
1918. de cem ber 1-jén Belg rád ban ki ki ál tot ták
a Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság  meg ala ku lá -
sát, és ez zel úgy tûnt, pont ke rült egy száz éves
fo lya mat vé gé re. Meg va ló sul ni lát szott a Bal kán-
fél szi get szláv né pe i nek az az ál ma, hogy szer -
bek, hor vá tok és szlo vé nek ne ide gen né pek
ural ma alatt, ha nem faj test vé re ik kel kö zö sen,
egy sza bad és füg get len dél szláv ál lam ban él je -
nek. Az eh hez ve ze tõ út azon ban nem csak rend -
kí vül hosszú, de na gyon rö gös is volt, amely nek
je len tõs meg ál ló ja az 1917. jú li us 20-án köz zé -
tett kor fui nyi lat ko zat volt. Ez a do ku men tum
egy több mint egy hó na pos ke mény tár gya lás so -
ro zat ered mé nye ként szü le tett meg, mely ben az
egye sü lést óhaj tó szer be ket, hor vá to kat és szlo -
vé ne ket kép vi se lõ po li ti kai té nye zõk meg ál la -
pod tak a maj dan meg ala ku ló egy sé ges dél szláv
ál lam va la mennyi fon tos kér dé sé rõl, egy (ta lán a
leg fon to sabb kér dés) ki vé te lé vel.

A dél szláv egy ség gon do la tá nak 
meg je le né se és tör té ne ti fej lõ dé se 

Mi e lõtt rá tér nék ma gá nak az egyez mény nek,
il let ve a meg ál la po dás lét re jöt te kö rül mé nye i -
nek a rész le te zé sé re, fon tos fel vá zol ni azt az
utat, ame lyet a „há rom ne vû nép” be járt, míg el -
ju tott az esz me for má ba ön té sé nek ka pu já ba. 

Ma ga az igény és vágy, hogy min den dél -
szláv egy ál lam ban él jen, már a 17. szá zad tól je -
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A dél szláv né pek 
több sé gét kép vi sel ni 
kí vá nó po li ti kai erõk, 
a szerb kor mány 
és a Ju go szláv Bi zott ság 
kö zös nyi lat ko za ta 
fon tos mér föld kõ 
a ju go szláv ál lam 
lét re ho zá sá hoz ve ze tõ
úton.
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EL SÕ HI VA TA LOS MA NI FESZ TU MA –
A KOR FUI NYI LAT KO ZAT
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len volt egyes dél szláv – el sõ sor ban hor vát – gon dol ko dók nál, de a gon do lat nem
ta lált tö me ges kö ve tõk re, és a 18–19. szá zad for du ló já ig gya kor la ti lag csak egy-
egy sze mély utó pi á já nak volt tekinthetõ.1 A 19. szá zad el sõ fe lé ben azon ban, a
nem ze ti új já szü le tés je gyé ben és a na ci o na liz mus tér hó dí tá sá val mind szé le sebb
kör ben ter jedt el az a né zet, hogy a dél szláv né pek egy nem zet tag jai, és ez zel
össze füg gés ben egye sí té sük re vo nat ko zó an kü lön bö zõ el kép ze lé sek lát tak nap -
vi lá got.

