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FORRÁSOK

A VMDK Doroszlón 1990. 
március 31-én elfogadott 
Programcéljaiból

„A közösség úgy véli, hogy a nem-
zeti egyenjogúság megvalósítá-
sának jelenlegi modellje magán 
viseli a  pártállam politikájának 
minden jegyét, ezért kimerítette 
belső tartalékait. Nem nyújt meg-
felelő eredményeket, mert nem 
szavatolja a  felgyorsult asszimi-
láció megállítását a  kis nemzeti-
ségek, így a  vajdasági magyarok 
soraiban se [...] Az  eddigi mo-
dellben a nemzetiségek jogait az 
alkotmányok, a törvények és a ha-
tósági meg önigazgatási szervek 
előírásai rendkívül szélesen és 
általánosan határozták meg [...] 
e  jogok érvényesítésének foka és 
módja teljes egészében a  szub-
jektív tényezőktől, mindenekelőtt 
a  Kommunista Szövetségtől és 
a  Szocialista Szövetségtől függ. 
E  politikai szervezetek szerve-
zettsége és munkamódszere, va-
lamint a  politikai rendszerben 
elfoglalt helyük miatt az esetben 
sincs lehetőség szabad, érvekkel 
alátámasztott vitára, ha egyes ér-
vek a hivatalos álláspontok ellen 
szólnak [...] E kérdéskört is meg 
kell szabadítani az ideológia bék-
lyóitól, hogy a  nemzetiségi jogo-
kat is az emberi jogok különleges 
területeként értelmezzük. Ilyen 
értelemben a nemzetiségek jogai 
emberi jogok, amelyek nemcsak 
az egyént, hanem a nemzetiséget 
mint kollektivitást is megilletik.”

Létünk 1990. 2-3. sz. 417–418.

A kelet-közép-európai átalakulás a  hatá-
ron túli magyar közösségek közül az egykori 
Jugoszláviában élő magyarok számára hozta 
a  legtöbb megpróbáltatást, bár az egyes köz-
társaságokban különböző mértékben. Hely-
zetük már a  korábbi évtizedekben sem volt 
azonos, a  szövetségi állam felbomlása során 
pedig végleg elváltak útjaik.

Az utolsó jugoszláviai népszámlálás során, 
1991-ben 378 ezer magyar nemzetiségű sze-
mélyt írtak össze, ennek majdnem 90%-át, 340 
ezret a Vajdaságban. A szövetségi állam ekkor 
már csak névleg létezett, de a  tagköztársasá-
gok békés szétválására nem volt esély, mert 
Szerbia azt a nézetet képviselte, hogy az önren-
delkezés joga nem a köztársaságokat, hanem 
a  nemzeteket illeti meg. Márpedig az ország 
népességének 36%-át jelentő, mintegy nyolc 
és fél milliós szerbségből 1,4 milliónyi Bosz-
nia és Hercegovinában, további 600 ezer pedig 
Horvátországban élt. A  kegyetlen háborúnak 
a magyarság is vétlen áldozata lett. A legtöbbet 
a baranyai és szlavóniai magyarok szenvedtek 
a  horvátországi területek szerb megszállásá-
nak időszakában. Őket a  vajdasági magyarok 

követték, akik közül sokan az erőszakos moz-
gósítás, a gazdasági összeomlás és a pszicholó-
giai hadviselés nyomására külföldre távozott. 
A  szlovéniai magyarokat kevésbé érintette 
a  háború és ma már – magyarországi, szlová-
kiai és romániai nemzettársaikkal együtt – az 
Európai Unió polgárai.

Jugoszlávia felbomlása után, 1991-ben 
Szlovénia, Horvátország és Macedónia nép-
szavazáson döntött a  függetlenségről, 1992-
ben önálló államként ismerték el Bosznia és 
Hercegovinát. Ugyanebben az évben Szerbia 
és Montenegro szövetségi államot hozott 
létre Jugoszláv Szövetségi Köztársaság néven, 
amely 2003-ban Szerbia és Montenegro 
Államközösségre változtatta a  nevét, 2006-
ban pedig külön államok lettek.

