
puszta kiterjesztesevel asszimilalta. Hovatovabb a fel-
szabadftott "tartomany" polgarait is csak akkor ajande-
kozta meg az allampolgari jogokkal, amikor az asz-
szimilaci6t mar befejezettnek tekinthette. Szerbia
ugyanezt az eljarast alkalmazta 1912-ben es 1913-ban
is, amikor Maced6ni<ites Koszov6t a balkani haboruk
soran Szerbiahoz csatolta. Pasi6 emberei a delszlav ko-

zos aIlamkent egy kozpontosftott, osztatlan monarchiat
szandekoztak letrehozni; ebben az allamformaban l<it-
tak kello biztosftekot arra nezve, hogy Szerbia politikai
akarata tart6san tulsulyba keriilhessen a tObbi orszag-
resz politikai akarataval szemben. Pasi6 emberei keriil-
tek meg a jugoszlav sz6nak a hasznalatat is; azt kove-
teltek, hogy a kozeletben mindharom tOrzsnever egya-
rant hasznaljak, hadd maradjon fenn vegiil majd csak
annak a tOrzsnek a neve, amely a tObbi tOrzsnel na-
gyobb szellemi es erkolcsi erovel rendelkezik. Nem
ketelkedtek a vart asszimilaci6 kimeneteleben. Mind-
addig, amfg Pasi6 elt, az uj allamot el sem nevezhettek
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Jugoszlavianak. Azt majd csak Sandor kiraly keny-
szerfti ra a huszas evek vegen a Szerb-Horvat-Szloven
Kiralysagra.

Integralt jugoszlavsag
vagy tOrzsi regionalizmus

Noha Pasic tantorithatatlanul klizdott a kozpon-
tosftott allamberendezesert, a fOderatfvmegoldast sem
vetette el teljesen. Korfu szigeten elmondta a Jugoszlav
Bizottsag tagjainak, hogy a fOderaci6 is szamftasba
johet, de csak trialista, tOrzsi alapon, nem pedig a
meglev6 "tOrtenelmi tartomanyok" rogzltese reven.
"Foderaci6t is alkothatunk, de alkothatunk, s ez terme-
szetesebb, egy egyseges allamot; a fOderaci6 eseteben
el6bb meg kell oszlanunk. Ktilon kelllennilik a horva-
toknak, ktilon a szloveneknek es ktilon a szerbeknek.
Akkor ki kell jelOlnlink az egymas kozti hatarokat, s
azutan alkothatunk egy fOderaci6t,,41- mondta Pasic.

Ezt az elkepzelest a masik fel elriaszt6nak talalta.
Pasic felfogasa szerint ahhoz, hogy foderaci6 sztilet-
hessen, el6bb Szerbiahoz kell csatolni Bosznicit es
Hercegovincit,Vajdasagot Szeremseggel, Dalmacia deli
reszet, s vegtil meg Szerbianak egyestilnie kell
Montenegr6val is. Ez mar egy hatalmas Szerbia lett

41 Vasa Cubrilovi6. ibidem, 349-350. o. Cubrilovi6 arr61 a Nagy-Szerbhir6l,
amely a pasi6i elkepzeles szerint letrehozott jugoszlav mderaci6ban kelt volna

eletre, fgy velekedett: "Nagysagra es a lakossag szamat tekintve sokkal nagyobb
lett volna, mint Horvatorszag es Szlovenia. Egy ilyen f6deratfv Jugoszlaviaban
Szerbia erosebb lett volna, mint Poroszorszag volt az egyesUlt Nemet Birodalom-
ban 1870 utan." - Vasa Cubrilovi6, ibidem, 349-350. o.
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volna az apr6cska Horvatorszag es a piriny6 Szlovenia
elleneben, s eppugy biztositotta volna Szerbia domi-
nanciajat, mint a kozpontosftott egyseges allam. S
Pasicnak epp a dominancia volt a legfObbgondja.

Az egyesi.iles masik szerbiai koncepci6janak a
szorgalmaz6i az ugynevezett ona1l6 radikalisok meg a
haladaspartiak soraib6l verbuval6dtak. Ok azonban
mar csak akkor jutottak kifejezesre, amikor a horvator-
szagi szerbek, Svetozar Pribicevictyel karoltve 1919-
ben megalakftottak a Demokrata Parrot, amely alapja-
ban veve az integralt jugoszlavsag gondolata mellett
kotelezte el magat. Pribicevic a haborU alatt a
Zagrabban hatalmon lev6 Horvat-Szerb Koallci6 legje-
lesebb vezet6je volt, s elvezte Tisza Istvan magyar
kormanyf6 feltetlen bizalmat. Sandor kiraly viszont
kes6bb azt allitotta, Pribicevicnek koszonheti, hogy
tObborszagot koronajahoz csatolhatott.

Pribicevic demokratai - hasonl6keppen, mint az
integralt jugoszhivsag horvat kepvisel6i, akik akkor
mar a Horvat Kozossegbe tOmortiltek - azt tartottak,
hogy a haromnevu egy nemzet mar el6 val6sag, epp
csak meg kell szabadftani mindeD"regionalis" vonasa-
t6l - val6jaban nemzeti ki.ilonosseget6l-, hogy vegre
mindegyiktikben az dominaljon, ami maris egyseges
egyazon lenytiket kepezi. Ezt a folyamatot Pribicevic
emberei az egyseges es kozpontositott allam esz-
koztaranak igenybevetelevel, mindeD "tOrzsi re-
gionalizmus" elleni kfmeletlen ktizdelemmel kfvantak
e16mozditani.

Volt azonban valami, ami a delszlav egyesi.iles
mindket szerbiai aramlatanak elkOtelezettjeit egy-
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beko1Otte:az egyseges es kozpontositott, tehM unifikalt
allamhoz val6 ragaszkodasuk. Ennek a ragaszkodasnak
okan hoztak letre kt~sobbkoalici6s kormanyokat: Pasi6
emberei egyazon kormanyon helm Szerbiat kiterjesz-
tettek az orszag 1Obbireszere, Pribicevi6 emberei pedig
a "regionalizmus" elleni ktizdelem tirtigyen sanyargat-
tak a nem szerb nemzeteket. Az osszjatek felejthetetlen
volt.42

Horvatorszagi almok

Az integralt jugoszlavsag szerbiai aramlataban
azonban mind 1Obben ingadozni kezdtek, ezert az
1924-ben bekovetkezett partszakadaskor Pribicevi6,
legmegatalkodottabb hiveivel, megalakitotta a Ftigget-
len Demokrata Partot. Nagy meglepetesre azonban
hamarosan ez a part is - maga Pribicevi6 is - hatat
forditott az integralt jugoszlavsagnak, kesobb pedig a
monarchizmusnak is.

Az ido tajt, amikor a Korfui Deklaraci6n dolgoztak,
Horvatorszag es Szlovenia politikai porondjan is 1Or-
tent nemi elmozdulas. A becsi parlament Jugoszlav

42 Maga Pribi~evic fgy emlekezett vissza erre az idoszakra: ,,1928-ig az
unifikiilt allam hive voltam, es sokat ktizd6ttem programjiinak eletre kelteseert.

Ugy veltem, hogy majd a kC\zC\stC\rvenyhozas es kC\zigazgatas hamarosan kC\zel
hoz es egyesft benntinket. Nem gondoltam arra, hogy az unifikiici6 ily gyorsan
fonakjara fordul, az uralkod6 kC\zpontnak az egesz orszag feletti kizsakmiinyolii-
siiva, es Szerbia dominanciiijiivii silanyul. Nem sziimftottam arra, hogy a szerb

btirokriicia teljesen alkalmatlan Iesz, hogy egy olyan iillami kC\zigazgatiisi apparii-
tust teremtsen, amilyen egy unifikiilt orszag igazgatasiihoz sztikseges. Az egyseg
megteremtesehez nagy lelkesedessel es romantikiival fogtunk hozza, s megfeled-
kezttink a gyakorlati kerdesekrol" - Svetozar Pribi~evic, Diktatura kralja
Aleksandra, Prosveta, Beograd, 1953., 130. o.
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Klubja 1917. majus 3D-ankiadta az ugynevezett Ma-
jusi Deklaraci6t, amelyben a Habsburg-monarchia
trialis atszervezeset kovetelte. Horvatorszagban mind-
addig a hatalmi part is - a Horvat-Szerb Koalfci6 - es
az ellenzeki partok is - a Starcevic-part, a Radic-part, a
Frank-part - kimert megertessel viseltek az osztrak-
magyar csucs altal nyakukba zudftott haboru terheit.43
Leginkabb abban ktilOnboztekegymast61,hogy a Hor-
vat-Szerb Koalfci6, bar az integralis jugoszlavsag fele
tajol6dott, a budapesti magyar kormanyhoz kotodott,
viszont az ellenzeki partok, zommel az
ausztroszlavizmus elkotelezettjei, azt remeltek, hogy
Becsre tamaszkodva sikertil majd a Habsburg-
monarchia foderalis atalakftasat kim6dolniuk.

A Starcevic-part emberei - mint a horvat allamjog
elkotelezettjei - eredetileg mindeDdelszlavot horvatnak
tekintettek, s az volt az aImuk, hogy az osszes delszlav
orszagokat mint Horvatorszagot egyesftik. Eredeti fel-
fogasukt61eltavolodva, uj vezetojtik, Ante Pavelic ha-
tasara a haboru alatt az integralis jugoszlavsag eszmei
fele sodr6dtak, s olykor foderaci6kent, olykor auto-
n6miakra osztva kepzeltek el a leendo uj hazat.

A Frank-part emberei voltak a legszelsosegesebbek.
Kemeny horvat nacionalistaknak szamftottak. EIszan-
tan ktizdottek Budapest s a magyarok ellen, akik e1le-

4) A horvat partok torekveseirol: Bogdan Krizman, Stranke u Hrvatskom
saboru za vreme 1. svetskog rata, Zgodovinski casopis 19-20 (1965-1966), 375-
390. o. A legbefolyasosabb horvat part ideol6giajar61: Mirjana Gross, Povijest
pravaske ideologije, Zagreb, Sveuciliste, Institut za hrvatsku povijest, 1973.
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neztek a Habsburg-monarehia trialis metamorf6zisat.
Bees elkotelezettjei, osztrakbararok voltak. Nem min-
den delszlav, esupan az altaluk horvatnak tekintett or-
szagok egyesfteset szorgalmaztak, meghozza a Habs-
burg-monarehia trialis arszervezesevel. Ellensegesen
viseltettek a szerb orszagokkal szemben. A horvator-
szagi szerbeket nem ismertek el ktilon naci6nak, horva-
toknak tekintettek 6ket, s pogromokat szerveztek azok
ellen, akik ellenszegultek horvatosft6 akei6iknak.

