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FORRÁSOK

Egyezmény a  kulturális együtt-
működésről a  Magyar Köztár-
saság és a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság között.

„A Magyar Köztársaság Kormánya 
egyrészről és a Jugoszláv Szövet-
ségi Népköztársaság Kormánya 
másrészről, attól az óhajtól indít-
tatva, hogy Magyarország népe és 
Jugoszláv népei között a  baráti 
viszony a  kölcsönös megismerés 
és kulturális javaiknak összhang-
ba hozása által minél szorosabbá 
váljék és abban a nézetben, hogy 
ennek a  célnak elérésére lehető 
legjobb eszköz a  közvetlen kap-
csolatok fejlesztése, megköny-
nyítése és kiterjesztése a  két ál-
lam polgárai között az irodalom, 
a  művészet és a  kulturális élet 
minden egyéb megnyilvánulása 
terén, elhatározták, hogy ebből 
a célból egyezményt kötnek a kul-
turális együttműködésről…”

Belgrád, 1947. október 15.  

1947. évi XXXI. törvény. 
www.1000ev.hu

Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének az embernek a soknemze-
tiségű közösségben biztosítandó 
jogairól 1965-ben, Ljubljanában 
rendezett szemináriumán kifej-
tett jugoszláv álláspont.

„A kisebbségi kérdés nem a  ki-
sebbség problémája, hanem 
a  többségé. Ha  a többség helyes 
viszonyt alakít ki a  kisebbségek-
kel szemben, akkor nem merül fel 
semmiféle kisebbségi kérdés.” 

Idézi: Rehák László: A JKP nem-
zeti kisebbségekkel kapcsolatos 
álláspontjának kialakulása. In: 
uő.: Kisebbségtől a  nemzetiségig. 
Tanulmányok. Fórum Könyvki-
adó, Újvidék, 1979. 24.

A második világháború után a föderatív beren-
dezkedésű szocialista Jugoszlávia három tag-
köztársaságában élt magyar kisebbség: a Szer-
biához tartozó Vajdaság Autonóm Tartomány-
ban, a  Horvát Köztársaságban, illetve a  Szlo-
vén Köztársaságban. (Mindegyik nevében ott 
volt természetesen a „szocialista” jelző.)

A vajdasági magyarok száma a  háború 
után jelentősen csökkent. Mintegy 80.000-en 
vándoroltak el főleg Magyarországra, s a dél-
vidéki magyarokat ért megtorlás is tízezres 
nagyságrendű áldozatot követelt. Mindehhez 
járult a jobbára az elüldözött németek helyére, 
a tudatos nemzetiségpolitika jegyében végre-
hajtott betelepítés, aminek keretében több 
százezer délszláv, többségében szerb érke-
zett az ország legelmaradottabb vidékeiről. 
Mindennek következtében a Délvidék etnikai 
összetétele jelentősen módosult. 1948-ban az 

első hivatalos jugoszláv népszámlálási ada-
tok szerint az országban 496.492 magyar élt, 
(3,2%). Ebből a  428.750-en Vajdaság terüle-
tén (a Vajdaság összlakosságának 26%-a), egy 
tömbben a  Tisza jobb partján, illetve nagy 
számban Észak-Bácskában. A  háború utáni 
50.000 fős horvátországi magyarság főleg 
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KRONOLÓGIA