El sõ ként a hor vát nem ze ti moz ga lom – mint egy vá lasz ként a ma gya ro sí tó tö -
rek vé sek re – a ro man ti kus hor vát (délszláv)–illír azo nos ság ra ala poz va meg al -
kot ta az il lír iz mus fo gal mát, amely kez det ben, ép pen ma gyar el le nes vol ta mi att
Bécs ben is ked ve zõ fo gad ta tás ra ta lált. Az il lír moz ga lom el sõ sor ban a dél szláv
né pek kul tu rá lis-nyel vi össze tar to zá sát hir det te, de po li ti kai cé lo kat is meg fo gal -
ma zott. A moz ga lom egyik pro mi nens sze mé lyi sé ge, Janko Drašković gróf a hor -
vát ál lam jog ra hi vat koz va cé lul tûz te ki a hor vát tar to má nyok (Hor vát or szág,
Szla vó nia, Dal má cia, a Ka to nai Ha tár õr vi dék, Bosz nia) és a nyel vi ha son ló ság ra
hi vat koz va a szlo vé nek lak ta te rü le tek nagy ré szé nek egye sí té sét „Nagy-Il lí ri á -
ban” a Mo nar chia ke re te in belül.2 Az 1848/49 for ra da lom ban úgy tûnt, le he tõ -
ség nyí lik ar ra, hogy meg va ló sul jon, ha nem is Drašković gróf „Nagy-Il lí ri á ja”, de
leg alább, ahogy azt a hor vát szábor fel ira tá ban kér te, a hor vát te rü le tek a (Há -
rom egy Ki rály ság: Hor vát or szág, Szla vó nia, Dal má cia) egye sü lé se a szlo vén tar -
to má nyok kal és a Vaj da ság gal egy fö de ra tív egy sé get ké pez ve a Mo nar chi án be -
lül. 1848/49-ben azon ban egyes hor vát po li ti ku sok el kép ze lé se i ben a szábor
ausztroszlávizmusát messze meg ha la dó, me ré szebb ter vek is sze re pel tek. Az il -
lír moz ga lom meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge, Ljudevit Gaj ter vei kö zött sze re pelt a
tel jes dél szláv egy ség meg te rem té se, amely be be le tar toz tak vol na a szer bek mel -
lett a ma ce dó nok és a bol gá rok is. Gaj 1848 má ju sá ban bi zal mi em be rei út ján
fel vet te a kap cso la tot Szer bia bel ügy mi nisz te ré vel, Ilija Garašaninnal, igye kez ve
meg gyõz ni õt ar ról, hogy cél ja az összes dél szláv egye sí té se egy bi ro da lom ban,
amely nek köz pont ja Szer bi á ban lenne.3 Ez az el kép ze lés azon ban, no ha a
szerb–horvát együtt mû kö dés a ké sõb bi ek fo lya mán bi zo nyos mér té kig meg va ló -
sult a ma gya rok el le ni harc ban, még ko ra i nak bi zo nyult. Szer bia ek kor még ki -
zá ró lag az Osz mán Bi ro da lom ban lé võ dél szláv te rü le tek egye sí té sé ben – Dušan
cár kö zép ko ri bi ro dal mán ala pu ló Nagy-Szer bi á ban – gon dol ko dott, és el ve tet te
a min den dél szlá vot egye sí tõ ál lam gondolatát.4 Ahogy Gaj ter ve ku dar cot val lott,
ugyan úgy si ker te len nek bi zo nyult a hor vát szábornak a Mo nar chia fö de ra tív át -
ala kí tá sá ra irá nyu ló pró bál ko zá sa is. A Habs bur gok nak nem állt szán dé kuk ban a
Bi ro da lom fö de ra tív ala pon tör té nõ át szer ve zé se, ehe lyett a for ra da lom le ve ré sét
kö ve tõ en az egész Habs burg Bi ro da lom ban be ve ze tet ték az ab szo lu tiz must, ami
meg pe csé tel te az il lír moz ga lom sor sát. Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy a moz -
ga lom csak a hor vá tok kö ré ben volt nép sze rû, és so ha sem ara tott osz tat lan si kert
a szlo vé nek és a szer bek kö ré ben, mi vel sem a szlo vé nek, sem a szer bek nem kí -
ván ták fel ad ni nem ze ti iden ti tá su kat és be le ol vad ni egy ré gi-új kre ált „il lír
nemzetbe”.5 Az il lír iz mus a hor vát nem ze ti moz ga lom ban a szá zad má so dik fe lé -
re fo ko za to san el halt, és he lyét át ad ta a már 1848-ban sze rep hez ju tó új irány za -
tok nak, az ausztroszlávizmusnak és a ju go szláv iz mus nak.

Az Osz mán Bi ro da lom ré szét ké pe zõ Szer bi á ban a nem ze ti moz ga lom kez -
det ben – a hor vát tól el té rõ en – el sõ sor ban val lá si szí ne ze tû volt. A szerb na ci o -
na liz mus a keresztény–mohamedán fe u dá lis el len té tek bõl (el nyo mott-el nyo -
mó), a kö zös val lás ból és a kö zös tör té nel mi múlt ból táplálkozott,6 és ez tük rö -