A vajdasági magyarság a  kelet-európai 
átalakulás és a Jugoszláviában zajló nagy tár-
sadalmi-politikai megrázkódtatások időszaká-
ban igen kedvezőtlen adottságokkal rendelke-
zett. A  terület Magyarországtól való elcsato-
lása óta tételes száma csaknem megfeleződött, 
és különösen az 1970-es évektől csökkent 
növekvő ütemben. Az 1991. évi népszámlálás 
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KRONOLÓGIA

1988. október 5. Belgrádból 
irányított tüntetők Újvidéken le-
mondásra kényszerítették a  tar-
tomány autonómiájának meg-
szüntetésével ellenkező vajdasági 
vezetőséget elsősorban azért, 
hogy a szövetségi állam szerveibe 
Belgrádhoz hű tartományi képvi-
selőket lehessen küldeni.
1989. december 18. Vajdasági 
magyarok egy csoportja közzétet-
te a VMDK megalakítására vonat-
kozó kezdeményezést.
1990. március 31. Doroszlón 
a  VMDK alakuló közgyűlése el-
nöknek Ágoston András jogászt, 
tiszteletbeli elnöknek Herceg Já-
nos írót választotta meg.
1990. június 24. Újvidéken meg-
alakult a Jugoszláviai Magyar Mű-
velődési Társaság. Elnöke dr. Bos-
nyák István egyetemi tanár lett.
1990. szeptember 28. Kihirdet-
ték Szerbia új alkotmányát.
1990. december 21. Az  első 
szerbiai többpárti választáso-
kon a  VMDK 8 képviselői helyet 
szerzett a  250 tagú szerbiai par-
lamentben.
1991. szeptember 16. Megala-
kult a Magyarságkutató Tudomá-
nyos Társaság.
1992. február. Letartóztatták 
a  katonai behívót megtagadó 
Csorba Bélát, a  VMDK elnöksé-
gi tagját, és egy hét után csak 
nemzetközi nyomásra engedték 
szabadon.
1992. április 25. A  VMDK ka-
nizsai közgyűlésén elfogadta 
hármasautonómia-koncepcióját.
1992. április 27. Kikiáltották 
a Szerbia és Montenegro által al-
kotott Jugoszláv Szövetségi Köz-
társaság alkotmányát.
1992. május 30. Az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa embargót vezetett 
be Szerbia gazdasági, kereskedel-
mi és közlekedési kapcsolataira.
1992. december 20. A  választá-
sokon a  VMDK a  szövetségi par-
lamentben három, a  szerbiaiban 
kilenc, a  tartományiban pedig 
17 mandátumhoz jutott, és meg-
szerezte az abszolút többséget 
Kanizsa, Ada, Zenta, Szabadka, 
Topolya meg Becse helyi ön-
kormányzataiban.

során már csak 340 ezer személyt írtak össze 
magyar nemzetiségűként a  Vajdaságban, az 
1961. évi 440 ezernek alig több mint három-
negyedét. A  csökkenést részben az asszimilá-
ció, részben az elvándorlás, de még inkább az 
egész térségre jellemző alacsony születésszám 
okozta.

A vajdasági magyarság megmaradását 
nehezítette a  szórvány-helyzet is: sokkal 
kisebb része élt magyar többségű összefüggő 
településterületen, mint a romániai vagy szlo-
vákiai magyarok esetében. Ehhez hozzájárul-
tak az első és a  második világháború utáni 
nagyarányú telepítések, de a  városiasodás 
is. Ez utóbbi kedvező hatással volt a  társa-
dalmi-gazdasági érvényesülésre, ugyanakkor 
előmozdította az asszimilációt.

A magyarság képzettségi szintje elmaradt 
az átlagtól, kisebb volt a részesedésük a  leg-
jövedelmezőbb foglalkoztatási ágazatokban, 
például a  pénzügyi szolgáltatásokban vagy 
a  társadalmi-politikai szervezetekben. Jeles-
kedtek viszont a kisipar területén, jól felsze-
relt mezőgazdasági birtokokkal rendelkeztek, 
már a  szocializmus éveiben is jelentékeny 
volt a magyar magánvállalkozások száma.

Szerbia két tartománya, Koszovó és a Vaj-
daság már a második világháborút követően 
bizonyos fokú önállósággal rendelkezett Szer-
bián belül. Az  1974-ben meghozott új jugo-
szláv alkotmány pedig jogállásukat szinte tel-
jesen kiegyenlítette az ország hat köztársasá-
gáéval. Miközben azonban Koszovó autonó-
miája jelentősen hozzájárult a népességének 
85%-át képező albánság nemzeti érdekeinek 
érvényesítéséhez, addig a  Vajdaság népessé-
gének alig 15%-át kitevő magyarok gondjait 
a tartomány autonómiája nem oldotta meg.