A Radi6-part felfogasa szerint a Habsburg-mo-
narehia - nemzetisegi osszetetelet tekintve - szlav tObb-
segii birodalom volt, tehat szlav jelleguve kellett volna
arvaltoznia. Egy Duna menti fOderaci6 letrehozasaert
kuzdott, amely at allamot olelt volna reI: Csehorszagot,
Galfeiat, Magyarorszagot, Horvatorszagot es az Alpesi
Allamot. Radi6 hivei azt szerettek volna, ha mind az at
allam ona1l6 es fliggetlen lett volna, de az uralkod6
szemelye es a kozos ugyek - meghozza az addiginal
nagyobb illetekessegi korrel -, megis egybekotOttek
volna a birodalmat. Horvarorszag magaba zarta volna a
Habsburg-monarehia minden delszlav orszagat; s meg-
6rizte volna a ban intezmenyehez fiiz6d6 hagyoma-
nyar.44 EIs6nek a Starcevi6-part emberei fogtak reI,
hogy a Habsburg-monarehia keptelen a fOderativ atala-
kulast veghezvinni. 1917 6szet61 kezdve nemzeti to-
mortiles osszehozasat szorgalmaztak, s 1918 marciusa-
ban meg is szerveztek a horvatorszagi partok ktildOtte-

44 Hrvoje Matkovic: Austroslavizam i jugoslovenstvo u koncepcijama
jugoslovenskih politicara 1918. godine. In: Stvaranje jugoslovenske drZave 1918,
Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1983.,29. o.
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inek osszejovetelet, amelynek eredmenyekeppen koz-
zetettek a Zagnibi Rezoluci6L Ennek a dokumentum-
oak az alair6i elkoteleztek magukat az integralis ju-
goszlavsag eszmei mellett, nemzeti onrendelkezest
koveteltek a delszlav nepek szamara, s demokratikus
alapon, fliggetlen orszagkent letre kivantak hozni "a
szlovenek, horvatok es szerbek allamat". IgnoraItak az
Osztrak-Magyar Monarchia letezeset: kihagytak az egy
evvel korabbi, becsi deklaraci6nak azt a kitetelet,
amely szerint a kozos delszlav allamot a Habsburg-
dinasztia jogara alatt kivanjak letrehozni. 1918 aprili-
saban Stjepan Radi6 pcirtjais csatlakozott ehhez a to-
morlileshez. Ezt megel6z6en Stjepan Radi6 egy pragai
ellenzeki osszejovetelen azokkal a politikusokkal ta-
nacskozott, akiknek kapcsolatuk volt a Nyugaton mu-
kod6 Cseh Nemzeti Tanaccsal es a Jugoszlav Bizott-
sagga1.45

1918 okt6bere Zagrabban

Azutan mar gyorsan peregtek az esemenyek. Ezt
nehany faraszte adat felsorolasaval vagyunk kenytele-
nek szemleltetni, mert csak igy alkothatunk fogalmat
arrel, bogy kik s mikent futottak egyre re-
menytelenebbtil versenyt az id6vel. Az Osztrak-
Magyar Monarchia 1918. szeptember 14-en fegyver-
szlinetet kert a szovetsegesekt61.Egy het gem felt bele,
francia es szerb csapatok attOrtek a szaloniki frontaL

45 Hrvoje Matkovic. ibidem. 31-32. o.
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Amikor a terseg mindeD mas orszagaban a katonasag
bomladozni kezdett, Szerbianak megorzott, vezenyel-
hero, titokepes hadserege volt. Alapjaban veve ez don-
rotte el a kesobbi fejlemenyeket. 1918. okt6ber 5-en es
6-an Zagrabban megalakult a Szloven-Horvat-Szerb
Nemzeti Tanacs. Ennek a megalakitasaban mar az ad-
digi kormanypart, a Horvat-Szerb Koallci6 is reszt
vallalt.

Az igazi fordulat azonban csak 1918. okt6ber 21-en
kovetkezett be, amikor a zagrabi napilapok vegre ko-
zoltek azt a hfrt, amely szerint Wilson amerikai elnok
elutasftotta IV. Karoly csaszar es kiraly kerelmet, bogy
a beke a Wilson-fele, az ev elejen napvilagot latott
nevezetes 14 pant alapjan kottessek, s a csaszamak azt
az elhatarozasat is, bogy majd - erintetlentil hagyva
Magyarorszagot - fOderalisalapra helyezi a Habsburg-
monarchiat. A zagrabiak megertettek, bogy ez az Oszt-
rak-Magyar Monarchia veget jelentette. 46

46 Kiroly csaszar es kiraly arra kerte Wilson amerikai elnokOt, hogy a beke
feIteteleit Wilson 14 pontja alapjan allapftsak meg. Mivel a valasz kesett, az
esemenyek pedig gyorsan peregtek, IV. Karoly 1918. okt6ber IS-en Becsben
egybehfvta a koronatanacsot, s bejelentette: abb61 a celb61, hogy az antant hatal-
mak lathassak a Habsburg-monarchia atalakulasi keszseget, a monarchiat fOdera-
ci6va kfvanja atalakftani, s errol sUrgosen manifesztumot kfvan kozzetenni.
Wekerle Sandor magyar miniszterelnok azonban a helyszfnen ellenezte ezt az
elgondolast, s kovetelte a tortenelmi Magyarorszag integritasanak tiszteletben
tartasat. IV. Karoly tehat 1918. okt6ber 16-an kozzetette manifesztumat, amelyben
bejelentette a kettos monarchia ausztriai reszenek fOderatfv atalakftasat, nem
erintve ezzel Magyarorszagot. A bejelentes meg is kesett, s Magyarorszag politikai
elitjenek hajthatatlansaga miatt elegtelen is volt. Senki sem volt megelegedve a
manifesztummal. Wilson amerikai eln6k 1918. okt6ber 19-en elutasft61ag vala-

szolt IV. Karoly kerelmere, kiemelve, hogy az EgyesUlt Allamok a legnagyobb
mertekben "indokoltnak tartja a jugoszlav nemzeti t6rekveseket", s magukra a
delszlavokra bfzza, hogy sorsukr61 d6ntsenek.
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A munka leallt, a hazakat zaszl6kkal diszitettek.
1918. okt6ber 29-en a horvat parlament megszaki-

totta az allamjogi kapcsolatokat Horvatorszag es Ma-
gyarorszag, valamint Horvatorszag es Ausztria kozott;
Horvatorszagot Fiumevel egytitt ftiggetlen allamma
kialtotta ki; dontest hozott arr61, hogy Horvatorszag
csatlakozik a Szloven-Horvat-Szerb Allamhoz, "amely
e nep teljes etnikai tertiletere kiterjed, tekintet nelktil az
orszaghatarokra", s Zagrab volt a szekvarosa. Ezen
kivtil a horvat parlament a Nemzeti Tanacsot fOhata-
lomkent ismerte el az orszag tertileten. Svetozar
Pribicevic anelktil, hogy Szerbiat emlitette volna, a
parlamentben kijelentette, hogy ez az uj allam majd "a
Socat61egeszen le, Szalonikiig fog kiterjedni. ,,47Ezzel
nem Horvatorszag celjat, hanem Szerbia tovabbi terti-
leti aspiraci6it jelentette be - Dusan car orszaga! -,
ezuttal Gorogorszaggal szemben.

Fontos mozzanat volt: a Frank-partiak mindeddig
nem csatlakoztak az esemenyeket iranyit6 nemzeti tQ-
mortileshez, a parlament tilesen azonban kijelentettek:
partjukat a ftiggetlen horvat allamert val6 ktizdelem
hozta letre, minthogy ez az allam most letrejott, partju-
kat ezennel feloszlatjak. Hamarosan majd ismet ujra-
szervezik.

- Dorde D. Stankovic. idezett mu, 241. o. Ugyanerr61: Bogdan Krizman.
Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske drzave. Zagreb, Skolska knjiga,
1977., 57 -58. o.

47lvo Banac, idezett mu. 128. o.
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Az uj allam megalakitasaban Dalmacia, Bosznia-
Hercegovina, Szlovenia es Horvatorszag nemzeti tana-
csai miikodtek kozre, amelyek Zagrabban letrehoztak
kozos Nemzeti Tanacsukat, illetve annak Kozponti
Bizottsagat. 1918. okt6ber 31-en a zagrabi Nemzeti
Tanacs kozolte, hogy a Szloven-Horvat-Szerb Allam
"kesz arra, hogy kozos allamba t6mortiljon Szerbiaval
es Montenegr6val".

Fontos kiemelni: a horvat politikai elit azt az alla-
mot, amelyet sorsfordul6jan els6 ftiggetlen meg-
nyilatkozasaval letrehozott, csupan ideiglenes, at-
meneti jellegii allamnak szanta es tekintette. Mar a
hozzaallasban ideiglenesseg jutott kifejezesre. A Nem-
zeti Tanacs ugyanazon az tilesen felhatalmazta a Nyu-
gaton tigykod6 Jugoszlav Bizottsagot, hogy ktilfoldon
kepviselje az uj, de ideiglenes allam erdekeit.

1918. november 3-an az Osztrak-Magyar Monar-
chia Padovaban alafrta a fegyversztineti szerz6dest,
Belgradban meg 1918. november 13-an Magyarorszag
szerz6dest frt ala a fegyversztinet vegrehajtasar61.48

By m6don uj allamjogi tenyez6 jelent meg a del-
szlav nepek politikai porondjan: a Szloven-Horvat-
Szerb Allam es a zagrabi Nemzeti Tanacs. Az uj allam
nemzetkozi elismerest kert a szovetsegesekt61. Buz-
galmaban mar a fegyversztineti feltetelek megallapita-
sakor is hallatni kfvanta volna a szavat. A szovetsege-

48 A Karolyi Mihaly kormanyf6 vezette magyar klildottseg belgradi fogadta-
tasar61. d'Esperey francia tabornok elutasft6 magatmtasar61, a remenytelen targya-
las meneter61: Bogdan Krizman, ibidem, 183-188. o.
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sek ismet tetovaztak, majd Olaszorszag javaslatara ugy
dantOttek, bogy az elismerest a fegyversziinet vegrehaj-
tasat kaveto napokra halasztjak. Ennek kavetkezteben,
noha Horvatorszag a kivalast meg a fegyversziinet ala-
frasa elott proklamalta, a Habsburg-monarchia pedig
az6ta mar csaknem szet is hullott, az antanthatalmak a
Szloven-Horvat-Szerb Allam tertiletere tovabbra is ugy
tekintettek, mintha az Osztrak-Magyar Monarchia re-
sze volna. Maris latszott, bogy az uj allam keptelen
versenyt futni az idovel. Lehengereltek aZ'esemenyek.

A nemzeti kerdes rendezese szempontjab61Szerbia
es a tObbi delszlav orszagresz kazatt hamarosan negy
jelentos esemeny tOrtent: a genii ertekezlet; a szerb
katonasag vezerkari ktildattjenek eszmecsereje a zag-
rabi Nemzeti Tanacs elnaksegeben; a zagrabi Nemzeti
Tanacs ktildattjeinek talalkozasa Georges Clemenceau
francia miniszterelnakkel; a szerb kormany akci6ja az
egyestiles felgyorsftasa erdekeben. A tOrtentek feny6-
ben mind a negy esemeny szimb61umertekunek bizo-
nyult. Sorrendjiik tOrtenettinkelorehaladasat kaveti.