23

2017/2



zõ dött a 19. szá zad ele jé nek szerb fel ke lé se i ben is. No ha a szerb fel ke lé sek cél -
jai in kább vol tak te rü le ti nek, sem mint nem ze ti nek nevezhetõk,7 mind azo nál tal
már a szerb nem ze ti moz ga lom haj na lán, az el sõ szerb fel ke lés ide jén is vol tak
pró bál ko zá sok a szerb, il let ve szerb nek tar tott te rü le tek egyesítésére.8 A na ci o -
na liz mus fej lõ dé sé vel a 19. szá zad kö ze pé tõl Szer bi á ban is szü let tek el kép ze lé -
sek a dél szláv egy ség meg te rem té sé re, de több sé gük nél az el sõd le ges cél Nagy-
Szer bia meg te rem té se volt. A leg ko ráb bi és egy ben leg je len tõ sebb el kép ze lés
Ilija Garašanin 1844-es ter ve ze te, a szerb nem ze ti kül de tés tu dat je gyé ben író dott
„Načertanije” volt.9 A „Načertanije” nem csak azért fon tos do ku men tum, mert
Garašanin ko rá nak egyik leg je len tõ sebb szerb ál lam fér fi ja volt, ha nem azért is,
mert az elõ ször ná la de fi ni ált nagy szerb esz me mé lyen át ha tot ta a szerb po li ti -
kai köz gon dol ko dást. A ben ne meg ha tá ro zott szerb nem ze ti ér de kek és cé lok
vö rös fo nal ként nyo mon kö vet he tõ ek a szerb kül po li ti ká ban a má so dik vi lág -
há bo rú ig –  az SHS Ki rály ság ban a bel po li ti ká ban is –, és még a 20. szá zad
utol só év ti ze de i ben is ide o ló gi ai ala pul szol gál tak (szol gál nak) a szerb
nacionalizmusnak.10

Garašanin a Bal kán nagy dél szláv ál la mát nem a dél szláv né pek és te rü le tek
egye sü lé sé vel, ha nem azok nak Szer bi á hoz csa to lá sá val, Nagy-Szer bia lét re ho zá -
sá val kép zel te el.11 Ki in du lá si pont ja az volt, hogy Szer bi á nak mint kis ál lam nak,
ame lyet bi ro dal mak vesz nek kö rül, te rü le té nek meg nö ve lé sé re kell tö re ked nie
az Osz mán Bi ro da lom rovására.12 A te rü le tek meg szer zé sét ter mé sze te sen fo ko -
za to san, min de nek elõtt Bosz nia és Her ce go vi na, Crna Go ra és Észak-Al bá nia
Szer bi á hoz csa to lá sá val kí ván ta meg va ló sí ta ni, hogy az így lét re jö võ, a kö zép ko -
ri Szerb Bi ro da lom (Dušan cár) te rü le te it ma gá ban fog la ló Szer bia he lyet te sít se
a majd össze om ló Osz mán Bi ro dal mat a Balkánon.13 Tisz tá ban volt az zal, hogy
egy ilyen nagy ál la mot a Bal ká non az õt kö rül ve võ bi ro dal mak el le né ben nem
le het lét re hoz ni, ha nem tá masz ko dik a Szer bi án kí vül élõ szer bek re és más dél-
szlávokra,14 ezért fon tos nak tar tot ta meg gyõz ni azo kat, hogy Szer bia ter mé sze tes
vé del me zõ je az Osz mán Bi ro da lom szláv ja i nak, aki hez bár mi kor se gít sé gért és
vé de le mért fordulhatnak.15 Vi lá gos volt szá má ra, hogy az Osz mán Bi ro da lom
össze om lá sa kor mind Auszt ria, mind Orosz or szág sa ját te rü le tét és be fo lyá sát
kí ván ná nö vel ni, s nem néz né jó szem mel azt, hogy az Osz mán Bi ro da lom rom -
ja in egy erõs, füg get len ke resz tény szláv bi ro da lom jöj jön lét re a Bal ká non.
Azon ban míg Oro szor szág gal el kép zel he tõ nek és kí vá na tos nak tar tot ta a mege-
gyezést,16 ad dig Auszt ri á ban Nagy-Szer bia mag va ló sí tá sá nak leg fõbb aka dá lyát
lát ta, és el ke rül he tet len nek tar tot ta, hogy elõbb vagy utóbb le szá mo lás ra ke rül -
jön sor.17 Az oszt rák és az orosz bal ká ni tö rek vé sek ki vé dé sé re a nyu ga ti or szá gok,
Fran cia or szág és Ang lia tá mo ga tá sá ra szá mí tott, „amelyek nek leg in kább ér de ké -
ben állt, hogy az eu ró pai egyen súly meg õr zé se ér de ké ben az Osz mán Bi ro da lom
össze om lá sa után egy új füg get len ke resz tény ál lam tölt se be a ke let ke zett ûrt”.18