Hátrányt jelentett az átalakulás éveiben, 
hogy tilos volt a  nemzeti alapú vertikális  
szerveződés és a  nemzetiségi viszonyok nyil-
vános megvitatása. Nem volt lehetőség szo-
ciológiai, demográfiai kutatásokra. A válság 
elmélyülésével pedig fokozódott az ellen-
zéki értelmiségiek üldözése, akik élen jár-
hattak volna a  rendszerváltás során. A  vaj-
dasági magyarság jelentős része azért is 
tartózkodott a  politikától, mert élt még az 
1944–45-ben a  partizánok által meggyilkolt 
ártatlan magyarok, és az azt követő paraszt-
üldözések emlékezete, amiről a szocializmus 
fél évszázada alatt nem lehetett beszélni.

A hivatalos politika az önálló „jugoszlá-
viai magyar nemzet” tudatának kialakítá-
sára törekedett, különösen azután, hogy Tito 
1948-ban szembefordult Sztálinnal, Magyar-
ország pedig a Szovjetunió befolyása alatt álló 
országok közé tartozott. A  részleges siker-
hez az is hozzájárult, hogy az 1960–1970-es 

években Jugoszláviában magasabb volt az 
életszínvonal, mint Magyarországon.

Az ország felbomlása során Szerbia a Hor-
vátországban és Boszniában élő szerbeket 
abban támogatta, hogy az általuk többségben 
lakott területeken kiáltsák ki saját „köztársa-
ságukat”, amely majd csatlakozik Szerbiához. 
Ehhez volt szükséges a  szerbek homogeni-
zálása, a  nacionalizmus felszítása. Ebben a  
légkörben a  rendszerváltás elmaradt. Miu-
tán Szerbia a  „nemzetegyesítés” szellemében 
megbuktatta a dogmatikus vajdasági politikai 
vezetést és felszámolta a  tartomány autonó-
miáját, az első ellenzéki megmozdulások nem 
csak nemzeti, hanem általános demokratizá-
lódási követeléseket fogalmaztak meg. Ami-
kor azonban kiderült, hogy a  nacionalizmus 
felfűtött légkörében a  nemzeti kérdés nyug-
vópontra helyezése jelenti az előrelépés alap-
ját, e mozgalmak magyar tagjai 1990. március 
31-én megalakították a Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közösségét (VMDK).

A hidegháború idejében Tito a Jugoszláv 
Néphadsereget Európa egyik legjobban fel-
szerelt seregévé fejlesztette. Az  1974-ben el-
fogadott jugoszláv alkotmány azonban a köz-
társaságoknak a fegyveres erők irányításában 
is jelentős jogkört biztosított. Tito 1980-ban 
bekövetkezett halála után a  vezérkar még 
kísérletet tett a  központosításra, de az 
a köztársaságok – mindenek előtt Szlovénia 
ellenállásán – megbukott. Az  ország szövet-
ségi politikai szerveinek megbénulása után 
a  tisztek közül is majdnem mindenki haza-
felé, saját köztársaságába igyekezett, annak 
szolgálatába állt.

Szlovénia önállóságának kikiáltása után 
a köztársaság területvédelmi egységei a jugo-
szláv hadsereget szinte napok alatt kiűzték, 
amelynek ott valójában nem is voltak céljai. 
Ekkor már Szerbia érdekeinek szolgálatában 
állt, és Horvátországba vonult vissza, ahol 

Koszovói albánok
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jelentős segítséget nyújtott a  helyi szerbek 
felfegyverzéséhez. Onnan Boszniába vonult 
vissza, majd miután soraiból Szerbia vissza-
rendelte saját állampolgárait, a  katonai fel-
szerelés jelentős részét a  boszniai szerbek 
kezében hagyta.

A hadsereg feltöltése azonban mind 
nagyobb nehézségekbe ütközött, és a  moz-
gósítás mind erőszakosabb formákat öltött. 
1991. októberében a  Vajdaság magyarlakta 
településeiről hatalmas számban hívták be 
a  tartalékosokat, és amikor elterjedt a  hír, 
hogy rögtön a  frontra viszik őket, tömeges 
béketüntetések sorozata söpört végig a  tar-
tományon. Zentán és Adán többezer fős tömeg 
követelte a  békét. A  két város képviselőtes-
tülete pedig úgy döntött, referendumot ír ki 
arról, hogy a  község polgárai támogatják-e 
a háborút. A VMDK Elnöksége felszólította az 
államelnökséget és a  vezérkart, hogy szerel-
jék le a magyar hadköteleseket, amíg „nem 
tisztázódik a hadsereg alkotmányos szerepe”. 

Ahogy érkeztek a  hírek a  harctéren elesett 
katonákról, úgy nőtt a  külföldre menekülők 
száma. Májusig már mintegy 25 ezer magyar 
menekült Magyarországra a  behívó elől, az 
otthon maradt szolgálatmegtagadókat pedig 
elbocsátották állásukból.