ElkepesztO fordulat Genfben

A genii ertekezlet 1918. november 6-at61 9-eig
tartott, a szerbiai kormany, a szerbiai ellenzeki partok,
a zagrabi Nemzeti Tanacs es a londoni Jugoszlav Bi-
zottsag kepviseloinek reszvetelevel. Pasi6 miniszterel-
nak a szerbiai kormany neveben mar az ertekezlet elso
napjan szovetseges orszagkent ismerte el a foly6kon
tuli uj allamot, az uj allam legitim kormanyakent a
zagrabi Nemzeti Tanacsot, a foly6kon Hili ankentes
katonai alakulatokat szavetseges hadviselo fegyveres
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eronek, s azt is elfogadta, bogy a Jugoszlav Bizottsag
kepviselje az uj delszlav allamot a szovetseges hatal-
maknal.

Ez elkepeszto fordulat volt. Hovatovabb Pasi6
menten jegyzekkel fordult az angol, a francia, az ame-
rikai es az olasz kormanyhoz, arra kerve oket, ismerjek
el ok is mindazt, amit Szerbia elismert. Sot abban a
levelben, amelyet Anton Korosecnek, a zagrabi Nem-
zeti Tanacs jelenlevo elnokenek ugyanazon a napon frt,
az aggastyan Pasi6 mar azt sem banta, bogy a zagrabi
Nemzeti Tanacs sajat celjaul tuzte ki a volt osztrak-
magyar monarchiabeli szerbek, horvatok es szlovenok
felszabadftasat, bogy azutan egyestilhessenek Szerbia-
val es Montenegr6val. Pedig Pasi6 ezzel Szerbia
Piemont szerepet adta fel.

A genii deklaraci6ban, amelyet Nikola Pasi6 es
Anton Korosec, tehat ket felelos allamferfi frt ala, vol-
takeppen proklamaltak a szerbek, horvatok es szlove-
nok allamaba val6 egyestilest.49Az okmany szerint ez
az allam osztatlan egeszet kepez, tagja a szabad nemze-
tek csaladjanak, kepviseleteben egy kozos miniszteri-
urn mukodik, amelyet a helyszfnen mar meg is alakftot-
tak. A szerb kormany es a zagrabi Nemzeti Tanacs

49 A tOrteneszekes a politikusok nem kis resze elsiklik e proklamaci6 tenye
felett. Bogdan Krizman es Svetozar Pribicevic azonban pontosan ertelmezik a

genfi deklaraci6 szoveget. Krizman szerint a megnevezett targyal6 felek
"konstataltak a szerbek, horvatok, szlovenok aIlamaba tOrtent egyesUlest". FigyeI-
jUnk rei arra, hogy a zagrabi alIam fordftott sorrendben, a szlovenok, horvatok
szerbek aIlama volt. - Bogdan Krizman, ibidem, 173. o. - Pribicevic szerint a

dokumentum: "Azutan megaIlapftja, hogy ezen a napon, ezzel az aktussal egy uj
aIlam alakult." Svetozar Pribicevic, ibidem, 35. o.
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azonban beltigyekben tovabbra is mindaddig vegzi a
dolgat, amig csak a leendo alkotmanyoz6 nemzetgyiiles
meg nem hatarozza az allam berendezeset.

Az ertekezlet jegyzokonyve rogzitette a kozos mi-
niszterium hataskoret, amelynek kereteben tizenket
miniszter tigykodik majd, s koztili.ikhatot a helyszinen
kineveztek, hatot meg kesobb szandekoztak kinevezni.
Azoknak a minisztereknek, akiket Szerbia reszerol
neveztek ki, sajat uralkod6juk elott kellett volna le-
tennitik az esktit, azoknak a minisztereknek viszont,
akik a Nemzeti Tanacs reszerol kertiltek be a kozos
miniszteriumba, Anton Korosec elnok elott. A szerzo-
do felek ugy kepzeltek, ezzel till vannak a nehezen. A
leendo elso Jugoszlavia letrejottet azonban, mikent
latni fogjuk, ujfent proklamalni fogjak, meghozza ege-
szen mas kortilmenyek kozott es egeszen mas jelleggel.

A genii okirat szerint ugy zajlott volna le az egye-
stiles, ahogyan azt a horvatok es a szlovenok tObbsege
megalmodta: a kozos allam az atmeneti idoszakban
dualista fOderaci6tkepezett volna, amelybe a foly6kon
tuli uj allam 8 milli6 lakossal szallt volna be, mikozben
Szerbianak alig lett volna tObb ennek a felenel. Pasi6
szemrebbenes nelktil elfogadta mindazokat a megolda-
sokat, amelyeket a haboru alatt mindvegig konokul
elvetett.

A tOrtenetirasa mai napig sell adott megnyugtat6
valaszt arra, vajon Pasi6 miert tette ezL Azt allitjak,
bogy jobbara ktilfoldon, nevezetesen Nyugaton tartoz-
kodott, tehat nem ismerte kellokeppen a leendo kozos
orszagban a val6s helyzetet, a tenyleges eroviszonyo-
kat, mikozben a szovetsegesek folyton stirgettek: alla-
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podjon mar meg a jugoszhivokkal. Az igaz, bogy mind
Anglia, mind Franciaorszag legfelsobb korei, szemely
szerint Raymond Poincare francia allamfO is nagy
nyomast gyakorolt ra, s ennek alapjan Pasi6 olyan be-
nyomast szerzett, bogy sikertelensegeesetere az an-
tanthatalmak mas, Szerbia szempontjab6l kedvezotlen
opci6t tartogatnak a tarsolyukban. Nyilvan felelosseg-
erzettel ktizdott, nehogy elszalassza az egyestilesre kf-
nalkoz6 egyedtila1l6alkalmat. Az elozo h6napokban a
szovetsegesek ot okoltak a Szerbia es a Jugoszlav Bi-
zottsag kozotti ellensegeskedes miatt, s kozvetlentil is
tudtara adtak, bogy nem helyeslik az egyestilesnek azt
a m6djat, amelyet szemely szerint szorgalmazott. El-
vartak tale, bogy az egyestiles kozos megallapodas
alapjan t5rtenjen. Az angol miniszterelnok 1918. okt6-
her 15-en kereken ezt mondta neki: "Ha a haborUelhu-
z6dik, s cook elfoglaljak azokat az orszagreszeket,
akkor teljestilni fog a kfvansaguk. De ha a haborU
gyorsan befejezodik, akkor targyalasokat kell folytatni-
ilk. Az ut6bbi esetben mindeD az illeto nepeknek az
akaratat6l ftigg. Ha ennek vagy annak a Jugoszlavianak
a letrejotte veget vetne a vilagmeretUverontasnak, ak-
kor Jugoszlavia az epp lehetseges m6don jonne letre...
Ha targyalasokra kertilne sor, csak ennek a tenynek
volna jelentosege. Meg egyszer mondom onnek, min-
den az esemenyektolftigg."so .

50 Dorde D. Stankovic. ibidem. 239. o.
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Pasic es a genii papir megbuktatasa

Pasic megertette,bogy minden a helyszfnenkiala-
kul6 eroviszonyokt61ftigg, s a tOrtenetfnisfeIjegyezte,
bogy ez a k6zles nemesak gondba ejtette, hanem rei is
ijesztett az agg politikusra. Talan ennek a hatasara
igyekezett barmi aron megallapodasra jutni a foly6kon
tilli ilj delszlav allammal es a Jugoszlav Bizottsagga1.51
Ettol eltekintve Pasic abban a jelenteseben, amelyet
1918. november 9-en Sandor szerbiai regenshereegnek
es a szerbiai kormanynak ktild6tt, azt frta, bogy nines
megelegedve a genfi megallapodassal. Ezzel mintha
azt tudatta volna veltik, bogy a genii deklaraei6t nem
artana megbuktatni.

Es ilgy is tOrrent. Stojan PTotic szerbiai minisz-
tereln6k-helyettes megbotrankozva vetette eI a genii
papfrt, s menten benylijtotta Iemondasat, hovatovabb
Pasicnak is ugyanezt tanaesoIta. Felsz6Iftotta a szakaI-
Ias aggastyant, menjen vegre haza Szerbiaba, s alakft-
son egy ilj koaIfei6s kormanyt. A szerb politikai elit

51 Pasi6 engedekenysegenek egyeb okai is voltak. Harom hettel a genfi erte-
kezlet elott, 1918. oktober 19-en egyebek mellett ezt taviratozta Sandor regensher-
cegnek: "A kiilfold helyteleniil kiilanbozteti meg fajtank agait, nem tudja, mit aIel
fel a 'jugoszlav' kifejezes; iigy veli, valami mast, ami kulonbozik a 'Szerbia' szotol.
Az itteni iIletekes politikusok kijelenteseibol az kovetkezik, bogy kiilon szemlelik
SzerbiM s kiilan Jugoszlaviat; az eIobbirol azt mondjak, bogy meg kell iijftani,
karpotolni kell az eIszenvedettekert, az utobbirol meg azt, bogy el kell ismemi arra
val6 jogat. Hogy jomaga dontson, vajon az osztrak-magyar allamban akar-e ma-
radni, vagy szabad es fiiggetlen allam akar-e lenni." Erdemes felfigyelniink: Pasi6
szerint "a kiilfOld" szoba sem hozza a Szerbiaval vale egyesiilest, mint lehetoseget.
Pasi6 mar akkor jelezte Sandor regenshercegnek, bogy a szerbiai ellenzek kepvise-
loinek bevonasaval targyalni fog Koroseccel es Trumbi6tyal. IIyen gondolatokkal
kesziilt Pasi6 a genfi talalkozora; - Svetozar Pribicevi6, ibidem, 33. o.
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ugy velte, hogy a genfi deklanicio az "osztrak ideolo-
gia" gytimo1cse.Megtizentek Pasicnak, hogy szamukra
a Jugoszlav Bizottsag megszunt letezni. Azzal biz-
tattak, okkal feltetelezik, hogy a helyszfnen, kozvetlen
targyalas soran, sokkal kedvezobb megallapodast csi-
karhatnak ki a zagrabi Nemzeti Tanacstol. MomCilo
NinCic szerbiai miniszter reven, aki kozvetlen kapcso-
latban allt Svetozar Pribicevi6tyel, akkor mar a zagrabi
Nemzeti Tanacs legbefolyasosabb szemelyisegevel,
ttistent munkahoz lattak.

Pasic mar 1918. november 14-en ertesftette
Korosecot es Trumbi6ot, hogy Szerbiaban nem hagytak
jova a genfi deklaraciot, s ezert 0 a kormanya neveben
lemondott. Hozzatette, a genfi deklaracio megoldasait
olykeppen kell modosftani, hogy "osszhangban legye-
nek a mostani helyzettel". Korosec ebbe nem nyugo-
dott bele, ezert 1918. november I8-an levelet intezett
magahoz Sandor szerbiai regensherceghez, s kozolte
vele, hogy a Szloven-Horvat-Szerb Allamban a genfi
deklanicio obstrukciojat, rendelkezeseinek barminemu
megvaltoztatasat a jugoszlav eszme megsertesenek
fogjak tekinteni, ezert arra kerte, vessen veget Pasi6
obstrukci6s politikajanak.52 Korosecnak fogalma sem
volt rola, hogy a leheto legrosszabb helyen tiltakozik.