1944 októbere – 1945 tavasza 
 Partizán egységek etnikai tiszto-
gatása a  vajdasági magyarok és 
németek ellen.
1945. július 22. Megalakul a Vaj-
dasági Magyar Kultúrszövetség.
1945. szeptember 27.  Megjele-
nik a Magyar Szó. 
1948. június 28. A  Kominform 
első Jugoszlávia-ellenes határo-
zatának nyilvánosságra hozatala, 
Jugoszlávia kirekesztése a szocia-
lista blokkból.
1948 Megalakult az újvidéki Ma-
gyar Tanítóképző Intézet.
1949. szeptember 29. A  szocia-
lista országok felmondják Jugo-
szláviával kötött szerződéseiket, 
Jugoszlávia gazdasági és politikai 
blokád alá kerül.
1949. november Eszéken meg-
alakul a  Horvátországi Magyar 
Szövetség.
1949. november 29. Az Újvidéki 
Rádió első magyar nyelvű adása.
1952 nyara Palicson Magyar Ün-
nepi Játékokat rendeztek. 
1956. augusztus 9. A Magyar Dol-
gozók Pártjának Politikai Bizott-
sága a magyar–jugoszláv pártközi 
tárgyalások előkészítéséről tár-
gyalt. Határozatában megállapí-
totta, hogy miközben a nemzeti 
kisebbségek helyzetét belügynek 
tekinti, nem közömbös Jugo-
szlávia számára a magyarországi 
délszláv kisebbség, mint ahogy 
számukra a jugoszláviai magyar 
kisebbség sorsa. 
1956. november 11. J.  B. 
Titó pulai beszédében elis-
merte a magyarországi szov-
jet beavatkozás jogosságát és a 
Kádár-kormányt.
1957. február Újvidéken megala-
kul a Fórum Könyvkiadó.
1959. március 24. A JKSZ KV VB 
határozatot fogadott el a nemzeti 
kisebbségekről, amelynek lényege: 
„Jugoszláviában a nemzeti kisebb-
ségek teljesen egyenrangú ténye-
zők a többi jugoszláv néppel”.
1960. június 28. Megalakul az 
Újvidéki Egyetem (egyes karai 
már 1954 óta működtek).
1961. szeptember 1–6. Az el nem 
kötelezett mozgalom első csúcs-
értekezlete Belgrádban.

a Dráva-szögben, míg 
a  10.000 fős szlové-
niai magyarság dön-
tően a határ mentén, 
a Muravidéken élt.

Az indulatok 
elültét követően 
a  Josip  Broz Tito 
vezette Jugoszlávia új 
nemzetiségi politikát 
hirdetett. Az  egyenjo-
gúság jegyében jelen-
tős számú magyar 

– több mint 18.000 csa-
lád – jutott földhöz. 
Miután a kommunista 
pártban a  nemzeti-
ségek aránya a  párt 
nemzet i ségpo l i t i -
kájának köszönhe-
tően számarányuknál nagyobb mértékű volt, 
viszonylag jelentős számú magyar származású 
személy került be a  politikai életbe. A  jugo-
szláviai magyarság nemzetiségi alapú politi-
kai önszerveződésének lehetősége azonban 
szinte a  nullával volt egyenlő. A  titói korszak 
egyrészt kommunista mivoltából fakadóan 
sem tette lehetővé a politikai érdekérvényesí-
tésre irányuló szervezkedést, másrészt kizárta 
azt a  testvériség-egység elvének gyakorlati 
alkalmazása.

A magyarság elitje teljes egészében lecse-
rélődött a második világháború után. Alapvető 
eltérés volt a  két világháború közötti idő-
szakhoz képest az is, hogy nem beszélhetünk  
intézményesített magyar kisebbségpolitikáról, 
hanem csak a  Jugoszláv Kommunista Pár-
ton belüli érdekérvényesítésről. A  kisebbségi 
közösségek (így a  magyarság is) nem fogal-
mazhatták meg jövőképüket, nem választhat-
ták meg vezetőiket, és nem ellenőrizhették 
intézményeiket. Ezzel párhuzamosan termé-
szetesen a bekövetkezett társadalmi és gazda-
sági változások a magyar kisebbségnél is meg-
mutatkoztak, sőt, sok esetben fokozottabban 