1991 és 1996 között az ENSZ Bizton-
sági Tanácsa szankciók sorozatát vezette 
be Szerbia ellen, mert úgy ítélte meg, hogy 
vezetői felelőssé tehetők a volt Jugoszlávia 
területén elmérgesedő etnikai konfliktuso-
kért. A  szankciók hatalmas gazdasági vál-
ságot idéztek elő Szerbiában: a  termelés 
leállt, a dolgozók fele kényszerszabadságon 
volt, a  hadsereg rengeteg pénzt emésztett 
fel, és mind többe került a Szerbiába özönlő 
menekültek ellátása is. Ez  tovább fokozta 
a  kivándorlást a  magyarok, de természete-
sen nem csak a magyarok körében. Ugyanak-
kor Szerbiában mind nagyobb teret hódított 
a  politikai hatalom csúcsaival összefonódó 
maffiagazdálkodás.

Zoran Đinđićnek, a Demokrata 
Párt elnökének nyilatkozata az 
osztrák APA hírügynökségnek, 
1991. október 10.

„Az egyetlen megoldás az elkü-
lönülésben van. Ott, ahol a  szer-
bek többségben élnek, mint pl. 
Krajinában, engedélyezni kell 
saját köztársaságuk megalakítá-
sát. Szlavóniában és Banijában 
viszont széleskörű autonómiát 
kell bevezetni. Đinđić véleménye 
szerint ugyanennek érvényes-
nek kellene lennie a  Szerbiában 
élő horvátok és magyarok, a  ko-
sovói siptárok, meg a  Bosznia és 
Hercegovinában élő egyes nép-
csoportok számára is. Mindezt 
referendummal kellene megva-
lósítani a  nemzetközi legitimitás 
érdekében.”

Magyar Szó, 1991. október 11.

Budimir Košutićnak, a  szerbiai 
kormány alelnökének sajtónyi-
latkozata, 1991. október 23.

„Elfogadhatatlan, hogy az itt élő 
magyarokat veszélyeztetettnek 
vagy túsznak tüntessék fel, hisz 
nem azok, tulajdonképpen arról 
van szó, hogy a  két világháborút 
is elvesztő Magyarország ismét ki-
nyilvánította revansista igényeit. 
Figyelmébe ajánlom azonban An-
tall úrnak, hogy a szerb nép elég 
erős ahhoz, hogy valamennyi tá-
madást visszaverjen.”

S. Z.: Košutić revíziós törekvések-
kel vádolja Budapestet. Magyar 
Szó, 1991. október 24.

Vojislav Šešelj felszólalása 
a  szerb parlamentben, 1992. 
április 1.

„Ha egy állam elűzi egy nemzeti 
kisebbség tagjait saját területé-
ről egy másik állam területére, 
ahol az elűzött nép többsége él, 
akkor a  nemzetközi jog értelmé-
ben megengedett a megtorlás al-
kalmazása és a viszontkitelepítés 
alkalmazása. […] Ugyanazon jog 
alapján, amely szerint Tuđman el-
űzte a szerbeket Horvátországból, 
mi el fogjuk űzni a  horvátokat 
Szerbiából. És  nem fogjuk meg-
engedni, hogy a  horvátok, mint 
ahogy most teszik Slankamenben, 

Ágoston András beszél a 
VMDK II. kongresszusán, 
Szabadkán, 1991

A jugoszláviai háború első magyar áldozata, Baráth Róbert kiskatona temetése Temerinben, 1991
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A VMDK-nak kezdettől fogva kettős sze-
repet kellett betöltenie: egyrészt kisebbségi 
érdekszervezetként szervezni és ösztönözni 
a  közösség belső életét, másrészt politikai 
szervezetként képviselni a  magyarság érde-
keit bel- és külföldön egyaránt.

Politikai szervezetként a  szövetségi, 
szerbiai és tartományi parlamenti, vala-
mint a  helyi önkormányzati választásokon 
jelentős sikereket ért el. A  leadott szavaza-
tok magyar szavazópolgárokra eső részének 
75–80%-ával 8–9 mandátumot is szerzett, 
képviselői azonban a  250 tagú szerbiai par-
lamentben szinte semmmilyen eredményt 
nem tudtak elérni. A  parlament 1991-ben 
új nyelvtörvényt fogadott el, amely még 
a magyar helységnevek hivatalos használatát 
is megtiltotta. Az 1992-ben elfogadott iskola-
törvény kizárólag az állami tulajdonban lévő 
általános iskolák működését engedélyezte. 
A magyar nyelvű művelődési és tájékoztatási 
intézmények csak jelentős magyarországi 
támogatással tudták magukat fenntartani. 
A  helyi önkormányzatok szinte semmilyen 
önállósággal nem rendelkeztek. A  bíróságo-
kon és az államigazgatásban mind kevesebb 
volt a  magyar tisztségviselő. Az  1995-ben 
meghozott örökösödési törvény szerint nem 
örökölhetett az a  személy, aki a  katonai be-
hívó elől külföldre menekült.