52 Koro~ec Szerbia londoni kovetsege reven fordult Sandor regensherceghez.

Meg azzal is megfenyegette Sandor regensherceget. ha nem szunik meg a destruk-
tlv politika. akkor a dinasztia helyzete is bizonytalanna valhat az uj kozos allam-
ban. - Bogdan Krizman. Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugosiovenske drzave.
181. o.
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A sors ir6niaja volt, bogy Svetozar Pribisevi6 mar
masnap, 1918.'november 19-en, arra hivatkozva, bogy
Korosect61 nem erkezett megbfzhat6 tajekoztatas a
genfi ertekezletrol, meg bogy Korosec ktilonben sem
kapott felhatalmazast nagy hordereju szerzodes kotese-
re, a zagrabi Nemzeti Tanaccsal latatlanban hatalyta-
lanfttatta a genfi deklaraci6t, 6s kozvetlen targyalast
stirgetett a szerbiai kormannyal. Azok, akik amellett
kardoskodtak, bogy varjak ki Korosec hazajovetelet, s
ne siessenek, kisebbsegben maradtak. Mint kesobb
kidertilt, Pribicevi6 a szerbiaiakkal egyetertesben lepett
fel. A genfi deklaraci6t fgy mar semmi sem menthette
meg.

Clemenceau szamirosai

A masik fontos esemeny az a beszelgetes volt,
amelyet Korosec es Trumbi6 1918. november 18-an
Clemenceau francia miniszterelnokkel folytattak.
Korosec es Trumbi6 mindenekelott a foly6kon t6li 6j
allam elismerese felol puhato16zott, s Clemenceau azt
valaszolta nekik, bogy az elismerest egy h6nap m6ltan
okvetlentil megkapjak: amint letelik a fegyversziinettel
kapcsolatos intezkedesek hatarideje. "Megkapjak
egyesftett allamukat" - mondta nekik Clemenceau. Azt
kovetoen azonban Clemenceau, Korosec es Trumbi6
nagy meglepetesere, kifejtette, bogy letre kellene hozni
egy konfOderaci6t, amely felOlelne a volt Habsburg--
monarchia nemzeteit.53

53Bogdan Krizman, ibidem, 180. o.
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Trumbi6 felindultan szembeszegtilt Clemenceau
puhato16zasaval, azt bizonygatva, hogy az osztrakok es
a magyarok ketsegtelentil ismet megtalalnak annak a
m6djat, hogy az emlitett konfOderaci6ban is dominal-
janak. Nyilvan nem ertette meg: Clemenceau-t az
nyugtalanftotta, hogy a ftiggetlen koztarsasagga vedlett
Ausztria konnyen egyestilhetne Nemetorszaggal.
Franciaorszag viszont ezt mindenkeppen el szerette
volna kertilni. Trumbi6 elmondta, Kozep-Eur6pat ugy
kellene atalakftani, hogy Csehszlovakia es Jugoszlavia
legyen a gerince, mert ha ez nem fgy lesz, akkor Ko-
zep-Eur6pa gerince nemet-dellatin alapon jon majd
letre. Ezen Nemetorszag, Olaszorszag, Magyarorszag
es Romania leendo osszefogasara gondolt. Trumbi6
szerint Olaszorszag a jovore Delve maris egy ilyen
fordulattal szamol. Kiemelte, hogy Jugoszlavia szama-
ra epp egy ilyen fejlemeny jelentene a legnagyobb ve-
szelyt, kivalt, ha szamftasba veszik, hogy idokozben
Oroszorszag is osszeomlott. Felhfvta Clemenceau fi-
gyelmet arra, hogy 1918 juliusaban, azon a kongresz-
szuson, amelyet Ljubljanaban tartottak, egy jugoszlav-
cseh-lengyel paktumot kotOttek, azzal a cellal, hogy
Danzigt61 Triesztig szlav ovezetet hozzanak letre egy
jovobeni nemet agresszi6 elharftasa vegett. Trumbi6
szerint ezen az elkepzelesen kellene nyugodnia Kozep-
Eur6pa atrendezesenek.54 Clemenceau rokonszenvvel
nyilatkozott az elkepzelesrol, sajat otleterol pedig a
kovetkezokeppen sz61t: "Amikor konfoderaci6t mond-

54Ibidem, 180. o.
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tarn, nem gondoltam olyan szoros kapesolatra, amely
veszelyeztetne az onok fliggetlenseget, hanem esak egy
olyan alar h~trehozasajart az eszemben, amelynek vi-
szonyrendszere lehetove leone, hogy az ausztriai neme-
tek onok fete gravitaljanak."ss

Fegyver jogan szerzett teriiletek

A szovetsegesek, Olaszorszagot leszamftva, akkor
mar a delszlav egyeslilest szorgalmaztak, de meg
mindig voltak ketelyeik, s a terseg viszonyainak ki-
alakitasar6l meg mindig kodosek voltak az elkepzele-
seik.

A harmadik jelentos esemeny szinhelye Zagrab
volt, 1918. november 13-an, igen sziik korben: Dusan
T. Simovi6 ezredes, a szerb hadsereg vezerkaranak
klildottje adta at megbiz6levelet a Nemzeti Tanaes
elnoksegenek szekhazaban, a foly6kon tUli uj delszlav
allam allamfOi hivatalaban. Ez volt az elso kozvetlen
erintkezes a Nemzeti Tanaes elso emberei es Szerbia

elso hivatalos megbizottja kozott. Ivan Lorkovi6 elnok-
segi tag ebbol az alkalomb6l sz6va tette, kivanatos
leone, hogy Szerbia ismerje el az uj allamot. Simovi6
ezredes azt valaszolta, nem ismeri a szerbiai kormany
intenei6it, s nines is felhatalmazva ra, hogy az ligyrol
nyilatkozzon, de katona letere a kovetkezot mondja:
"Szerbia nepe, miutan ebbeD a haboruban
masfelmilli6s(!) emberaldozatot hozott, hogy felsza-
baditsa es egyesitse a Dunan, a Szavan es a Drinan tUli

55Ibidem. 180. o.
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verbeli testvereit, semmi esetre sem engedheti meg,
bogy a hat<iraimenten egy uj allam sztilessen, amely
szarnyai ala vonna minden nemzettarsunkat. Meg bogy
- negy esztendeig tart6 szenvedes es az ellenseg teljes
levereseutan - a hatterbenmaradjon,es a kivivott gyo-
zelem minden gytimolcset atengedje valaki masnak,
aki a haboruban az ellenseg oldalan hareolt."

Azutan tajekoztatta a jelenlevoket, bogy Szerbia a
fegyver jogan meg a fegyversztinet vegrehajtasar61
Magyarorszaggal Zivojin Misi6 vajda altal - d'Esperey
franeia tabornok megbizasab61 - kotOtt szerzodes
alapjan megszallasi ovezettil megkapta: a Bansagot
Orsovat61 Karansebesen at a Maros foly6ig Szeged
alatt; Baeskat a Horgos, Szabadka, Baja kozott huzan-
d6 vonalig; Baranyat a Bataszek, Pees es Bares kozotti
vonalig; Szeremseget es Szlav6niat az Eszeket
Samaeeal osszekoto vasutig; az egesz Bosznia-
Hereegovinat es Dalmaciar a Planke hegygerineig.
"Ezen a tertileten tul onok tetszes szerint hatarozhat-
nak: mehetnek Szerbiaval vagy ktilon orszagot alakit-
hatnak"S6- fejezte be Simovi6 ezredes.

A gyoztes megalaz6 beszede volt ez a legyo-
zottekhez. A Nemzeti Tanaesban meg mit sem tudtak a
szerb megszallasi ovezetrol, annak kiterjedesero1.Egy-
szeriben megertettek, miert huzzak-halogatjak az an-
tanthatalmak a foly6kon tuli uj allam elismereset.
Proklamalt allamuk egy reszet szomszedos allamok

56Ibidem. 190. o.
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megszallasi ovezetebe utaItak, egy reszet azonban ftig-
getlenitettek mind Olaszorszag, mind Szerbia megszaI-
lasi ovezetet61.Derengett e16tttik,hogy a maradek terti-
letet szantak az lij, foly6kon tliE allamnak. Minthogy
nem tudtak Frano Supilo 1915-beli remalmar6l, az sem
mertiIt fel benntik, hogy a remaIom eletre kelt. Egyfe16l
megcsonkitottak Horvatorszagot es Szloveniat, masfe-
161megtamogattak 6ket egy maradek tertilettel, hogy az
egyestilesr6l Szerbiaval esedekes targyalason esszeru
eredmenyt csikarhassanak ki maguknak.

Ante Paveli6, az lij delszlav allam alelnoke azt
mondta erre Simovi6 ezredesnek, hogy a Nemzeti Ta-
nacs nem gondol ftiggetlen aIlamot teremteni, hanem
egyestilni szandekozik Szerbiaval. Ezt alert is teszi,
mert a szerb es a horvat lakossag ktilonvalasztasa, mi-
vel sz6rvanyban is meg vegyesen is el, bonyoluIt es
slilyos lenne. A szerbeket ki kellene koItoztetni Horva-
torszagb6l es Nyugat-Boszniab6l, a horvatokat pedig
Hercegovinab61.Mindett6l ftiggetlentil azonban itt van
a leend6 kolas orszag allamformajanak a kerdese. Ok
ugyanis a kolas allamot fOderaci6nakszeretnek tudni,
amelyben Szerbia, Montenegr6, Maced6nia, Bosznia es
Hercegovina, Vajdasag, Horvatorszag, Dalmacia es
Szlovenia ktilon adminisztrativ egyseget kepeznenek.

Tudni kell, hogy a horvat politikai elit soraiban az
egyestilesre vonatkoz6lag a dualista fodenici6 elgondo-
lasa mellett ennek a masik elkepzelesnek, a tOrtenelmi
tartomanyok foderaci6janak vagy legalabb auton6mia-
janak volt a legtObbhive.