érvényesültek, mint a  többségi társadalmak 
esetében. A  kollektivizálás következtében 
elvesztek az egyházi, községi tulajdonok, meg-
rendítve a magyarság társadalmi és gazdasági 
pozícióit, s lehetetlenné téve a saját közösségi 
intézmények fenntartását. A jugoszláv vezetés 
által is követett – a nehézipart és egyáltalán 
az ipart támogató – politika jegyében a  Dél-
vidéken előbb leszerelték és kevésbé fejlett 
területekre telepítették a meglévő üzemek és 
gyárak egy részét, majd az 1950-es évektől új 
ipari létesítményeket alapítottak. Átalakult az 
ország és azon belül a magyarlakta területek 
gazdasági szerkezete, drasztikusan megválto-
zott a magyar népesség társadalmi struktúrája 
is. A  háború előtt a  magyarság kétharmada 
falun élt, 11 %-a volt ipari munkás, 11% ipa-
ros és kiskereskedő. A háború után rohamosan 
csökkent a mezőgazdaságban dolgozók száma, 
és csökkent az agrárium részesedése a  meg-
termelt javakban. Az 1970-es évekre a korábbi 
59%-hoz képest már csak 31%-át adta a  Vaj-
daság társadalmi össztermékének. Még látvá-
nyosabb volt ez az átalakulás a Dráva-szögben, 
ahol a magyarság 39%-a dolgozott az iparban, 
és a  Muravidéken, ahol a  társadalmi szektor-
ban dolgozók háromnegyedének az ipar nyúj-
totta a megélhetést. 

A titói kisebbségpolitika valójában 
kirakatpolitika volt. Szakított a  korábbi 
időszakok erőszakos asszimilációs gyakor-
latával, s  helyette a  burkolt asszimilációra 
helyezte a  hangsúlyt. Elismerte az egyén 
kisebbségi jogait, de megakadályozta a jelen-
tősebb kisebbségek közösséggé szerveződé-
sét. A  toleráns jugoszláv nemzetiségi politi-
kát alapvetően a  politikai reprezentáció, az 
oktatás, a  kultúra és nyelvhasználat terüle-
tén lehet legjobban megragadni. A  politikai 

Elvtársak egymás közt: Tito és Kádár János közös 
vadászaton

Mezőgazdasági kombinát Adán 
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képviselet területén az egyjogúság/egyenlő-
ség jegyében kínosan ügyelt az arányosságra. 
Az  autonómiát kapott Vajdaság tartományi 
parlamentjének 37 magyar tagja volt (150-
ből). A tartományt 110 fő képviselte a szövet-
ségi parlamentben, a belgrádi Szkupstinában, 
ebből 26 magyar volt, ami megfelelt a terüle-
ten élő magyarok számarányának. 

A jugoszláv vezetés biztosította a kisebbsé-
geknek a  szabad nyelvhasználat lehetőségét, 
azt, hogy létrehozzák saját intézményeiket, de 
már azok megalakulásától kezdve igyekezett 
nemzeti szempontból jellegtelenné tenni őket. 
A jugoszláviai magyar értelmiség számára biz-
tosította a  politikai, tudományos és civil kar-
riert, de igyekezett kiszakítani őket természe-
tes közegükből, és elválasztani őket anyanyel-
vüktől. A legrangosabb magyar intézményeket 
Újvidékre helyezte, aminek következtében 
a  magyar értelmiség elszigetelődött, a  jóval 
északabbra élő magyar tömegektől.

A jugoszláviai magyar nyelvű okta-
tás viszonylag jó helyzetben volt a  többi 
utódállamhoz képest. Az  ötvenes években 
kiépült a  gimnáziumokból, szakközépisko-
lákból és szakmunkásképző iskolákból álló 
magyar nyelvű középfokú oktatási hálózat, 
amely viszonylag jól lefedte a  tartományt, 
bár természetesen sohasem volt tökéle-
tes. A  nagyfokú tanárhiányt enyhítette az 
Újvidéki Egyetem beindulása, illetve az ott 
1959-ben megszervezett magyar tanszék, 
ahol középiskolai magyartanárok képzése 
is folyt. 1969-ben az Újvidéki Egyetemen 
felállították a  Hungarológiai Intézetet. 