A VMDK megalakulásától azt a  nézetet 
képviselte, hogy a kisebbségi jogok megvaló-
sítása terén nem elegendő a parlamenti kép-
viselet. Az  állampolgári jogegyenlőség terén 
az arányosság, a kisebbség önazonosságának 
megőrzése szempontjából fontos területe-
ken viszont az önálló intézmények megléte 
a  fontos, amelyek a  vajdasági magyarok irá-
nyítása alatt állnak a  kisebbségi autonómia 
formájában. Fennálásának időszakában 
három autonómia-javaslattal állt elő. 1990-
ben egy olyan személyi elvű autonómia lét-
rehozását kezdeményezte, amely keretében 

a  vajdasági magyarok attól függetlenül dön-
töttek volna a kisebbségi helyzetüket érintő 
ügyeikről, hogy hol van a  lakóhelyük, és ott 
a  népességben milyen arányt képviselnek. 
Az  1992-ben elfogadott úgynevezett hármas 
autonómia-koncepció területi autonómiát 
kért az észak-bácskai magyar többségű köz-
ségek számára, különleges jogállást a  tömb-
magyarságon kívüli magyar többségű helyi 
önkormányzatoknak, valamint a  vajdasági 
magyarság egészét átfogó személyi elvű auto-
nómiát. Elfogadása előtt Milošević szerbiai 
elnök is fogadta a VMDK küldöttségét és ígé-
retet tett egy szakértői csoport megalakítá-
sára, amely  tárgyalásokat folytat a VMDK-val 
az autonómia megvalósításáról. Ebből nem 
lett semmi. Ugyanakkor fokozódott a  nyo-
más a  VMDK-ra: vezetőik házára rálőttek, 
udvarukba kézigránátot dobtak, elbocsá-
tották őket állásukból, katonai behívókkal 

1994. június 18. Zentán meg-
alakult a  Vajdasági Magyar Szö-
vetség. Elnöke Csubela Ferenc 
lett.
1996. december 22. A VMDK-ból 
kizárt dr. Páll Sándor a  szervezet 
testületeit megkerülve Óbecsén 
egy összejövetelen leváltottnak 
nyilvánította a  VMDK teljes ve-
zetőségét. A  szerbiai igazságügy-
minisztérium őt jegyezte be elnök-
nek, a Szerbiai Képviselőház pedig 
Ágoston Andrást megfosztotta par-
lamenti mandátumától.
1997. január 26. Újvidéken Papp 
Ferenc megalakította a Vajdasági 
Magyarok Kereszténydemokrata 
Mozgalmát (VMKDM).
1997. február 22. Szenttamáson 
Ágoston András vezetésével meg-
alakult a  Vajdasági Magyar De-
mokrata Párt (VMDP).
1997. június 4. Zentán megala-
kult a  Kereszténydemokrata Tö-
mörülés (Később Keresztényde-
mokrata Európa-mozgalom).
1997. szeptember 21. A szerbiai 
parlamenti választásokon mind 
a hat magyar párt indult, de csak 
a  VMSZ szerzett négy képviselői 
helyet.
1997. december 29. Ispánovics 
István, a VMSZ képviselője a szerb 
parlament egyik alelnöke lett. 
2001. április 1. Letartóztatták 
Slobodan Miloševićet.
2002. február 26. A JSZK Képvise-
lőháza elfogadta a nemzeti kisebb-
ségek jogairól szóló törvényt, amely 
lehetővé tette a kisebbségek nem-
zeti tanácsainak megalakítását.
2002. szeptember 21. Szabadkán 
megválasztották a 35 tagú Magyar 
Nemzeti Tanácsot. Megalakításá-
ban két magyar párt (a VMSZ és 
a VMPM), a történelmi egyházak 
és civil szervezetek vettek részt, 
míg három párt (a VMDP, a VMDK 
és a KDEM) távol maradt.
2003. december 23. A  szer-
biai képviselőházi választásokon 
egyik magyar párt se jutott be 
a parlamentbe.
2007. január 21. A VMSZ-nek há-
rom képviselője jutott be a Szer-
biai Képviselőházba.
2007. május 5. A VMSZ közgyűlé-
se az addigi Kasza József helyébe 
Pásztor Istvánt választotta meg 
elnökének.

