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FORRÁS

Jakab Sándor nyilatkozatából, 
1996. május 9.

„Mélyen meghat a [Horvátországi 
Magyar Tudományos és Művésze-
ti Társaság] személyem iránt ta-
núsított abbéli aggodalma, hogy 
a megbízásaimból adódó feladata-
im (a HMDK alelnöke, parlamen-
ti képviselő) túlságosan leterhel-
nének. Sietve szorgalmazzák hát 
lemondásomat a  HMDK alelnöki 
tisztségéről, amelyhez annyi kö-
zük van, mint pl. az amerikai 
elnöki funkcióhoz [...] Biztos va-
gyok abban, hogy tanítómesterük, 
anyaországunk nagykövetségé-
nek keleten iskolázott és hozzánk 
tévelyedett (ettől eltekintve, saj-
nos kiválóan képzett) diplomatá-
ja nem fogja felvállalni tanoncai 
elemi hibáit. Reméljük viszont, 
hogy szakértelmét ezután ma-
gyarságunk problémáinak megol-
dására fogja fordítani. Május 9-én 
egyébként Zágrábban tartalmas 
beszélgetést folytattunk dr. Sza-
lay Zsolt nagykövet úrral, mikor 
is megállapítottuk, hogy a Magyar 
Nagykövetség a horvátországi ma-
gyarságnak sem hatósági, sem 
igazgatósági »szerve« nem lehet, 
támasz viszont egy korrekt kétol-
dalú együttműködés során igen.”

Bárdi Nándor – Éger György 
(szerk.): Útkeresés és integráció. 
Teleki László Alapítvány, Buda-
pest, 2000. 609–610.

Az 1991. évi utolsó jugoszláviai népszámlálás 
során Horvátországban 22.355 személyt írtak 
össze magyar nemzetiségűként. Ezen a  terü-
leten 1910-ben még 121 ezer magyar élt. 
A határon túli magyar közösségek egyike sem 
szenvedett el akkora demográfiai vesztesé-
get Trianon óta, mint a horvátországi magya-
rok. Helyzetüket súlyosbította, hogy Bosznia 
és Hercegovina mellett Horvátországban volt 
a  legvéresebb az egykori délszláv állam szét-
esésének és az önálló Horvátország megala-
kulásának folyamata.

Horvátország 1991. június 25-én kiáltotta 
ki függetlenségét. Az ott élő szerbek azonban 
Horvátország területének egyharmadán  – 
az egykori Jugoszlávia szerb irányítás alá 
került hadseregének támogatásával – átvet-
ték a hatalmat és saját „államot” létesítettek 
Szerb Krajina Köztársaság néven. Az  volt 
a  céljuk, hogy ez a  terület kiváljon Horvát-
országból és csatlakozzon Szerbiához. Ehhez 
a  területhez tartozott a  Drávaszög (Dél- 
Baranya) és Kelet-Szlavónia is, ahol a horvát-
országi magyarság mintegy négyötöde élt, és 
számos településen többséget alkotott.

A magyarok a  független Horvátország 
mellett álltak ki, sokan fegyveresen is. A jugo-
szláv hadsereg támogatásával bevonuló szerb 
szabadcsapatok elől azonban menekülniük 
kellett, s  falvaik rettenetes pusztítást szen-
vedtek: több mint ezer magyar meghalt, mint-
egy nyolcezren elmenekültek, templomaikat, 
közintézményeiket lerombolták, házaikat 
megrongálták és kifosztották, a magyar mene-
kültek helyére pedig a szervezett betelepíté-
sek során mintegy ötvenezer szerb érkezett 
Boszniából és Horvátország más területeiről.

Horvátország 1995-ben katonai erővel fel-
számolta a „szerb köztársaságot” és a terület 
felett visszavette az ellenőrzést, a  magyar 
menekültek visszatérése azonban csak 1997-
ben kezdődhetett meg, akkor is rengeteg 
nehézséggel. A  falvak romokban hevertek. 
A  magyar állam is jelentős anyagi segítsé-
get nyújtott a  felújításhoz, a  gazdaság azon-
ban összeomlott, munkalehetőség nem volt, 
így a  menekültek alig háromnegyede tért 

vissza. A  2001-ben megtartott horvátországi 
népszámlálás során már csak 16.595 magyar 
nemzetiségűt írtak össze, ebből Eszék-Bara-
nya megyében 9.784-et.

A horvátországi magyarok jogi helyzete 
rendezettnek mondható. Ez annak is köszön-
hető, hogy a  függetlenségének nemzetközi 
elismerésére, majd az Európai Uniós csat-
lakozásra törekvő Horvátország igyekezett 
mielőbb eleget tenni a  nemzetközi kisebb-
ségvédelmi elvárásoknak is. Már az önálló 
Horvátország 1990-ben kihirdetett első alkot-
mánya kimondta, hogy az őshonos nemzeti 
kisebbségeknek joguk van nemzeti identitá-
suk szabad kinyilvánítására, nyelvük és írá-
suk szabad használatára és a kulturális auto-
nómiára. Az alkotmány 2001. évi módosítása 
úgy rendelkezett, hogy a  kisebbségek jogait 
szabályozó törvényeket a  parlament kéthar-
mados többséggel fogadja el, és törvényben 
biztosíthatja jogukat a  parlamenti képvise-
letre. 2000-ben külön törvényeket hoztak 
a  kisebbségek anyanyelvi oktatásának, vala-
mint nyelvhasználatának részletes szabályo-
zására. 2002-ben pedig elfogadták a nemzeti 
kisebbségek jogairól szóló alkotmánytörvényt, 
amely egyebek között részletesen szabályozza 