Az 1848/49-es for ra dal mak ban Szer bia ar ra tö re ke dett, hogy ki hasz nál va a
for ra dal mat és a nem zet kö zi hely ze tet – Ang lia és Fran cia or szág ér de kelt sé gét az
Osz mán Bi ro da lom fenn tar tá sá ban és a bal ká ni orosz po li ti kai be fo lyás meg nö -
ve ke dé sé tõl va ló fé lel mét – meg erõ sít se po zí ci ó it. Az 1848–49-es for ra dal mak
azon ban úgy múl tak el, hogy Szer bi á nak nem si ke rült po zí ci ó it lé nye ges mér -
ték ben erõ sí te ni. A for ra dal mak le ve ré sét kö ve tõ Habs burg ab szo lu tiz mus után
a hor vá tok nál to vább ra is az ausztroszlávizmus volt leg el fo ga dot tabb né zet a
hor vát s ké sõbb a dél szláv egy ség meg te rem té sé re, de már vol tak olyan vé le mé -
nyek, kü lö nö sen Auszt ria königgrätzi ve re sé ge után, ame lyek a meg ol dást24
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Auszt ri án kí vül keresték.19 A hat va nas évek ben a hor vát nem ze ti ek (az Önál ló
Nem ze ti Párt Ivan Mažuranićtyal és a Nem ze ti Li be rá lis Párt Josip Juraj
Strossmayerral az élen) a Mo nar chi á nak a „nem ze tek fö de ra liz mu sa” alap ján
tör té nõ át ala kí tá sa mel lett áll tak, szem ben a Mo nar chia né pe i nek több sé ge ál tal
el fo ga dott „tör té nel mi fö de ra liz mu sá val”, mi vel csak így ala poz hat ták meg kö -
ve te lé sü ket a Há rom egy Ki rály ság, Szlo vé nia és a Vaj da ság egye sí té sé re a Mo nar -
chi án be lül. Nem tet tek le a tel jes dél szláv egy ség meg va ló sí tá sá ról sem, de tu -
do má sul vé ve a dél szláv né pek nél meg lé võ po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal mi
kü lönb sé ge ket, azt fo ko za to san kí ván ták megteremteni.20 Az el sõ lé pés ben egye -
sí te ni a Mo nar chia dél szláv ja it, ter mé sze te sen Zág ráb köz pont tal, és a Mo nar -
chi án kí vül élõ ket Szer bia kö rül, a kö vet ke zõ lé pés ben pe dig a két dél szláv ál la -
mot egye sí te ni egy füg get len fö de ra tív dél szláv államban.21 El kép ze lé sük a szá -
zad hat va nas éve i ben a bal ká ni fö de rá ció lét re ho zá sán dol go zó Szer bi á tól sem
állt tá vol.