A  magyarnyelvű felsőoktatási intézmények 
sora ezzel gyakorlatilag véget is ért. Ráadá-
sul a vajdasági hivatalos szervek adminiszt-
ratív eszközökkel csökkentették a  Magyar-
országon tanuló magyar hallgatók számát. 
Mindez nagymértékben hozzájárult ahhoz, 
hogy a  magyarság értelmiségi utánpótlása 
messze az országos átlag mögött maradjon. 
(1984-ben is csak 10,3% volt a  magyarok 
aránya a  felsőoktatásban, holott a  Vajda-
ság össznépességnek ekkoriban még közel 
20%-át tették ki.) A hatvanas évektől drasz-
tikusan csökkent a  magyar nyelven tanuló 
gyermekek száma az általános iskolákban, 
és a középiskolákban is. Az okok a burkolt 
asszimilációban, a vegyes házasságok egyre 
növekvő számában, és részben a  külföldön 
vendégmunkát vállaló magyarok nagy szá-
mában keresendők.

Az 1944 és 1948 közötti időszak a  lapala-
kítások ideje volt a  Délvidéken. 1945 őszén 
megjelent a Magyar Szó, sorra alakultak gye-
rek- és ifjúsági lapok is. A  kultúregyesületek 
számában is jelentős növekedés mutatkozott 
a  két világháború közötti időszakhoz képest. 
1948-ban 62 magyar kultúregyesület létezett, 
négy évvel később a  Szabadka melletti Pali-
cson megrendezett Magyar Ünnepi Játékokon 
pedig már 120 vajdasági magyar kultúregye-
sület vett részt. A  vajdasági magyar kultúra 
csúcsintézménye az 1945 nyarán Szabadkán 
megalakult Vajdasági Magyar Kultúrszövet-
ség volt, amely egybefogta és lefedte a műve-
lődési élet minden ágát. 1948-ban „önkéntes” 
alapon kimondták e  szövetség megszűnését, 

Major Nándor: Elágazó utak

„[…] az AVNOJ [Jugoszlávia 
Népi Felszabadító Antifasiszta 
Tanácsa] még a  háború alatt ki-
mondott egy homlokegyenest 
ellenkező elvet: a  ’kisebbségek’ 
ugyanazokat a  jogokat élvezik az 
országban, mint a többi jugoszláv 
nemzetek. Vigyázat, ez nem a pol-
gárok helyzetére vonatkozik – 
hisz minden polgár egyedi egyen-
jogúságát, fajra, nemzetiségre és 
felekezetre való tekintet nélkül, 
már a  burzsoá állam is deklarál-
ta –, hanem a nemzetek és nem-
zetiségek csoportos jogállapotát 
érinti. […] A  fenti elv ugyanis 
fölöslegessé teszi a különjogokat, 
hasonlóképpen az anyaország 
’gondoskodását’, s  lehetőséget 
nyújtott a  kisebbségek számára, 
hogy ugyanolyan ’államalkotó’ 
elem legyenek, mint a  többi dél-
szláv nemzet. Jugoszlávia annál 
is inkább proklamálhatta ezt az 
elvet, mert nem egy nemzet ál-
lama. A  kisebbségek az elmúlt 
huszonöt év alatt valóban ezen az 
alapon kapcsolódtak be az ország 
társadalmi életébe […] Közben 
pedig a  kisebbségiek számára 
egyre abszurdabbá vált, hogy egy 
külországi nemzet jugoszláviai 
kisebbségének tekintsék őket, 
hiszen fél évszázada alig van va-
lami életes kapcsolatuk azzal 
a nemzettel. A fiatalok már a kö-
zös történelemnek is csak egy-egy 
főbb eseményét ismerik, közös 
gazdasági-társadalmi alapról, kö-
zös hazáról szó sincs, a  nemzet 
részeinek sora merőben más, és 
egyikük sem tud befolyást gyako-
rolni a másik történelmi fejlődé-
sére. Sorsukban ekkora különbsé-
gek vannak: a jugoszláviai magyar 
győztesen került ki a  második 
világháborúból, a  magyarországi 
vesztesen, a  jugoszláviainak sor-
sát 1948 befolyásolta döntően, 
a  magyarországiét így vagy úgy 
1956: ha ketten leülnek sorsukról 
s jövőjükről beszélni, idegen hul-
lámhosszon szólnak egymáshoz.”