Simovi6 ezredes azt valaszolta, bogy az allam-
formar6l - mid6n eljon az ideje - majd az alkotmanyo-
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z6 nemzetgyiiles door, az egyestilesrol viszont, bogy a
kozos allam a ktilfOld fele egysegesen lephessen rei,
mar most kell donteni. "Ami pedig Szerbia felosztasat
illeti Szerbiara es Maced6niara - sz6lt Simovi6 ezredes

-, ennyit mondhatok onoknek: ezt a kerdest Szerbia ket
korabbi haboruban, 1912-ben es 1914-ben mar eldon-
Wtte, 1914-ben pedig mint osztatlan allam keveredett
haboruba, s ebbol a haborub61csak osztatlan allarnkent
kertilhet ki, akarrnilyen legyen majd az uj kozos allam
berendezese. Nem helyenval6 es nem is tisztesseges
dolog, bogy onok, akiknek felszabaditasaert Szerbia
haboruzott, s akiket Szerbia tart karokkal fogad be a
testveri kozossegbe, most Szerbiat Szerbiara es Mace-
d6niara szakftsak szet.,,57

A horvatoknak meg kellett ertenitik, bogy a jo-
voben az egyenjogusagert folytatand6ktizdelmtik serail
folyton a fejtikhoz vagjak majd: a vesztesek oldalan
haboruztak. A szerbiai politikai elit a Wrtenelmi tarto-
manyok fOderaci6jara alapozott elkepzelest magara
nezve sertonek talalta, mivel a gyoztes Szerbiat ez
esetben meg meg is csonkitottak volna, s Szerbia ki lett
volna egyenlitve egy olyan "alapegyseg"-gel is, ame-
lyet belole hasitottak ki. A szerbiai politikai elit, mint-
bogy Szerbiat mindeD delszlavok felszabadit6janak,
Piemontjanak kepzelte, azt az elgondolast, miszerint
Szerbiat az egyestiles tirtigyen a leendo hatalom
egyhatodos vagy egynyo1cadosreszeseve ztillesztettek

57 Bogdan Krizman: Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske
dnave, 191. o.
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volna, a hahltlansag netovabbjanak tekintette. Megis,
hosszu tavon epp az ut6bbi elkepzeIes mutatkozott
tigy-ahogyrealisnak.

Szerb szervezkedes a csatlakozas iigyeben

A negyedik fontos esemeny ahhoz a levelhez koto-
dik, amelyet Momcilo Ninci6 szerbiai miniszter 1918.
november 16-an, a genfi ertekezletrol szerzett benyo-
masai hatasara ktildott Svetozar Pribicevi6 cfmere, a
zagrabi Nemzeti Tanacsba. "Nektink Belgradban
mindinkabb az a benyomasunk - frta, egyebek mellett
NinCi6-, hogy meghatarozott horvat korok azt tervezik,
Szerbiat es MonteI1egr6telvalasztjak Wbbi tertileteink-
tal, ugyhogy ily m6don egy egyseges allam helyett,
azert, mert ok att61 tartanak, hogy abban a szerbeke
lenne a donto sz6, egy tisztara osztrak kombinaci6t
hoznanak letre.,,58

Ninci6nek az volt a benyomasa, hogy a horvatok
Wbbsege majd csak akkor fogadja el az egyseges es
oszthatatlan kozos allamra vonatkoz6 szerbiai el-

kepzelest, ha erzekelhetoen bizonysagot szerez arr61,
hogy a foly6kon ttili tertiletek szerbjei, amennyiben a
horvatok 16halalaban el nem fogadjak az emlftett el-
kepzelest, ingadozas nelktil Szerbiahoz csatoljak a ker-
deses tertileteket. Ninci6 arr61tajekoztatta Pribicevi6et,
hogy a varakozasok szerint a bacskai, baranyai, bansagi
szerbek, aztan meg a szeremsegiek, majd pedig a
bosznia-hercegovinaiak hamarosan ilyen ertelmii don-

58 Ibidem. 204. o.
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test hoznak. Csakhamar az is kidertilt, hogy az akci6t,
amelyrol NinCi6 irt, Sandor regensherceg, a szerbiai
kormany, meg a szerb hadsereg vezerkara is tamogatta.

Ninci6 mar korabban, 1918, november l1-en ta-
lalkozott bacskai, baranyai es bansagi szerb bizalmasa-
ival Vajdasag Szerbiahoz csatolasaval kapcsolatban.59
Ninci6 szerepet Bosznia-Hercegovina eseteben Bozidar
Terzi6 tabomokra, a szerbiai vezerkarnak a szarajev6i
Nemzeti Tanacshoz akkreditalt ktildottjere biztak.6O
Montenegr6ban az ugynevezett bjelasok szerveztek a
Szerbiahoz csatlakozast, a tengermelleken eszak fele
nyomul6 szerb katonai alakulatok parancsnokainak
tidvos tamogatasa kisereteben. Ehhez az akci6hoz ka-
p6ra jott, hogy Dalmacia kormanya, Josip Smodlaka es
Ivan Krstelj kormanytagok kezdemenyezesere 1918.
november 16-an ultimatumot ktildott a zagrabi koz-
ponti bizottsagnak: tessek stirgosen lepeseket tenni a
Szerbiaval t6rteno egyestiles tigyeben, mert ha at na-
pan beltil nem sztiletik ilyen ertelmii dontes, akkor a
dalmat kormany a maga reszerol megteszi a sztikseges
lepeseket.61A dalmat politikai elit azt gondolta, hogy
Isztria, a dalmat szigetek, Zara, Sibenik megszallasa
Olaszorszag reszerol egyszeriien csak "a mai el-
ktilontiltseg karos kovetkezmenye", s az egyestiles en-
nek egy csapasra utjat allna.

59 Ibidem. 202-203. o.

60 Ibidem, 212. o.

61 Ibidem, 206. o.
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Jasa Tomic, Pribicevic es Vajdasag

A dalmat kormany megsem hozta meg a jelzett
dontest Dalmachinak Szerbiahoz Wrteno csatlako-

zasar61. Montenegr6ban azonban 1918. november 18-
an sztiletett egy ilyen ertelmii hatarozat. Kevessel ke-
sobb, 1918. november 25-en Bacska, Bansag, Baranya
szerbjei is igy donWttek.De Montenegr6ban is, Vajda-
sagban is megoszlas Wrtent meg a szerbek kozott is.
Bosznia-Hercegovinaban azonban Terzi6 tabomoknak
nem sikertilt kieszkozOlnie az 6hajtott hatarozatot.
Atanasije Sola, a bosznia-hercegovinai kormany szerb
nemzetisegii elnoke, aki biztonsagi okokb61 korabban
behivta Bosznia-Hercegovinaba a szerb katonasagot,
ebben az tigyben mar nem volt hajland6 nyiltan kozre-
miikodni. Terzi6 tabomok egy feljegyzesben arr61taje-
koztatta Misi6 vajdat, hogy a boszniai kormany igen
kortiltekintoen bant a horvatokkal, akik a kormanyban
is kepviseltetik magukat, ezert ez a kormany nem sze-
retne elhamarkodni a dolgot. Majd kozvetve munkaI-
kodnak az tigy erdekeben, mig csak kedvezo kortilme-
nyek nem sztiletnek.62

Bacskaban, Bansagban es Baranyaban a Szerb Nem-
zeti Bizottsaglatott munkahoz,de tagjaikoztil csak a Jasa
Torni6 kore WmortilovajdasagiradikaIisokszaIltak sikra
a SzerbiahozWrtenokozvetlencsatlakozasmellett, a libe-
raIisok Tihornir Ostoji6 vezetesevel azt szorgalmaztak,
hogy zagrabon at, "a Wbbiekkel"csatlakozzanak.Vegtil
SvetozarPribicevi6,akkor mar a zagrabiNernzetiTanacs

62Ibidem, 213. o.
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alelnoke dontOtteel a dilemmajukat; a vajdasagi Vasa
Staji6 kozvetftesevel tOmoren ezt tizente nekik:
"Szakftsatok Zeignibbal!,,63Pribicevi6akkor mar, noha a
zagrabi NernzetiTamlcsalelnokekenttigykodott,nyilvan-
val6an Szerbia szolgaIatabanaIlt.

A "nemzeti onrendelkezes"

Igy a szerbek, bunyevacok, mas delszlavok nemzeti
gyiilese a "nemzeti onrendelkezes alapjan" 1918. no-
vember 25-en Ujvideken megszavazta Magyarorszag-
t61val6 elszakadast, majd Vajdasag Szerbiahoz tOrteno
csatlakozasat is.64 Att61 az idotol kezdve rogztilt a
szerbseg koreben teves elkepzeles a nemzeti onrendel-
kezesrol: noha Bacska, Bansag es Baranya tertileten
korantsem alkottak abszohit, hanem csak relativ tObb-
seget, Bacskaban pedig meg annyit sem, a vajdasagi
szerb politikai elit szenttil vallotta, bogy a hovatar-
tozasr61 a magyarok, nemetek, romanok, mas nemzeti-
segiiek, akik egytittesen megiscsak tObbsegetkepeztek,
nem hallathatjak a szavukat.

Azokban a tOrtenelmi tartomanyokban, amelyek
nem csatlakoztak kozvetlentil Szerbiahoz, egyszercsak
a varosok es a kozsegek kezdtek sorjazva ugy donteni,.
bogy Szerbiahoz csatlakoznak. Ez "persze abszurdum
volt, de propaganda szempontjab61 hatasosnak bizo-
nyult. Bosznia-Hercegovina tertileten peldaul Tesanj,

63Ibidem, 214. o.

64Ibidem, 214. o.
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Banjaluka, Prnjavor, Kljuc, Zvornik, Visegrad,
Prijedor, Nevesinje, Bjeljina, Rogatica, Bihac, Graca-
nica, Srebrenica, Modrica es sok mas kozseg hozott
ilyen dontest. Talan ez volt az a kertilout, amelyet
Terzic tabornok jelzett.

Mindez kihatassal volt a zagrabi Nemzeti Tanacs
magatartasara is. De a Nemzeti Tanacsot leginkabb az
orszagban uralkod6 aldatlan helyzet batortalanltotta el.
A bomlas jelei a Habsburg-monarchia egeszere, neve-
zetesen a delszlav orszagreszekre is kiterjedtek. A
kozigazgatas mintha megbenult volna, a rendorseg
demoralizaltnak latszott, a katonai szolgalatot a polg-
arok megvetessel elutasftottak. Ezert nem jaIl ered-
mennyel a Szloven-Horvat-Szerb Allamban az altala-
nos mozg6sftas sem. Ez dontoen befolyasolta Horvat-
orszag tovabbi sorsat: nem volt kepes sajat megbfzhat6
fegyveres eroit megszervezni. 1918 okt6berenek dere-

. kat61 kezdve Horvatorszag-szerte zavargasok voltak.
Mikozben a hat6sag elkeseredve kiizdott a lakossag
elelmezesenek megszervezesevel, a nep kirabolta az
iizleteket, raktarakat, megtamadta es kifosztotta a
nagybirtokokat, felgyujtotta a nemesi kastelyokat. Az
elelmet es az allatallomanyt aki bfrta, marta. A horvat-
orszagi erdok mar nem a katonaszokevenyeket - a zold
kadert - rejtegettek; fegyveres desperad6kkal voltak
tele. A Nemzeti Tamks es helyi kirendeltsegei keptele-
nek voltak javftani az allapoton. Az uj allam, nemzet-
kozi elismeres nelktil kenyszeredetten elturve Horvat-
orszag es Szlovenia nemely reszeinek Olaszorszag
altali megszallasat, masreszt sarokba szoritva a Szerbi-
ab61 erkezo nyomas reven, melynek az volt a celja,
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bogy az egyestilest ne kothesse feltete1ekhez, idozavar-
ba kertilt, s kepte1envolt az egyestilesro1esedekes tar-
gya1asoke1ottkonszo1ida1niaz orszagot.