 
Vékás János

A befejezetlen nemzetállam: 
magyarok Horvátországban 1991 után

A háborúban szétlőtt szentlászlói református 
templom  



A befejezetlen nemzetállam: magyarok Horvátországban 1991 után 361

KRONOLÓGIA

1991. június 25. A Horvát Szábor 
elfogadta az önálló és Szuverén 
Horvát Köztársaság kikiáltásáról 
szóló deklarációt.
1991. szeptember 29. Szerb sza-
badcsapatok lerombolták a kóró-
gyi templomot.
1991. október 1. Szerb fegyve-
resek aknavetőkkel lerombolták 
a szentlászlói templomot.
1991. november 24. A  szerbek 
bevonultak a  152 napig ellenálló 
Szentlászlóra. A falut teljesen le-
rombolták és kifosztották.
1991. december 19. A  Szerb 
Nemzeti Tanács kikiáltotta 
a Szerb Krajina Köztársaságot.
1992. január 15. Az  Európai 
Közösségek országai elismerték 
a független Horvátországot.
1992. április 10. Szlavónia 
háborús övezetébe megérkez-
tek az ENSZ békefenntartó 
alakulatai.
1993. április 6. Megalakult 
a  Horvátországi Magyarok De-
mokratikus Közössége.
1995. április 5. Eszéken aláírták 
a  Horvát–Magyar Kisebbségvé-
delmi Egyezményt.
1996. január 27. Zágrábban 
megalakult a  Horvátországi Ma-
gyar Tudományos és Művészeti 
Társaság.
1998. január 15. A horvát hatósá-
gok visszaszerezték az ellenőrzést 
az ország egész területe felett.
1999. november 13. Kopácson 
felavatták a  magyar kormány 
anyagi támogatásával felújított 
református templomot.
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a  kisebbségi közösségek politikai képvisele-
tét mind a parlamentben, mind a helyi önkor-
mányzatokban, és lehetővé teszi a kisebbségi 
önkormányzatok megalakítását.

Horvátországban már a  pártállami idők-
ben is engedélyezett volt a  kisebbségek ver-
tikális szerveződése, így a  még 1949-ben 
alakított magyar csúcsszerv utódszervezete, 
a Horvátországi Magyarok Szövetsége a rend-
szerváltás után is fennmaradt. A háború évei-
ben azonban több vezetője Magyarországra 
távozott. Az általuk alapított Horvátországi 
Magyar Néppárt a  választásokon nem járt 
sikerrel. A  horvátországi magyarok par-
lamenti képviseletét az 1993-ban alakult 
Horvátországi Magyarok Demokratikus 
Közössége (HMDK) látja el Jakab Sándor 
vezetésével. A szervezet folyamatosan jelen-
tős eredményeket ér el a helyi önkormányzati 
választásokon is. 

A tájékoztatásban a  HMDK által 
1996-ban Eszéken alapított HUNCRO Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat kiadványai dominálnak: 
az Új Magyar Képes Újság hetilap, a Horvát-
országi Magyarság havilap és a Barkóca gyer-
mekújság. Magyar nyelvű műsort az Eszéki 
Rádió és a  Horvát Baranya Rádió, valamint 
a Szlavón Televízió sugároz.

A művelődési egyesületek egy részét 
a  HMDK-ból kivált Magyar Egyesületek Szö-
vetsége fogja össze. Ennek tagszervezetei 
közé tartozik az 1996-ban megalakult Hor-
vátországi Magyar Pedagógus Szövetség 
is. Ugyanebben az évben jött létre Zágráb-
ban a Horvátországi Magyar Tudományos és 
Művészeti Társaság.

A horvátországi magyarság egyik leg-
nagyobb gondja azonban az oktatás. Míg 
az 1989/90. tanévben Horvátországban 41 

magyar oktatási intézmény működött több 
mint 2.500 tanulóval, addig az ezredfordulóra 
mind az intézmények, mind a tanulók száma 
a felére csökkent. A megmaradt intézmények 
többsége mostoha körülmények között műkö-
dik, azok is jelentős magyarországi támoga-
tással, és a  pedagógusképzést is az anyaor-
szágnak kell vállalnia.

A másik súlyos probléma a  nagyarányú 
munkanélküliség. A magyarlakta települések 
modernizációja nem indult el olyan ütemben, 
mint ahogy a horvátok lakta falvak felújítása 
folyik. A  hazatérő magyar menekülteket az 
állami vállalatok nem fogadták vissza állá-
sukba, az államigazgatásban foglalkoztatott 
magyarok száma pedig elmarad a  népesség-
ben képviselt arányuktól.

1995-ben Magyarország és Horvátország 
aláírta a  Magyar Köztársaságban élő horvát 
kisebbség és a  Horvát Köztársaságban élő 
magyar kisebbség jogainak védelméről szóló 
egyezményt, amely megvalósítására létrejött 
a magyar–horvát kisebbségi vegyes bizottság. 
Ennek révén, a  két ország együttműködésé-
vel kell megtalálni a  megoldást a  horvátor-
szági magyarság említett gondjaira is.

Tudja-e?

 � Horvátország több mint 11-szer hosz-
szabb ideig volt Magyarországgal állam-
közösségben, mint ameddig a  délszláv 
államhoz tartozott. A  mintegy másfél 
évszázados középkori királyság után 
1992-ben lett először nemzetközileg el-
ismert önálló állam.

Pusztuló hajdani halászházak Kopácson