Major Nándor: Elágazó utak. Híd, 
1969. 4. sz. 433–434.

Tito látogatása az újvidéki egyetemen
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és beolvadását az Újvidéken megalakult 
 Vajdasági Közművelődési Közösségbe, aminek 
a  magyar csak egyik osztálya volt. A  művelő-
dési élet központja ily módon átkerült Sza-
badkáról Újvidékre, s a magyar kulturális élet 
elveszítette tömegbázisát. Hasonlóan alakult 
a magyar színjátszás sorsa is. 

Jugoszlávián belül Horvátországban 
mintegy 50.000 magyar nemzetiségű lakos 
élt a  második világháború után. 1945-ben 
Horvátországban is megnyíltak a magyar tan-
nyelvű iskolák. Miként a  Vajdaságban, itt is 
a tanítók/tanárok hiánya okozta a legnagyobb 
gondot. 1949 novemberében Eszéken meg-
alakult a  Horvátországi Magyar Szövetség, 
ezzel egy időben jelent meg a szervezet heti-
lapja a Magyar Néplap, amit egy év kihagyás 
utána a  1951-ben a  magyar Képes Újság vál-
tott fel, mely általában 2.500–3.800 példány-
ban jelent meg a korszakban. A Horvátországi 
Magyar Szövetség meghatározó szerepet 
játszott a  magyar művelődési élet megszer-
vezésében, szinte minden magyar faluban 
kultúregyesületeket alakított. Az  1950-es 
évek elején 83 magyar egyesület működött: 
62 kulturális, 12 vadásztársaság és 9 sport és 

testnevelés jellegű. A  horvátországi magyar-
ság létszáma csökkent a  leggyorsabban, az 
1991-es népszámláláson már csak 22.355-en 
vallották magukat magyarnak.

A szlovéniai Muravidéken a  vajdasági-
hoz és horvátországihoz hasonlóan alakult 
a  magyarság helyzete: betelepítések, kultúr-
egyesületek szervezése majd felszámolása. 
A  szlovéniai magyaroknak egy hetilapja volt, 
a  Népújság, amely kb. 2.000 példányban 
jelent meg. Változást az 1959-es párthatáro-
zat, majd az 1963-as alkotmány hozott, ami-
kor lassan kibővültek a  muravidéki magyar-
ság lehetőségei. Az  alkotmány a  köztársasá-
gok hatáskörébe utalta a kisebbségi kérdést. 
Szlovénia élt a lehetőséggel, s az Olaszország-
ban és Ausztriában élő szlovének helyzetének 
javítása érdekében példát mutató kisebbség-
politikába kezdett.

Jugoszlávia külpolitikai, gazdasági és poli-
tikai mozgásszabadsága a második világháború 
után, egy rövid időszakot leszámítva, sokkal 
nagyobb volt, mint a többi szocialista országé, 
s  ebből következően nemzetiségi/kisebbségi 
politikája is rugalmasabbnak bizonyult. Ez  a 
rövid, kedvezőtlen időszak a  Tito és Sztálin 