A szerb hadsereg egysége 
utcai harcban

A magyarkanizsai művelődési ház 

A topolyai tájház 
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félig összedőlt istállóikat és há-
zaikat kínálják a  horvátországi 
szerbeknek cserébe a  tenger-
parti villákért, amelyeket a  szer-
bek kénytelenek voltak elhagyni. 
A slankameni, zimonyi és máshol 
élő horvátoknak nem lesz nyu-
godt álmuk, amíg ki nem települ-
nek, mert nekünk otthont kell ad-
nunk a szerb menekülteknek [...] 
Ismétlem, ugyanazon jog alapján, 
amely szerint Tuđman elüldözte 
a szerbeket, mi is elűzzük a hor-
vátokat, maguk pedig Zágrábban 
tanulmányozzák, hogy milyen 
jogcímen történt ez. Genocídium 
jellegű cselekedeteket mi nem fo-
gunk alkalmazni, mert ez nekünk 
szerbeknek nincs a  vérünkben, 
nem fogjuk megölni magukat, de 
szépen összecsomagoljuk, kamio-
nokba és vagonokba, és irány Zág-
ráb, találják ott fel magukat.”

Magyar Szó, 1992. április 3.

Bela Tonković nyilatkozata, 
1992. április 5.

„A szerbiai rezsim igyekszik min-
den erővel fenntartani magát, 
miután a  horvátországi agresszi-
óban elvesztette a  talajt a  lába 
alól, most kiterjeszti az agresszi-
ót a Szerb Köztársaság nem szerb 
nemzetiségű lakosságára – kö-
zölte Bela Tonković, a  Vajdasági 
Horvátok Demokratikus Szövet-
ségének elnöke, amikor megkér-
tük, hogy ismertesse álláspontját 
dr. Vojislav Šešelj képviselő par-
lamenti kirohanásával kapcso-
latban, mely szerint bosszúból ki 
kell űzni a horvátokat Szerbiából 
[...]  Ha figyelembe vesszük, hogy 
a  Demokrata Párt nem mutatott 
készséget arra, hogy üljünk tár-
gyalóasztalhoz a szerbek és a hor-
vátok közötti jövőbeni viszonyok 
megtárgyalására, továbbá hogy 
a  dr. Šešelj felszólalását követő 
napon senkit sem tudtunk telefo-
non megtalálni a Demokrata Párt 
vezetői közül, úgy vélem, hogy 
hallgatásukkal tudtunkra akar-
nak hozni valamit. Azt üzenjük 
nekik, hogy jól gondolják meg, és 
gondoljanak Szerbia jövőjére!”

Valihora István: Agresszió. Ma-
gyar Szó, 1992. április 5.

igyekeztek őket külföldre kényszeríteni. 
Az  1993. évi parlamenti választások után 
Milošević felkínálta az öt képviselővel rendel-
kező VMDK-nak a  koalíciót, amelyet a  veze-
tőség elutasított. 1995-ben a  VMDK „korsze-
rűsített” autonómia-koncepciójában ismét 
a  perszonális autonómiát helyezte előtérbe 
a területi autonómiával szemben, de ez sem 
bizonyult elfogadható követelésnek. 

Az elképzelés realitását annak idején az 
látszott alátámasztani, hogy a  nemzetközi 
közösség által a  válság megoldására létre-
hozott Jugoszlávia-értekezlet vezetői sorra 
javasolták a horvátországi meg boszniai szer-
beknek az autonómia szélesebbnél széle-
sebb fokát, azok azonban, Szerbiával együtt, 
rendre elutasítottak minden javaslatot. Cél-
juk ugyanis nem kisebbségi jogaik biztosítása, 
hanem a terület Szerbiához csatolása volt.

Időközben azonban a  megerősödött Hor-
vátország katonai erővel felszámolta a  terüle-
tén létrehozott „Krajinai Szerb Köztársaságot”, 
Boszniában pedig a háborúnak és népirtásnak 
a  NATO-beavatkozás és a  nemzetközi ellen-
őrzés bevezetése vetett véget. Úgy tűnt, hogy 
végre Szerbia is a béke felé halad, így se a nem-
zetközi közösség, se a  magyar kormány nem 
kívánta kiélezni viszonyát Szerbiával a  vajda-
sági magyarok autonómiakövetelése miatt.