Az olasz és a né met egye sí té sért fo lyó há bo rúk, va la mint a Habs burg Mo nar -
chia új já szer ve zé sé nek kér dé se be kap csol ták a Bal kánt az eu ró pai ese mé nyek be,
és a nyu gat-eu ró pai esz mék, kü lö nö sen a li be ra liz mus, a Bal kán ra is el jut va ma -
guk kal hoz ták a fö de ra liz mus gondolatát.22 Szer bi á ban 1860-tól is mét Mihailo
Obrenović ural ko dott, aki szám ûze té se alatt na gyobb be te kin tést nyert a nagy -
po li ti ká ba, mint bár me lyik elõ de. Mihailo Obrenović és Garašanin elõtt is nyil -
ván va ló vá vált a bal ká ni és a Du na men ti né pek együtt mû kö dé sé nek szük sé ges -
sé ge, hogy a nagy ha tal mak bal ká ni be avat ko zá sá nak el ke rü lé se vé gett a bal ká ni
ál la mok egy faj ta „a Bal kán a bal ká ni a ké” elv alap ján sa ját ere jük re tá masz kod va
old has sák meg a ke le ti kérdést.23 Garašanin – aki a hat va nas évek re nagy mér ték -
ben el tá vo lod va 1844-es ál lás pont já tól haj lan dó nak mu tat ko zott fel vet ni a
szerb–horvát együtt mû kö dést – a königgrätzi csa ta után az zal a fel hí vás sal for -
dult a hor vát nem ze ti po li ti ku sok hoz, hogy dönt se nek a Szer bi á hoz va ló csat la -
ko zás ról, és ké szül je nek fel a csatlakozásra.24 Az Önál ló Nem ze ti Párt és a Nem -
ze ti Li be rá lis Párt egye sü lé sé bõl 1866 de cem be ré ben lét re jött Egy sé ges Nem ze ti
Párt ve zér alak ja Strossmayer püspök25 a dél szláv kér dés nek a Habs burg Mo nar -
chi án kí vül va ló ren de zé se mel lett fog lal va ál lást el fo gad ta a szerb ja vas la tot a
szerb–horvát együtt mû kö dés re az Auszt ri á tól és az Osz mán Bi ro da lom tól is füg -
get len dél szláv ál lam fo ko za tos meg te rem té sé re. A hor vá tok el is mer ték Szer bia
„Dél szláv Piemont” sze re pét, Strossmayer pe dig fel aján lot ta, hogy a füg get len
dél szláv ál lam vég sõ ki ala kí tá sá ban a szerb fe je de lem mi nisz te re ként fog részt
venni.26 A tár gya lá sok ered mé nye ként 1867 ta va szán lét re jött a kö zös
szerb–horvát együtt mû kö dés rõl szó ló prog ram, amely a dél szláv egye sü lés irá -
nyá ba tett el sõ lé pés ként Bosz nia és Her ce go vi na fel sza ba dí tá sát és Szer bi á val
va ló egye sí té sét ha tá roz ta meg. A hor vát szábor, mint egy gesz tus ként Szer bia
irány ba, 1867 má ju sá ban ha tá ro zat ban is mer te el a Há rom egy Ki rály ság te rü le -
tén élõ szer bek nek a hor vá tok kal va ló azo nos sá gát és egyen jo gú sá gát. 

A nem zet kö zi po li ti kai hely zet azon ban nem úgy ala kult, ahogy azt Szer bi á -
ban vár ták, az ural ko dót, Mihajlo Obrenovićot pe dig meg gyil kol ták, akit kis ko rú
fia, Milan kö vet te a tró non. A Milan ne vé ben kor mány zó ré gens ta nács el nö ke,
egy ben Szer bia kül ügy mi nisz te re a re ál po li ti kus Jovan Ristić nem be csül te túl
Szer bia ka to nai ere jét és po li ti kai sú lyát. Fel ha gyott Mihailo „áb ránd já val” a bal -
ká ni szö vet ség lét re ho zá sá ról, és vissza tér ve a Nagy-Szer bia prog ram hoz, in -
kább Szer bia ad dig el ért po zí ci ó i nak me rõ sí té sé re tö re ke dett. A kész té nyek elé
ál lí tott és ma guk ra ma radt hor vá tok nak ezt kö ve tõ en nem ma radt más hát ra,
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mint is mét a Mo nar chi án be lül ke res ni a meg ol dást a dél szláv egy ség meg te rem -
té sé re. Az alig hogy el kez dõ dött szerb–horvát együtt mû kö dé si kap cso la tok fo ko za -
to san el hal tak, sõt ne ga tív irány ba fej lõd tek to vább. Elõbb a szer bek el len sze gü lé -
se Dal má cia Hor vá tor szág hoz csa to lá sa ügyé ben, majd Bosznia-Hercegovina
1878-as osztrák–magyar ok ku pá ci ó ja, vé gül 1881-ben a túl nyo mó részt szer bek
lak ta Ka to nai Ha tár õr vi dék nek a pol gá ri Hor vá tor szág gal va ló egye sí té se vég leg el -
mér ge sí tet te a vi szonyt a hor vá tok és a Mo nar chia szerb jei – és köz vet ve Szer bia
– között.27 Milan ki rály nyíl tan Mo nar chia- ba rát po li ti ká ja a ber li ni kong resszus
után szin tén nem a ju go szláv iz mus erõ sö dé sé nek ked ve zett. Szer bia 1881-ben tit -
kos egyez ményt kö tött, amely ben egye bek mel lett kö te lez te ma gát, hogy te rü le tén
nem en ge dé lyez sem mi lyen szer vez ke dést a Mo nar chia te rü le tén élõ szer bek ér -
de ké ben – be le ért ve Bosz ni át és Her ce go vi nát is.28 A ju go szláv iz mus esz mé je ezek
után majd ne gyed szá za dig hát tér be ke rült, és csak a szá zad vé gén, a 20. szá zad
ele jén buk kant fel is mét mint a dél szláv nem ze tek po li ti kai egye sü lé sé nek egy le -
het sé ges meg ol dá sa.