1965. január Megjelenik az 
Új Symposion irodalmi, művésze-
ti lap. 
1965. július Radikális gazda-
sági-társadalmi reformok be-
vezetése.
1966. február 15. Megszűnik a 
vízumkényszer Magyarország és 
Jugoszlávia között.
1968. október 11. Vendégmun-
kás-egyezmény a  Német Szövet-
ségi Köztársasággal.
1970. január 15–17. A  Horvát 
Kommunista Szövetség Közpon-
ti Bizottságának reform gyűlése, 
a  horvát tavasz reformmozgalom 
kibontakozása.
1971. december 12–13. Lemon-
danak a horvát pártvezetők, tisz-
togatás a horvát, majd más kom-
munista szövetségekben.
1974. február 28. Vajdaság kép-
viselőháza elfogadja a tartomány 
Alkotmányát, amely ezentúl a 
nemzetiségi jogok forrásának 
számít.
1974. április 27–28. Magyar-
országon tárgyal J.  B. Titó Jugo-
szláv elnök Kádár Jánossal. Közös 
közleményükben kiemelik, hogy a 
magyar–jugoszláv viszony – bele-
értve a nemzetiségek helyzetét 
– jó példa lehet más szocialista 
országok számára.
1975. szeptember Érvénybe lép 
a középiskolai reform: megszűnt 
a korábbi években már kialakult 
kisebbségi középiskolai hálózat 
és a szakirányok sokasága miatt 
minden évben kérdéses volt, hogy 
lesz-e egy-egy szakirányon ele-
gendő jelentkező a kisebbségi ta-
gozat megnyitásához. Az iskolák 
vezetői rendszeresen megsértet-
ték az előírásokat és sokhelyütt 
akadályozták a magyar tagozatok 
megnyitását.
1975. november A  magyar-jugo-
szláv kishatárforgalmi egyezmény 
értelmében a  határ mentén 20 
kilométeres sávban élők évente 
nyolc alkalommal léphették át 
a határt.
1978. november A zágrábi televí-
zió havi 15 perces magyar műsort 
sugároz.
1980. május 4. Meghal Josip 
Broz Tito.
1980. A Maribori Egyetemen ma-
gyar tanszék alakult.

A Horvátországi Magyarok Szövetségének alakuló közgyűlése, 1949

Focimeccs a szlovéniai Dobronakon, 1967 

Magyar fiú 
 a jugoszláv 
néphadsereg  
egyenruhájában
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közötti 1948-as szakítást követő éveket ölelte 
fel. A Tájékoztató Iroda (KOMINFORM) és 
a  szocialista országok támadásaival szemben 
a  jugoszláv államnak és a  kommunista párt-
nak védekeznie kellett. Ennek a  védekezés-
nek a  jegyében nyúltak a marxi elvekhez, és 
vezették be 1950-ben a munkás önigazgatást. 
Ezzel egyidejűleg fontosnak tartották meg-
nyerni a kisebbségeket, és gesztusokat tettek 
irányukban, demonstrálandó a  Párt toleráns 
politikáját. Ennek legékesebb példája az emlí-
tett palicsi Magyar Ünnepi Játékok, amely-
nek megrendezésére akkor került sor, amikor 
Magyarországgal a  legrosszabbak voltak a 
jugoszláv  kapcsolatok. Ugyanakkor az ország 
fenyegetettsége idején – a kisebbségek részé-
ről potenciálisan fenyegető veszély megelő-
zésére – fontosnak tartották megtiltani azok 
önálló szerveződését. Ilyen lépés volt a Vajda-
sági Magyar Kultúrszövetség felszámolása.

Az 1953-as jugoszláv alkotmány az 
önigazgatás rendszerét a  kultúra és a  tár-
sadalmi élet területeire is kiterjesztette. 
A  világháborút követően a  jugoszláv vezetés 
és törvényhozás nem foglalkozott különö-
sebben a  kisebbségi kérdéssel. 1959. már-
cius 24-én azonban a JKSZ Központi Vezető-
ségének Végrehajtó Bizottsága határozatot 
fogadott el a  nemzeti kisebbségekről. A  ket-
tős kötődés jegyében megfogalmazott for-
mula szerint a kisebbségek nem csak annak 
a nemzetnek a részei, amelyből származnak, 
hanem összekapcsolódnak azzal az ország-
gal is, amelyben élnek, s  minél biztosabb 
egyenjogú helyzetük, annál zavartalanabb 
fejlődésük. A  párthatározat, amely szerint 
a  kisebbségek szerves részeivé váltak a  szo-
cialista jugoszláv közösségnek, fontosnak 
tartotta kiküszöbölni a  vezető tisztségek 