Miután mind a szerb, mind a magyar kor-
mány zavaró tényezőnek tekintette a VMDK 
vezetőségének autonómiakövetelését, anyagi 
támogatásának és működése adminisztratív 
feltételeinek megvonásával a szervezetet fel-
morzsolták. A hat utódpárt közül az 1994-ben 
megalakított Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) ért el jelentősebb pártpolitikai ered-
ményeket (1997–1999 között VMSZ-es kép-
viselő töltötte be a szerbiai parlament egyik 
alelnöki helyét). A személyi elvű autonómia 
gondolatát pedig az Ágoston András volt 
VMDK-elnök által 1997-ben bejegyzett Vajda-
sági Magyar Demokrata Párt (VMDP) vitte 
tovább.

A béke azonban még messze volt. 1998-
ban a  koszovói albánok is elérkezettnek lát-
ták az időt a kiválásra. Szerbia katonai erővel 
akarta letörni őket, a  tömeggyilkosságoktól 
sem riadva vissza, amitől csak az ország egész 
területének, legfontosabb katonai és ipari 
létesítményeinek bombázásával lehetett elté-
ríteni. Koszovó 1999-ben az ENSZ-erők ellen-
őrzése alá került. A vereség után újabb hatal-
mas menekült-áradat érkezett Szerbiába, s a 
menekültek jelentős hányada a  gazdasági-
lag még mindig legfejlettebb Vajdaságban 
telepedett le. Ezzel nem csak a  tartomány 
népességének etnikai arányai változtak meg, 
hanem a mentalitás is. Csak a magyarok hig-
gadt magatartásának volt köszönhető, hogy – 
különösen Nyugat-Bácskában – nem fajultak 
el jobban a nemzeti alapú összetűzések.

Milošević a  koszovói vereséget már nem 
tudta kiheverni. Pozíciója 1995 decemberé-
ben a  daytoni szerződés aláírásával, a  bosz-
niai szerbek „elárulásával” megingott, attól 
kezdve már csak súlyos választási csalások 
árán tudta hatalmát megtartani. 2000 szep-
temberében, a  szövetségi elnökválasztásokon 
azonban alulmaradt Vojislav Koštunicával, az 
ellenzék közös jelöltjével szemben. December-
ben a szerbiai parlamenti választásokon is az 
ellenzék győzött, és Zoran Đinđić, a  Demok-
rata Párt elnöke alakított kormányt. A VMSZ 
az ellenzéki koalíció tagjaként hat parlamenti 
helyet kapott, vezetője, Kasza József pedig 
alelnök lett Đinđić kormányában.

Miután Slobodan Miloševićet letartóztat-
ták és kiadták a  volt Jugoszlávia területén 
elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai 
nemzetközi bíróságnak, 2003. március 12-én 
a  szerbiai rendőrség különleges egységeinek 
volt munkatársai megölték Zoran Đinđićet. 
Aznap Szerbiában rendkívüli állapotot vezet-
tek be, amelynek megszüntetése után a telje-
sen szétzilált politikai színteret csak egy elő-
rehozott választással lehetett áttekinthetőbbé 
tenni. A  2003. december 23-án megtartott 

Szarajevói életkép
a NATO beavatkozás 
után
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2008. január 20. Pásztor István, 
a VMSZ, a VMDP és a VMDK közös 
jelöltje a szerbiai köztársasági el-
nökválasztás első fordulójában 93 
ezer szavazatot kapott.
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szerbiai parlamenti választásokon a  szélsősé-
gesen nacionalista Szerb Radikális Párt kapta 
a legtöbb szavazatot, de nem tudott kormányt 
alakítani sem önállóan, sem addigi szövetsé-
gesével, a Szerbiai Szocialista Párttal. Viszont 
egyik magyar párt sem kapott mandátumot, 
mert nem érte el az 5%-os választási küszöböt. 
Ez csak 2007-ben sikerült a VMSZ-nek: három 
képviselői helyhez jutott, miután a 2004. évi 
választási törvény a  kisebbségi pártokat fel-
mentette a választási küszöb teljesítése alól.

A nemzetközi közösség rendkívüli módon 
támogatta az új szerbiai vezetőséget abban, 
hogy az országot indítsa el a  demokratikus 
fejlődés útján. Cserébe a háborús bűnösök ki-
adatását, az emberi és kisebbségi jogok szava-
tolását követelte. Az előbbi szinte sehogy, az 
utóbbi döcögve haladt.

Szerbia Képviselőháza 2002 februárjá-
ban meghozta az egyes autonóm tartományi 
hatáskörök meghatározásáról szóló tör-
vényt, amely visszajuttatta a  Vajdaság szer-
veinek az 1989-ben elvont hatáskörök egy 
részét, a működésükhöz szükséges költségve-
tési eszközökről azonban továbbra is a  szer-
biai parlament döntött.