KonfOdenicio helyett egyseges orszag

fgy kertilt sor 1918. november 23-an a horvat par-
lament eptileteben a Nemzeti Tanacs Kozponti Bizott-
saganak tilesere,65ame1yet Svetozar Pribicevic nyitott
meg, s idegeskedve ttistent az egyestilest es azt terjesz-
tette e10,bogy a Nemzeti Tanacs a szerbiai kormannya1
kozvetlen targya1asokutjan kozos kormanyt a1akftson.
Ket napig tartott az tiles. Stjepan Radic azt javasolta,
bogy Szerbiava1 olyan kozos allamot teremtsenek,
ame1ynek konfoderaci6s e1emei is vo1nanak. A kozos
allam e1enharom regens alljon - a szerb kira1y,a hor-
vat ban es a szloven Nemzeti Tanacs e1noke -, ok ne-
vezzek ki a kozos miniszteriumot, nevezetesen a ktil-
tigyminisztert, a hadtigyminisztert es az e1e1mezestigyi
minisztert. A kozos miniszterium a ktildottek tanacsa-

nak tartozna fe1e1ossegge1;a kti1dottek tanacsat az a1-
1ama1kot6 tartomanyok - Szlovenia, Horvatorszag
(Szlav6niava1), Szerbia (Montenegr6va1), Bosznia-

65 Avegb61, hogy a Bizottsag tagjaira a dont6 jelent6segii tiles el6tt raijessze-
nek, befolyasoljak, pszichol6giailag megdolgozzak 6ket, Svetozar Pribicevic es
emberei megszervezek a Lipovcak-effert. Ugyanis azzal a vaddal, hogy osszeeskti-
vest szervezett a Nemzeti Tanacs ellen, letart6ztattak A. Lipovcak volt osztrak-
magyar tabomokot es mas tiszteket, nagy hfrverest csaptak a dolog korill, majd
kesobb - miutan minden lezajlott, s Belgradban proklamaltak az egyesillest - az
"osszeeskilv6ket", anelkill, hogy vadat emeltek volna ellentik, csendben szabad-
labra helyeztek. - Bogdan Krizman, ibidem, 216. o.
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Hercegovina, Dalrmicia es Vajdasag - regionalis par-
I . ' I '<1, 66
amentJe va asztand.l\..

Am Stjepan Radi6 javaslatat mar a zagrabi Nemzeti
Tanacs is "szelsoseges szeparatizmus megnyilatkoza-
sakent" elvetette. Erre a parlament elott acsorg6 tOmeg
Radi6 kiadatasat kovetelte. Kidertilt, bogy csak a szerb
Pribicevi6nek volt kello tekintelye Zagrabban ahhoz,
bogy ezt a nyilvanval6an szervezett tOmeget - Radi6
indulatos kovetelesere - lecsillapfttassa.67A masnapi
tilesen a dalmaciai Josip Smodlaka impresszfv be-
szedenek hatasara a Nemzeti Tanacs proklamalta a ket
delszlav allamnak "egy egyseges orszagban tOrteno
egyestileset"; s ttistent egy 28 tagot szamlal6 ktildottse-
get menesztett Belgradba, azzal a feladattal, bogy "a
belgradi kormannyal egyetertesben haladektalanul
szervezze meg az egyseges allamot". A ktildottseget
egy utasftassal (naputak) is ellattak, amelyben a kfva-
natos megoldast 11 pontba foglaltak. Ily m6don a ktil-
dottseg felhatalmazasat is kortilhataroltak. Csak ket
ember szavazott ez ellen a sebteben elokeszftett egye-
stiles ellen; az egyik koztiltik Stjepan Radi6 volt.

66Ivo Banac, idezett mu, 135. o.

67 "Kozvetlentil az tiles el6tt incidensre kertilt SOt, mer! a parlament el6tt osz-
szever6dott tOmeg Radi6 kiadatasat kovetelte, s az tiles kezdete utan is tovabb

ttintetett. A tanacsteremben ezer! Paveli6 okkal nyugtalankodott, Radi6 pedig
egyszercsak igen felindultan Pribicevi6hez fordult, s figyelmeztette, ne jatsszon az
6 (Radi6) fejevel, mer! ha fejet veszik, 24 oran beltil Pribicevi6 feje is meg fiverei-
nek, Valerijnak, Milannak es Adamnak a feje is lehullik. Erre Pribicevi6 megpa-
rancsolta Grgo Angjelinovi6nak, menjen ki es csillapftsa le a ttintet6ket" - frja
Krizman. Bogdan Krizman, Raspad Austro-Ugarske j stvaranje jugoslovenske
drzave, 218-219. o.
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Utasitas az uj allam miikijdtett~ser61

A Nemzeti Tanacs nemcsak azt foglalta az utasftas-
ba, hogy mit tekint az alkotmanyoz6 parlament felada-
tanak, hanem azt is, hogy milyen formaban kfvanja
miikodtetni az uj allamot a proviz6rium alatt. Azert
ismertetjtik reszletesebben az utasftas tartalmcit, hegy
az olvas6 megftelhesse, mi kelt eletre belole a kesobbi
kozos allamban a szerbiaiak es a foly6kon tuli delszla-
vok torekveseinek Otvozetekent. Az utasftas szerint a
Nemzeti Tanacs azt javallotta, hogy a proviz6rium
idejere egy ideiglenes parlamentet hozzanak letre. A
dokumentum Sandor regenshercegtol erre az idore az
uralkod6i szerepkor beWlteset varta; az uralkod6 sen-
kinek sem tartozott volna felelosseggel, de esktit kellett
volna tennie a parlament elott, Az 0 feladata lett volna
kinevezni az ideiglenes kozponti korrnanyt; ez a kor-
many azonban nem neki, hanem az ideiglenes parla-
mentnek tartozott volna felelosseggel. Az ideiglenes
parlament a bekeszerzodes alafrasa titan hat h6napon
beltil koteles lett volna megszervezni az alkotmanyoz6
parlamenti vaJasztasokat; csak annak lebonyolftasa
titan oszolhatott volna fel, sajcit dontese alapjan, Az
allam tigyeit az ideiglenes kormany intezte volna, a
kozigazgatas minden agat egy-egy miniszternek kellett
volna iranyftania. A minisztereken kfvtil 7 allamtitkar
is teljes jogu tagja lett volna a kormanynak; koztiltik
egy Szerbiat, egy Horvatorszagot es Szlav6nicit, egy
Bosznicit es Hercegovincit, egy Szlavi6nicit, egy
Dalmacicit, egy Montenegr6t, egy pedig Bacskcit,Ban-
sagot es Baranyat kepviselte volna. Az allamtitkarok
sajat orszaguk, illetve tartomanyuk erdeket vedtek vol-
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na az ideiglenes kozponti kormanyban. A kiiliigy, a
hadiigy, a tengerhajozas, a penziigy, a pasta es a forga-
lom a kozponti kormany kizarolagos hataskorebe tarto-
zott volna. Minden mast a tartomanyi kormanyok au-
tonom illetekesseggel, de a kozponti kormany feliigye-
lete alatt es instrukcioi szerint inteztek volna. A tarto-

manyi kormanyok autonom illetekessegi koriikben. a
tartomanyi parlamenteknek tartoztak vol~a felel6sseg-
gel; a tartomanyi kormanyf6ket - Zagrabban a bant - a
tartomanyi parlamentek javaslatara az uralkodo nevez-
te volna ki. A tartomanyi kormanyokat a kozponti ide-
iglenes kormany penzelte volna az allami koltsegve-
tesb61.

Az utasitas szovege szerint az alkotmanyozo par-
lament lett volna hivatott az uj allam vegleges beren-
dezeset ketharmados szavazattobbseggel eldonteni.
Nyomatekkal kiemelte: az alkotmanyozo parlament
szamara kell fenntartani azt a jogot, hogy "az allam-
formarol (monarchia vagy koztarsasag), az allam bels6
felepiteser61 (centralizmus vagy foderalizmus) es az
allampolgarok alapveta jogairol" dontson.

Noha ugy tetszik, mintha a "naputak" a provi-
zorium idejere autonomias megoldast siirgetett volna, a
figyelmes olvaso lathatja, hogy a tartomanyi korma-
nyokat mindeDtekintetben alavetettek volna a kozponti
kormanynak, ugyhogy az, amit itt autonornianak nevez-
tek, csupan a centralizalt allarnigazgatasnak egy eraseD
decentralizalt esetet kepezte. Tehat a centraliz.Htallarn-
forma, a szerbiai politikai elit megelegedesere, a zag-
rabi Nemzeti Tanacs kezdemenyezesenek ertelmeben
is, mar a provizorium idejen letrejohetett. Mas kerdes
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az, bogy a tovabbiakra nezve a Nemzeti Tamks "tires
lapot" kovetelt. Erdemes felfigyelni, bogy a zagrabi
"naputak"-ban Szerbiat a proviz6rium idejere a tObbi
tartomannyal rangsorolva, veltik kiegyenlftve emlftik.
Ketsegtelen, bogy ezzel a tartomanyok egyen16seget
kivantak kifejezesre juttatni. Mikent kes6bb latni fog-
juk, Szerbia sohasem keri.ilta Wbbi tartomannyal azo-
nos helyzetbe.

Az egyesiiles

A foly6kon tuli delszlav alam delegaci6ja 1918.
november 27-en indult el Belgractba,s masnap mar ott
is volt. Arra azonban nem kertilt sor, bogy a szerbiai
kormannyal az egyesi.ilesr6l targyaljon. A szerb kor-
many ugyanis ugy velte, bogy az a dentes, amelyet a
zagrabi Nemzeti Tanacs az egyesi.ilesr6legyoldaluan .

hozott, epp eleg lesz ahhoz, bogy a foly6kon tuli or-
szagreszek ttistent Szerbiahoz csatlakozzanak. Csak ar-
r6l folyt a vita, milyen eljarassal proklamalj:ik az egye-
si.ilest.Abban allapodtak meg, bogy a foly6kon tuliak
neveben Ante Pavelic alelnok felolvas majd egy
adresszaci6t Sander regenshercegnek, a szerb uralkod6
pedig valasza serail proklam:iljaaz allamegyesi.ilest.

fgy is Wrtent. Az esemenyre tinnepelyes ko-
rtilmenyek kozott 1918. december I-jen kertilt SOr.68

68 Sander regensherceg az alIamegyesUles proklamalasa utan vacsorat adott,
mellette jobb kez fel61 Ante Pavelic, bal kez fel61 Svetozar Pribicevic tilt.
"Vacsora kozben Pavelic rosszmajuan azt sugallta a regensnek, bogy Pribicevicet
nevezze ki budapesti nagykovetnek, mer! a haboru alatt Budapesten megtanult
magyarul". Termeszetesen Pribicevic ezt nem bocsatotta meg neki, s hamarosan
visszaadta a kolcsont - frja Krizman. Ibidem, 228-229. o.
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Forma szerint ez egy sajatsagos ketoldali allamkozi
szerzodes volt, amelynek sz6beli megkotesevel allam-
jogi szempontb61 egy lij allam sztiletett, s egylittal
megsziint a ket egyestilo allam. Az esemeny igen jelen-
tos volt a delszlav nemzetek tOrtenelmeben. De azzal,
ahogyan lebonyolitottak, a reszvevok az egyestiles ne-
mely mozzanatanak kiforgatasara es elvitatasara,
szamtalan manipulaci6ra, sot az aktus jelentosegenek
leertekelesere is okot adtak.