betöltésénél a  nemzetiségek igaztalan mel-
lőzését. Nagyobb figyelmet kívánt fordítani 
a  kétnyelvűség érvényesítésére, helyeselte 
a  helyi kisebbségi művelődési szervezetek 
működését, amelyeket községi és járási köz-
művelődési közösségek fognak össze, de 
szervezeti egyesítésüket nem tartotta szüksé-
gesnek. Az  1963-as alkotmány a kisebbség-
politikában előrelépést hozott, amennyiben 
a  nemzeti kisebbségeket ezután nemzeti-
ségeknek nevezték. Az  1974. évi jugoszláv 
alkotmány lehetővé tette, hogy Horvátor-
szágban és Szlovéniában legyenek vertikális 
országos nemzetiségi szervezetek, ám Szer-
biában, ahol a magyarság mintegy 90%-a élt, 
nem engedélyezték ilyen szervezet létrejöttét. 
(Ennek fő oka az volt, hogy a Vajdasággal azo-
nos státuszú Koszovó tartomány nagyszámú 
albán lakosságának nem kívántak ilyen jogo-
kat biztosítani.) 

A jugoszláviai gazdasági és politi-
kai reformok szükségszerűen éreztették 
jótékony hatásukat a  vajdasági és általá-
ban a  jugoszláviai magyar szellemi életre. 
A  kisebbségek, így a  magyarok gazdasági, 
politikai és kulturális helyzete is sokkal 
jobb volt Jugoszláviában, mint a  környező 
államokban. Jugoszlávia egyenrangú polgá-
raiként ők is élvezhették a  korszak pozitív 
jelenségeit. 1965 januárjában indult útjára 
az Új Symposion irodalmi-kulturális folyóirat, 
amely közvetítő lehetett, és egy ideig volt is 
a világirodalom és a vajdasági magyar iroda-
lom között. A lap alapítása egybeesett a jugo-
szláv vezetésnek a  hagyományos nemzeti 
felfogáson felülemelkedő, és azt meghaladó 

„jugoszláv nemzet” létrehozására irányuló 
törekvésének kezdetével. A vajdasági magyar 
szellemi elit többsége azon a véleményen volt, 

„Lenin jogosan hangsúlyozza, 
hogy a kulturális vagy perszonális 
autonómia képtelen megoldani 
és összehangolni a nemzeti érde-
keket. Ennek az elképzelésnek 
a  gyakorlati megvalósulása egye-
nesen intézményesített keretet 
ad a nemzeti burzsoáziának arra, 
hogy a nemzeti hovatartozás alap-
ján eszmei befolyása alá vonja az 
adott nemzeti közösség nemcsak 
nyárspolgárságát és parasztságát, 
de a munkásosztályát is, és nem-
zeti összeférhetetlenséget szít-
son a  munkások között, gátolva 
az osztályszolidaritás széles körű 
kialakítását [...] Lenin nemhogy 
a perszonális autonómiát, de még 
a  kizárólagos nemzeti mérce fi-
gyelembe vétele alapján megosz-
ló, területi jellegű, homogén nem-
zeti rezervátumokat (kifejezése: 
’a nemzeti gettó’) is kifogásolta, 
s  inkább a  területi autonómiát 
szorgalmazta, amelyet az egyes 
részek messzemenő önigazgatása 
jellemez [...] A jelenkor számára 
a  perszonális autonómia elméle-
te és gyakorlata tárgytalan. Igaz, 
volt rá kísérlet, hogy a  polgári 
erők bevezessék az első világhá-
borút lezáró békeszerződésekkel 
(a ruszinokra és a  kucovlahokra 
vonatkozóan), a  nemzetközi kö-
telezettségek azonban csak holt 
rendelkezések maradtak. Ma  a 
perszonális autonómia jogtörté-
neti kategória, a  területi auto-
nómia pedig élő valóság, noha 
igencsak különböző társadalmi 
tartalom áll mögötte.”

Rehák László: Politikai rendsze-
rünk időszerű kérdései. Fórum, 
Újvidék, 1982. 98–100.