A szá zad for du ló ra az Osztrák–Magyar Mo nar chia dél szláv nem ze tei je len tõs
tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vál to zá so kon men tek ke resz tül. A hor vát és
szerb fi a ta lok kö zül so kan, ön ként vagy kény szer bõl, Prá gá ban vé gez ték ta nul -
má nya i kat, ahol ha tot tak rá juk Tomaš G. Masaryk szláv egy sé get hir de tõ né ze -
tei. Hor vá tor szág ba vissza tér ve ezek a fi a ta lok el ve tet ték a hor vát ál lam jog al kal -
ma zá sát, és he lyet te a ter mé szet jog alap ján el sõ sor ban a hor vá tok, szer bek és
szlo vé nek nem ze ti egy sé gét hangoztatták.29 A zág rá bi egye te men már a ki lenc -
ve nes évek ben meg ala kí tot ták a 20. szá zad ele jén meg ala ku ló szerb–horvát ko a -
lí ció alap já ul szol gá ló Ha la dó If jú ság szervezetét.30 A szá zad for du ló ra el múlt az
a sokk, amit a Ka to nai Ha tár õr vi dék nek Hor vá tor szág gal va ló egye sí té sé vel a
hor vát po li ti kai élet be ak tí van be kap cso ló dó, a hor vát el len zék kel szem ben
rend re Héderváry bánt tá mo ga tó szerb párt meg ala ku lá sa vál tott ki. 1903-ra vé -
get ért Khuen Hédervárynak a szer be ket elõny ben ré sze sí tõ kor mány zá sa, és ek -
kor ra a hor vát or szá gi szer bek is re vi de ál ták po li ti ká ju kat. Több sé gük a Nagy-
Szer bi á val va ló egye sü lést kí ván ta meg va ló sí ta ni, de be kel lett lát ni uk, hogy mi -
vel õk él nek leg tá vo labb Szer bi á tól, nem en ged he tik meg ma guk nak, hogy olyan
„szûk szerb” po li ti kát foly tas sa nak, mint a szer bi ai vagy a vaj da sá gi szer bek. Tu -
do má sul kel lett ven ni ük, hogy amennyi ben csat la koz ni kí ván nak Szer bi á hoz,
azt csak is egy szé le sebb ala po kon va ló egye sü lés sel va ló sít hat ják meg. En nek a
fel is me rés nek kö szön he tõ en a Drinán tú li te rü le te ken a hor vá tok kal ve gye sen
élõ szer bek már a 19. szá zad vé gé tõl igye kez tek hat ni a szerb nem ze ti po li ti ká -
ra, hogy az a ju go szláv iz mus irá nyá ban moz dul jon el,31 bár er re, amíg Szer bi á -
ban a Mo nar chia-ba rát po li ti kát foly ta tó Obrenović-dinasztia ural ko dott, nem
sok esé lyük volt. 1903-ban, Aleksandar Obrenović meg gyil ko lá sa után azon ban
meg vál to zott a hely zet. Szer bi á ban is mét a Karađorđević-dinasztia ke rült ha ta -
lom ra, és Pé ter ki rály, sza kít va a Mo nar chia-ba rát po li ti ká val, vissza tért a ha gyo -
má nyos orosz- és fran cia ba rát szerb kül po li ti ká hoz. A szer bi ai for du lat, a hor vát
po li ti ká ban be kö vet ke zett fent em lí tett vál to zá sok mel let le he tõ vé tet te, hogy a
Monarchia-beli szer bek és hor vá tok kö zött mind szo ro sab bá vál jon az együtt mû -
kö dés, amely a dél szláv kér dés meg ol dá sát egy re in kább a szé les ala po kon meg -
va ló su ló dél szláv egy ség ben, a ju go szláv iz mus ban lát ta.