Peldaul az adresszaci6 tOmoren tartalmazta ugyan
azt, hogy a foly6kon tlili delegaci6 milyen allamformat
tart kivanatosnak a proviz6rium idejere, de nem emelte
ki, hogy az uralkod6 szerepet csak erre az idoszakra
ertette. Hasonl6keppen az adresszaci6 megemlitette
ugyan az alkotmanyoz6 parlament szerepet, de elhall-
gatta azt, hogy mind a monarchia vagy koztarsasag,
mind a foderaci6 vagy centralizaci6 dilemmajaban az
alkotmanyoz6 parlamenttol var vegleges ontest. A de-
legaci6 tehat meghunyaszkodott: a legfontosabb kerde-
sekben eltert a "naputak"-ban megfogalmazott felha-
talmazasat61.

Sandor regensherceg viszont dagalyos hazafias va-
laszaban csak azt emelte ki, hogy egeszeben veve elfo-
gadja a teendokre vonatkoz6 beterjesztest, de annak
donto pontjait elmulasztotta megismetelni.

Sandor hercegnek az 1918. december 1-jei, az
egyestilesi szandekra adott valasza es fellepese azon-
ban nemcsak a delegaci6val, hanem Szerbiaval szem-
ben is hagyott kivannival6t. Sandor regensherceg
ugyanis mindenkeppen a "delszlavokat egyesito ural-
kod6" szerepeben kivant a vilag szine elott fellepni, a /
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szerbiai a1kotmanyszerint azonban az ezze1jar6 tigyek
e1dontesere nem az ura1kod6nak, hanem a parlament-
nek volt fe1hata1mazasa.69A szerbiai politikai e1itsora-
iban tamadt kete1yeket azza1 igyekeztek ut61ag elosz-
1atni, bogy 1918. deeember 29-ere egybehfvtak az e1v-
ben mar nem is 1etez6 szerbiai allam parlamentjet,
ame1y kozfe1kia1tassa1ratifikalta az adresszaei6t es
Sandor regenshereeg va1aszat.

Id6kozben termeszetesen horvat reszr61 is fe1mertilt
a ratifikaci6 igenye. Nemesak a ttikorforma a1ka1maza-
sa miatt, hanem alert is, mert mast tarta1mazott a zag-
rabi Nemzeti Tanaes utasltasa, mast az adresszaei6,
ismet mast Sandor regenshereeg va1asza, s ezt e1eg
oknak ta1altak arra, bogy a horvat parlament ismet
hallathassa a szavat. A horvat szabor azonban mar ko-
rabban fe1osz1ott,s ktilonos m6don Pribicevic a1e1nok
a Nemzeti Tanaesot is, e1ismeressel sz6lva tOrtenelmi
szereper6l, egy nappal a szerbiai parlament tilese e16tt,
1918. deeember 28-an Zagrabban, ktilon hatarozattal
feloszlatta. A foly6kon tul ezek titan mar nem volt
olyan testtilet, amely az egyestiles okiratait ratifikalhat-
ta volna.7o Kes6bb Szerbiaban akadtak, akik a ratifi-
kaci6 tenyeben is annak a bizonyftekat lattak, bogy
Szerbia allamisaga beeptilt Jugoszlavia allamisagaba,
Horvatorszage viszont nem; Horvatorszagban pedig
akadt, aki a ratifikaci6 elmaradasa miatt is megkerd6je-
lezte az egyestiles legitimitasat.

69 Fredo Culinovic, Jugoslavija izmedu dva rata. I. tom. Historijski institut
JAZU, Zagreb. 1961., 148-149. o.

7OIbidem, 175-178. o.
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Volt azonban ennek az esemenynek meg ket kfnos
kovetkezmenye. Az egyik az, bogy amikor az alkotma-
nyoz6 parlament 1920 juniusaban osszeiilt, a szerbiai
demokratak es a szerbiai radikalisok aztbizonygattak,
miszerint ez a testtilet nem foglalkozhat tObbe "a mar
eldontOtt dolgokkal". Az adresszaci6ra es a valaszra
ugyanis ugy tekintettek, mint alkotmanyt megelozo,
tehat az alkotmany felett a1l6nemzetkozi jellegii szer-
zodesre, ame1ybolnemi belemagyarazassal azt olvastak
ki, bogy a kiralysag lete es az allam centralizalt volta
benniik mar eldontetett. Megtehettek, mert a foly6kon
tuliak, megbfzatasukkal ellentetben, az adresszaci6ba
nem frtak bele sz6 szerint az ezzel ellenkezo kovete-
lest.

A masik kfnos kovetkezmeny abb6l fakadt, bogy az
adresszaci6 nyomatekkal kifejezte: a foly6kon tuli del-
szlavok a wilsoni nemzetisegi elvvel osszhangban az
altaluk lakott etnikai tertilet egeszen alakftottak meg
orszagukat, s a maguk reszerol a Londoni Szerzodest
sell, meg az olasz csapatok okkupaci6jat sell ismerik
el. Valaszaban Sandor regensherceg is kiemelte, bogy
az uj allam kiizdeni fog az etnikai tertilet egeszenek
egyesfteseert, a Londoni Szerzodest Szerbia tudta nel-
ktil es akarata ellenere kotOttek meg, az uj allam sell
ismerheti el ezt a szerzodest, s az uralkod6 bfzik benne,
bogy a nemzetisegi elver a szovets~gesek is, ter-
meszetesen Olaszorszag is tiszteletben tartja.

Tevedett. Alighanem ezzel volt osszeftiggesben az
a kortilmeny, bogy az 1919januarjaban kezdodo beke-
szerzodesig Amerikan kfvtil a masik harom antant-
nagyhatalom nem ismerte el az uj, egyestilt delszlav
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allamot, a Szerb-Horv,lt-Szloven Kiralysagor7l, ugy-
bogy a bekekiildottsegnek Szerbia szineiben kellett a
Parizs komyeki beketargyalason megjelennie. Hovato-
vabb Vittori Orlando olasz allamferfi Parizsban, a be-
kekonferencia tizek tanacsanak iilesen, meg 1919,
marcius 11-en is szemrebbenes nelkiil kijelentette,
bogy Olaszorszag a horvatokat es a szloveneket ellen-
segnek tekinti, s az Adriai-tenger terseget ezzel a teny-
nyel osszhangban kell kezelni.72 Franciaorszag es
Anglia csak 1919 juniusanak elejen, °laszorszag csak
a Nemetorszaggal Versailles-ban kotOtt bekeszerzodes
napjan, 1919. junius 26-an ismerte el az tij delszlav
allamot, akkor is csak kozvetve: a bekeszerzodes szo-
vegeben kenytelenek'voltak a megszunt Szerbia helyett
az uj allam never felttintetni. Az erintett allamok, kep-
viseloik al:iirasaval, vegiil is e dokumentum minden
sorat, az tij delszlav allam never s letet is nemzetkozi-
leg szentesitettek.

Smodlaka: Sandor regens allamcsinye

Idorendben azonban meg csak a kozos delszlav aI-
lam belgracti proklamalasanal tartunk, vissza kell tehat
temiink tOrtenettink fonalahoz. A foly6kon ttili del-
szlav allam kiildottsegenek egy resze Belgractban ma-
radt, bogy - az adresszaci6 es a vaIasz ertelmeben - a
belgractikormannyal egyezkedve letrehozza az ideigle-

71 Ibidem, 171. o.

72 Ibidem, 149. o.
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Des kozponti korrminyt es az ideiglenes kozponti par-
larnentet. A targya16felekaz elso kolas korrnany ossze-
teteleben nagy toleranciaval allapodtak rneg. Arnikor
azonban Pasi6, akit a kolas korrnany rniniszterelnoketil
szerneltek ki, jelentette Sandor regenshercegnek, hogy
elkesztilt "az lij koncentraci6s korrnany rninisztereinek
a listaja, akiknek a hataskore az orszag egeszere, a
Szerbiahoz csatlakozott tertiletekre is kiterjed",73akkor
Sandor regensherceg rnegkotOtte rnag<it,s nern volt
hajland6 alafrni az lij korrnany kinevezeserol sz616
dekreturnot.

Ezzel a tettevel a regensherceg idejeben tudornasara
hozta a foly6kon tlili tartornanyok kepviseloinek, rni-
kent szandekozik ervenyesfteni rnajd az uralkod6i ha-
talmat. Azt kovetelte, hogy ne Pasi6, hanem valaki mas
kertiljon a leendo kolas kormany elere. Ez az
antiparlamentaris uralkod6i fellepes, amellyel Sandor
regensherceg derogalta az egyestiles veghezvitelevel
megbfzott "kepviseletek" megallapodas<it, meg Josip
Smodlakat is megbotrankoztatta, aki kevessel korabban
a dalm:kiai Nemzeti Tanacsban meg ultim<itumszeriien
kovetelte a Szerbiaval tOrtenoegyesi.ilesfelgyorsftasat.
Az onerzetes vagy csak elkeseredett Smodlaka Sandor
regensherceg megnyilatkozas<itallamcsfnynek tekintet-
te, s azt javasolta, hogy a foly6kon tlili delegaci6, tilta-
kozasa jelei.il, ttistent utazzon "haza" Zagrabba.74Ettol

73 Bogdan Krizman, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske
drzave, 256. o.

74 "Ha ez az ur ezekben a napokban fgy banik veltink, mit fog tenni tfz ev
mulva! Nem vagyunk mi gyarmat, nem engedhetjtik meg magunknak, hogy fgy
banjon veltink" -meltatlankodott egyebek mellett Josip Smodlaka.
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vegtil megis ehilltak. Az uj kormany osszetetelerol
sz6l6 dekretumot Sandor regensherceg csak 1938. de-
cember la-an frta ala, s a kormany elere az ugyancsak
szerb radikalis Stojan Proticot nevezte ki.