Magyar-jugoszláv közös vasúti határállomás megnyitása Gyékényesen, 1972
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hogy érdemes feladni a hagyományos magyar 
nemzetfogalmat a  jugoszlavizmus javára. 
Ezzel egy időre elnyerték a jugoszláv reform-
kommunisták rokonszenvét és támogatását. 
Mihelyt azonban az irodalmi hagyományok 
mellett a  társadalom negatív jelenségeit is 
elkezdték bírálni, a hatalom közbelépett, és 
a  kezdeményezéseket – velük együtt a  már 
meglévő intézményeket – betiltotta.

A Vajdaság autonómiájának gyökerei 
az 1690-es évekig nyúlnak vissza, amikor 
a  szerbek nagy bevándorolásakor és után 
I. Lipót  császár dekrétumaiban különféle 
kiváltságokat ígért a  betelepülő szerbeknek. 
1849-ban a  Habsburg-kormányzat létrehozta 
a  területileg különálló Vajdaságot, amely tíz 
éves fennállás után megszűnt, és betagoló-
dott a  magyar megyerendszerbe. A  két világ-
háború közötti időszakban nem volt önálló 
közigazgatási egység, ám 1945-ben a  Szerb 
Köztársaság autonóm tartományaként külön 

területi-közigazgatási egységgé szervezték. 
Ennek kezdetben, az 1960-as évekig nem sok 
valódi tartalma volt. Igazi jelentőségre csak az 
1974-es alkotmányt követően tett szert, amikor 
a  terület szinte a  köztársaságival azonos stá-
tust kapott. 

Az  önigazgatás bevezetésével elindult 
a  decentralizációs folyamat, ami az 1974-es 
alkotmánnyal érte el csúcspontját, amikor is 
lényegében – területi, de ugyanakkor nemzeti 
alapon szervezett – önálló pártokra bomlott 
a  Jugoszláv Kommunista Szövetség. A  Vajda-
ságban egy a helyi érdekeket szem előtt tartó 
hatalmi csoport került hatalomra, amely-
nek voltak magyar nemzetiségű, de teljesen 
a  jugoszlavizmussal azonosuló tagjai is. Ezt 
a vezetést buktatta meg 1988 őszén a „joghurt-
forradalommal” a Slobodan Milosević vezette 
Szerb Kommunista Szövetség, majd fél évvel 
később, Szerbia új alkotmányával gyakorlati-
lag felszámolta a Vajdaság autonómiáját.

1988. október 5–6. Joghurtfor-
radalom Újvidéken, lemond a tar-
tományi vezetés.
1989. március 28. Centra-
lizáló alkotmánymódosítás 
Szerbiában.
1989. december 13. Tizenegy 
vajdasági magyar értelmiségi 
kezdeményezi a Vajdasági Ma-
gyarok Demokratikus Közössége 
(VMDK) létrehozását.
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Tudja-e?

 � 1978-ban alakult meg a vajdasági magyar 
színjátszás sajátos intézménye, a Tanyaszín-
ház, mint az Újvidéki Művészeti Akadémia 
nyári színpada, amely ekhós szekérrel járta 
a  Délvidék eldugott magyarlakta települé-
seit, időnként Horvátországba és Szlovéniába 
is eljutva, s évente mintegy 20.000 néző lát-
hatta előadásukban a magyar és az egyetemes 
színpadi szerzők darabjainak feldolgozását.

 � 1948-ban a  Vajdaságban 8 magyar 
gimnázium működött, ám a  középiskolai 

tanárok többsége legfeljebb tanítói oklevél-
lel rendelkezett, mert a hatalomváltás után 
mindössze 3 diplomás magyar középiskolai 
tanár maradt a Délvidéken. 

 � Az 1948–49-es szakítás után Magyar-
ország a jugoszláv–magyar határon bunker-
rendszert épített ki, aknazárat létesített. 
A  két állam között gyakorlatilag megszűnt 
a határforgalom, csak az 1960-as évek köze-
pétől nő meg jelentősen, részben a kishatár-
forgalom bevezetésének (1965), részben a 
vízumkényszer eltörlésének (1966) köszön-
hetően.

Újvidék az 1970-es évek végén