1905-ben Hor vá tor szág ban az ún. Rijekai rezolucióban a hor vát or szá gi, dal -
má ci ai és iszt ri ai hor vát el len zé ki po li ti ku sok az új kur zus jegyében32 amel lett26
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fog lal tak ál lást, hogy a hor vát kér dést dél szláv ke re tek kö zött kell meg ol da ni.
En nek ér de ké ben haj lan dó ak vol tak együtt mû köd ni a ma gyar el len zé ki ko a lí ci ó val
a tel jes ma gyar füg get len ség el éré sé ért, cse ré ben ter mé sze te sen vi szont tá mo ga -
tá suk ra szá mí tot tak. Nem sok kal ké sõbb az ún. Zadari ha tá ro zat ban a dal má ci ai
és hor vát or szá gi szerb po li ti ku sok is csat la koz tak a hor vát el len zék ál lás pont já -
hoz, majd 1905 de cem be ré ben meg ala kí tot ták az el sõ tar tós nak bi zo nyu ló
szerb–horvát po li ti kai szer ve ze tet, a Szerb–Horvát Ko a lí ci ót, amely az el sõ vi lág -
há bo rú vé gé ig meg õriz te ve ze tõ sze re pét a hor vát po li ti kai élet ben. A Mo nar chia
dél szláv jai kö ré ben egy re erõ tel jes eb ben je len le võ ju go szláv iz mus to váb bi erõ -
sö dé sé hez nagy mér ték ben hoz zá já rul tak Szer bi á nak a Bal kán-há bo rúk ban el ért
ha di si ke rei, ame lyek nek kö szön he tõ en Szer bi á nak si ke rült hely re ál lí ta ni az
1876-os török–szerb há bo rú ban, majd Bosz nia oszrák–magyar ok ku pá ci ó já val,
il let ve az 1885-ös bolgár–szerb há bo rú ban és Bosz nia an ne xi ó já val meg té pá zott
te kin té lyét és be bi zo nyí ta ni, hogy ké pes lesz be töl te ni a „Dél szláv Piemont”
sze re pét. 

Il lú zi ó ból va ló ság. A ju go szláv egy ség meg va ló sí tá sá nak le he tõ sé ge

A füg get len dél szláv ál lam meg te rem té sé re az el sõ iga zán nagy le he tõ sé get az
el sõ vi lág há bo rú ki tö ré se kí nál ta. Hogy a vi lág há bo rú be fe je zé sét kö ve tõ en meg -
ala kul ha tott, ab ban – fon tos sá gi sor rend ben – há rom té nye zõ, az an tant ha tal -
mak, a szerb kor mány és a dél szláv emig rá ció ját szott sze re pet.

A há bo rú ki tö ré se Szer bia szá má ra egy ben azt je len tet te, hogy el ér ke zett az
idõ a Garašanin ál tal már a Načertanijéban meg jó solt le szá mo lás ra Auszt ri á val.
A Mo nar chi á tól gaz da sá gi lag nagy mér ték ben füg get le ne dett Szer bia
(1906–1911 kö zöt ti vám há bo rú), a Bal kán-há bo rúk ban te rü le ti leg meg nö ve ked -
ve, harc edzett, fran cia fegy ve rek kel fel sze relt had se reg gel ren del kez ve és az an -
tant tá mo ga tá sát ma ga mö gött tud va (no ha az an tant a há bo rú vé gé ig nem is -
mer te el Szer bi át szö vet sé ge sé nek) össze ha son lít ha tat la nul jobb esé lyek kel
ren del ke zett egy ju go szláv, de leg alább is nagy szerb ál lam lét re ho zá sá ra, mint
ko ráb ban bár mi kor.

Szer bia ha di cél ja it és az észa ki irány ban meg ha tá ro zott te rü le ti kö ve te lé se ket
Pašić 1914. szep tem ber 4-én, vá la szul az an tant nak a Bal kán-szö vet ség fel újí tá -
sát cél zó ja vas la tá ra, kör táv irat ban is mer tet te a szö vet sé ges hatalmakkal.33 De -
cem ber 7-én a szerb ki rá lyi kor mány Nišben be je len tet te a szkupstinának, hogy
a ki rá lyi kor mány egyet len és leg fon to sabb fel ada tá nak te kin ti si ke re sen be fe jez -
ni a há bo rús ko dást, „amely kez det tõl fog va eggyé vált az el nyo mott szerb, hor -
vát és szlo vén test vé re ik fel sza ba dí tá sá val és egyesítésével”.34 A szerb kor mány
ez zel a nyi lat ko za tá val egy ér tel mû en tu dat ta a vi lág gal és az érin tet tek kel, hogy
szán dé ká ban áll meg va ló sí ta ni az egy sé ges dél szláv ál la mot. Ar ról azon ban,
hogy azt mi lyen úton-mó don kí ván ja meg va ló sí ta ni, ek kor még nem esett szó
nyil vá no san.