2002-ben a JSZK Képviselőháza elfogadta 
a  kisebbségi törvényt, amely a  szerb-mon-
tenegrói államközösség megszűnése után 
Szerbia jogrendjének része lett. A  törvény 
a  kisebbségek nemzeti tanácsainak, mint 
a  közösség kollektív érdekeit kifejező testü-
leteknek a megalakítását is előírja, de tagjait 
nem a kisebbségi közösség választja, hanem 
úgynevezett elektorok útján jön létre, és 
rendkívül korlátozott hatáskörrel rendelke-
zik. Még ugyanabban az évben megalakult 
a  Magyar Nemzeti Tanács, amely 2004-ben 
a Vajdasági Képviselőháztól átvette a Magyar 
Szó napilap és a  Hét Nap hetilap alapítói 
jogát. A  vajdasági magyarság korábban álla-
milag pénzelt intézményei azonban nem tud-

tak alkalmazkodni a  beszűkült forrásokhoz 
és a piacgazdálkodás feltételeihez. A Forum 
 Kiadóvállalat vagyonának jelentős részét fel-
élte, a  háborús időkben is jórészt a  magyar 
állam támogatása tartotta fenn. Az  Újvidéki 
Rádió és az Újvidéki Televízió magyar szer-
kesztősége megcsappant, vételi körzete, 
illetve műsorideje csökkent. Új intézmények 
alig alakultak. Ehhez a  további demográfiai 
romlás is hozzájárult: a  2002. évi népszám-
lálás során az 1991. évi 340 ezer helyett már 
csak 290 ezer magyar nemzetiségű személyt 
írtak össze a  Vajdaságban. A  mozgósítás és 
a  nyomor elől elsősorban a  fiatal, képzett 
magyarok mentek külföldre.

Az 1990-es évek elején a  Kárpát-me-
dence egész kisebbségi magyarsága büszkén 
tekintett Magyarországra, amely élen járt 
a  kelet-európai rendszerváltás, a  demokrati-
zálódás, a  társadalmi-gazdasági felzárkózás 
útján, miközben a szomszédos országok a belső 
válság sok gondjával küszködtek. Ez hatalmas 
lendületet adott a nemzeti összetartozás, újra-
egyesítés eszméjének. A  korábbihoz képest 
különösen nagy változást hozott ez a vajdasági 
magyarság körében, ahol – a jugoszlávság esz-
méjének csődje és a  Magyarországgal szem-
beni egykori gazdasági előnyök megszűnése 
közepette  – az erősödő szerb nacionalizmus-
sal kellett szembenéznie. Az évtized közepére 
azonban világossá vált, hogy Magyarország sem 
lesz „megváltó”: neki is még számos akadályt 
kell leküzdenie ahhoz, hogy a magyar nemzet 
egyenrangú lehessen az egyesülő Európa nem-
zeteinek közösségeiben. A  2004. december 
5-én a határon túli magyarok kettős állam-
polgárságáról tartott magyarországi nép-
szavazás a vajdasági magyarokban is tudatosí-
totta: az egybetartozás eszméje még nem elég 
a boldoguláshoz, minden egyénnek és határon 
túli magyar közösségnek is hozzá kell járulnia 
a sikeres nemzeti együttműködéshez.

Tudja-e?

 � Az autonómia olyan közjogi intéz-
mény, amelynek keretében egy adott terület 
népessége (területi autonómia), egy meg-
határozott intézmény (intézményi autonó-
mia), vagy egy bizonyos csoporthoz tartozó 
személyek közössége (személyi vagy perszo-
nális autonómia) önállóan dönt a  törvény 
által ráruházott jogkörben. Megvédi egy 
kisebbség olyan sajátos (fennmaradásához 
sokszor létfontosságú) érdekeit, amelyek 
sosem érvényesülhetnének a  többség „le-
szavazásos diktatúrája” közepette.

 � A község (opština) az egykori Jugo-
szláviában 1952-től létező, több települést 
magában foglaló területi egység volt, rend-
szerint egy városias jellegű közigazgatási 
központtal. A  szocializmus évtizedeiben 
rendkívül nagy önállósággal rendelkezett, 
amit természetesen – mint minden egyebet 
– az állampárt felügyelt. 1990-ben Szerbia 
új alkotmánya megtartotta a  községeket, 
mint a  helyi önkormányzat egységeit, de 
megvonta korábbi önállóságukat.