Bemutattuk tehat, bogy a szerbiai kormany ugy
velte, a szovetsegesek a Szerbianak kijelOltmegszallasi
ovezetet arra szantak, bogy Szerbiahoz csatoljak, de a
szerbiai kormany nem erte be ennek a tertiletnek a bir-
tokbavetelevel, hanem j6l szervezett nyomassal arra
stirgette a foly6kon tuli uj, Szloven-Horvat-Szerb Al-
lamot, bogy kikotesek nelktil egyestiljon Szerbiaval. A
szerbiai kormany tisztaban volt vele: amennyiben a
ktiszobona1l6 bekekonferencian ketlepcsos megoldast
kerne - elObb a megszallasi ovezet csatolasat, azutan
egyestilest a foly6kon tuli allam megmaradt reszeivel -,
akkor alighanem megkapna az elso lepcsOfokot, neve-
zetesen Nagy-Szerbiat, viszont a masodik lepcsOfokkal
kozvetlen vagy kozvetett targyalasra utalhatnak a Szlo-
ven-Horvat-Szerb Allammal, ami konnyen visszave-
zethetne ahhoz a dualista fOderaci6hoz, amelyhez a
Genfi deklaraci6ban jutottak. Avegbol, bogy elkertilje
a dualista fOdenici6 feller, a szerbiai kormany tetova-
zas nelktil egyszeri aktusra, kozvetlen egyestilesre
szanta el magat a foly6kon tUli uj allammal. Nagy-
Szerbia letrehozasaval ellentetben ennek a meg-
oldasnak megvolt az az elOnye, bogy mindeD szerbek
egyazon allam keretebe kertiltek.

Es vaI6ban, tlZ ev mulva Sander kiraIy nyfIt diktaturat vezetett be. Bogdan
Krizman, ibidem, 258. o.
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Mast remeltek a szerbek, mast a horvatok...

Szerbia k6zben arra tOrekedett, bogy a k6z-
pontosftott k6z6s allam szervei mar a bekekonferencia
kezdete elott eletre keljenek, s ezzel a beke-
konferencianak kesz tenyekkel kelljen szembestilnie.75

Ennek a megoldasnak azonban volt egy nagy hMra-
nya is: Szerbia 1918. december I-jell csak azzal a teru-
letevellephetett be a Szerb-Horvat-Szloven Kiralysag-
ba, amellyel a vilaghaborUkezdeten rendelkezett, hoz-
zaadva meg Vajdasagot es Montenegr6t, amelyek sajM
felemas d6ntestik alapjan meg az egyestiles elott k6z-
vetlentil csatlakoztak Szerbiahoz. Ez volt az aka annak,
bogy a kesobbiekben, ahanyszor csak felmertilt Jugosz-
lavia szethullasa, Szerbia reszerOl mindannyiszor teru-
leti aspiraci6k hangzottak el Bosznia-Hercegovina es
Dalmacia, illetve HorvMorszag egy reszenek iranya-
ban. Szerbia mindannyiszor az elszalasztott alkalmakat
kfserelte meg visszaperelni:vagy azt, bogy Bosznia-
Hercegovinat6l annak idejen nem sikertilt egy olyan
d6ntest kicsikarnia, amilyent Vajdasag es Montenegr6
hozott, vagy azt, bogy Szerbia nem erte be azzal, bogy
kijelOlt megszallasi 6vezetet nemzetk6zi hatallyal
Szerbiahoz csatoljak.

A bemutatott folyamatok azt is felfedtek, bogy a
szerbek egeszen mast remeltek az egyestilestol, mint a

75 Pa§ic 1918. november 21-en fgy velekedett Jovanovic, Szerbia londoni

k<:lvetenek jelenleteben: "Ha a bekeszerzlldes lebonyolfhlsaig sikerUl <:Isszetartoz6

kerek egesznek latszanunk, ha rend es beke lesz tartomanyainkban, akkor mindeD
bizonnyal egyesUles is lesz, de ha mindez nem lesz, akkor egyesUles gem lesz." -
Dorde Stankovic, ibidem, 249. o.
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horvatok, s a kt~sobbiekben- a hagyomanyokban,a
kulturaban, a fejlettsegben mutatkoz6 nagy ktilonbse-
gek mellett - ez is folyton osszektilOnbozestes ellense-
geskedest gerjesztett. A szerbek gyozteskent kertiltek
ki abb6l a haborub6l, amelyben osszeomlott ket biroda-
lam, acari Oroszorszag es az Osztrak-Magyar Monar-
chia. Epp azok a birodalmak, amelyek annak idejen
sajat erdekovezettikkent ket reszre osztottak a Balkant.
Emellett ismet vereseget szenvedett Torokorszag, sot
Bulgaria is, az egyetlen balkani kis allam, amely Szer-
biaval vetelkedve kfserletet tett arra, bogy elfoglalja a
Balkan-felsziget kozponti reszet. Emellett Szerbia ke-
zeben volt a Vardar volgye, amely - geostrategiai
szempontb6l ugy veItek - donto szerepet jatszik a Bal-
kan feletti hegem6nia szempontjab61.

Egybefutott tOrtt~nelmisza1ak
Szerbia szamara

Ket birodalom szethullasat latva Szerbia elhfvatott-
nak erezte magat arra, bogy az fgy keletkezettvakuu-
mat a Balkanon beWItse. A szerb politikai elit ugy
velte, bogy az adott pillanatban epp ez Szerbia Wrte-
nelmi ktildetese. Evszazadok kellenek ahhoz, bogy a
kedvezo kortilmenyek epp ilyen rendkfvtili m6don
egybefussanak. Szerbia vezetoit nemigen izgatta, bogy
a leendo allamban a szerbek a lakossagnak legfeljebb
40 szazalekat kepezik, meghozza ideszamftva a foly6-
kon tuli szerbeket is. Kis nemzetek nagy alma kerftette
oket is hatalmaba. Bfzvan bfztak abban, bogy a rokon
szlav Wrzsek -vagy akar nernzetek -tagjai, akikkel egy
allamban egyestilnek, rovid idon bellil egybeolvadnak
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majd a szerbekkel, azzal a hosi nemzettel, amely a
szaloniki front attoresevel - mikent hittek - megdontOt-
te a Habsburg-monarchhit, es a delszl<iv tOrzseket
megajandekozta a szabadsaggal. Fel sem merUIt ben-
nUk, bogy a szabadsag masok szamara mast is jelent-
het, mint amit ok szabadsagnak szantak nekik. Szerbia
vezetoi ugy gondoltak, az lesz a legfontosabb, bogy
kemeny kezzel unifikaljak a kOlaS allamot, asszimilal-
jak az orszag vegyes osszetetehl lakossagat, s erot
gyiijtsenek ujabb gyozelmekhez.

Az elkepzeles nem volt ellentetes a kor szelle-
mevel; ut6vegre az elso vilaghaborut imperialis okok-
b61 viseltek. Szerbia politikai elitje almaban sem gon-
delta volna, bogy a nagyszerii kiildetes a legkevesbe
sem fogja vonzani a testveri tOrzseket, hanem azok
majd - mikent kesobb szerb korokben veltek - sajat
identitasuk es helyzetiik kicsinyes vizsgalatanak a p6k-
hal6jaba gabalyodnak.

Horvatorszag ezzel szemben a szamara legrosszabb
pillanatban szembesiilt az egyesiiles fogas kerdeseivel.
Horvatorszagot a vesztes fel rantotta be a Szerbia elleni
haboruba. Mikent emlftettUkmar, a haboru elso evei-
ben a foly6n tuli szerbek, horvatok es szlovenek a
Habsburg-monarchia szfneiben kemenyen harcoltak a
dimbes-dombos Szerbia ellen. Kesobb, a csehekhez es
a szlovakokhoz hasonl6an kemenyen klizdottek az el-
len is, bogya haborub61a vesztesekoldalankeruljenek
ki. Azt pedig, bogy a szovetsegeseknel nem kaptak
meg a csehek es a lengyelek statusat, a legnagyobb
mertekben Szerbia h6dft6 aspiraci6inak a szamlajara
frtak. A szlovenek mindenekelott sajat nemzeti teriile-
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teiknek identifik::'ilasara,az osztrakokt61es az olaszok-
t61 val6 elktilOnitesere tOrekedtek, a horvatok viszont
arra, bogy a Magyarorszag kereteben fenntartott alla-
mukat az uj delszlav allam kereteben nemcsak meg-
orizzek, hanem tovabbfejlesszek. Tagabb ertelemben a
horvatokat es a szloveneket mindenekelott az Adriai-
tengerhez kotodestik meg a Danzigt61Triesztig veleta
szlav korridor erdekelte, az a rendkivtili lehetoseg,
bogy Kozep-Eur6paban felallithassak a szlav orszagok
dominanciajat. Ez volt az az elkepzeles, amely szerint
Ausztria es Magyarorszag hatarvideken at - felOlelve a
fogyatkozott gradistei horvatokat - egy keskeny folyos6
kotOtte volna ossze Jugoszlaviat es Csehszlovakiat.
Hidegen hagyta oket a balkani - szaloniki - expanzi6
lehetosege. Azt remeltek, bogy majd a szerbeket is
vonzza az a szerep, amely Jugoszlaviara Kozep-
Eur6paban varhat, s ezeft majd fokozatos metamorf6-
zison mennek at.

Es ringattak!

A horvatok elvarasai azonban az allamegyesites
h6napjaiban ellehetetlentiltek. A horvat es a szloven
politikai elit egy olyan tersegben hozta letre ideiglenes
orszagat, amelyet a szovetsegesek "tiresen" hagytak
szamara, de a nep demoralizal6dott es zavargasokra
pocsekolta az erejet. A donto pillanatban nem volt kesz
arra, bogy fegyverrel megvedje az antanthatalmak altal
"tiresen" rajuk hagyott, bar csonka orszagot. A felbom-
lott Osztrak-Magyar Monarchia feWItObbe semmi ve-
szely nem fenyegette a Szloven-Horvat-Szerb Allamot.
Hovatovabb egyedtil a Karolyi Mihaly vezette Magyar
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Koztarsasag ismerte el hivatalosan keretlentil - a Szlo-
ven-Horvat-Szerb Allamot, annak azonban az akkori
kortilmenyek kozott nem volt semmi nemzetkozi jelen-
tosege.

Horvatorszag az egyestiles 6raiban nem volt olyan
helyzetben, hogy egyenlo felkent targyalhasson Szerbi-
aval. Vegsziiksegbol fogadta el az egyestiles szerbiai
koncepci6jat. A horvatok nem rejtettek veka ala, hogy
kiabrandultak es sertve erzik magukat az egyestiles
serail alkalmazott kfmeletlen m6dszerek miatt, kesobb
pedig azt sem, hogy elkeseredtek a belgradi rezsim ke-
gyetlen, unifikaci6s uralkodasa miatt. Az egyesiiles
m6dja egyelore megfosztotta oket legfObbremenyeik-
tal; megis bfztak benne, hogy Horvatorszag a kOlaS
delszlav allam kereteben idovel elnyerheti az ot megil-
leto, melt6 helyet. Legnehezebben azt viseltek el, hogy
elveszltettek a horvat allamisag minden formajat,
amelynek fejleszteseert Magyarorszag kereteben evti-
zedeken at elszantan kiizdottek. De szenttil hittek, ez
csak ideig-6raig tarthat fgy.

A kOlaS aIlam nem olyanra sikeredett, mint ami-
lyennek barmelyik delszlav nemzeti kozosseg nagy
remenyeinek felcsillanasakor megalmodta, de vegtil is
kOlaS akaratb6l sztiletett, talpra aIlt, s ugy tetszett,
elotte meg a jovo. Megsztiletett, ringassatok! - mondja
beleWrodvea szerb kozmondas. Es ringattak.
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