Mi köz ben Szer bia ha di cél ja it fo gal maz ta, és a dél szláv egy ség meg va ló sí tá sát
a hi va ta los po li ti ka rang já ra emel te, ad dig Hor vá tor szág ból a vi lág há bo rú ki tö ré -
sét kö ve tõ en szá mos po li ti kus nak emig rál nia kel lett. Az emig ráns po li ti ku sok,
akik kö zül töb ben a szerb–horvát ko a lí ció lét re ho zói kö zé tar toz tak, 1915. má jus
ele jén Pá rizs ban meg ala kí tot ták a Ju go szláv Bi zott sá got. El nö ke a zág rá bi ügy -
véd Ante Trumbić volt, ám va ló di ve ze tõ je a dal má ci ai hor vát po li ti kus, Franjo
Supilo. No ha a Ju go szláv Bi zott ság tény le ge sen már 1914 ok tó be ré ben meg ala -
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kult Fi ren zé ben, hi va ta lo san csak 1915. má jus 1-jé vel kezd te meg mû kö dé sét Pá -
rizs ban. Fon tos meg je gyez ni azon ban, hogy meg ala ku lá sa a szerb kor mány ha tá -
ro zott szán déká nak meg fe le lõ en történt.35 Nikola Pašić, Szer bia mi nisz ter el nö ke
azt kí ván ta, hogy a szö vet sé ge sek egye dül Szer bi át is mer jék el az összes dél szláv
hi va ta los kép vi se lõ jé nek, és a leg ha tá ro zot tab ban el le nez te a Bi zott ság nak a Mo -
nar chia te rü le tén élõ dél szláv ok po li ti kai szer ve ként va ló fellépését.36 Pašić a Bi -
zott ság nak ki zá ró lag pro pa gan da fel ada to kat szánt, azt is Szer bia el len õr zé se
alatt.37 Ez zel szem ben a Bi zott ság ma gát kö vet ke ze te sen a Mo nar chia dél szláv ja -
i nak kép vi se lõ je ként ha tá roz ta meg. A Bi zott ság sze re pé rõl és jo go sít vá nya i ról
fo lyó vi ta a há bo rú fo lya mán új ra és új ra fel buk kant, de a szerb kor mány és a Bi -
zott ság kö zöt ti el len té tek leg mar kán sab ban az egye sü lés mód já nak kér dé sé ben
je lent kez tek.

Frano Supilo, aki a Bi zott ság egyik ve zér egyé ni sé ge és esz mei ve ze tõ je volt,
az új ál lam fö de ra tív egye sü lé sét kí ván ta. A há bo rú el sõ évé ben még du a lis ta
ala pon: az egye sült Há rom egy Ki rály ság Szlo vé ni á val és Szer bia a tel jes egyen -
jo gú ság alapján,38 majd ké sõbb a tör té nel mi te rü le tek fö de ra tív egy sé ge i nek – az
1913-as Szer bia Vaj da ság gal, Szlo vé nia, a Há rom egy Ki rály ság, Bosz nia és Her -
ce go vi na és Crna Go ra – egye sü lé se ként kép zel te el az új államot.39 Supilónak az
egye sü lés rõl val lott né ze tei azon ban – ame lyek kel a Ju go szláv Bi zott ság leg több
tag ja egyet ér tett – tá vol ról sem es tek egy be az Ilija Garašanin nagy szerb esz mé -
jét val ló szerb mi nisz ter el nök, Nikola Pašić el kép ze lé se i vel. Pašić el akar ta ke rül -
ni azt, hogy a szé les ala po kon meg va ló su ló dél szláv egy ség ben gyen gül je nek
Szer bia po zí ci ói, ezért a Mo nar chia dél szláv te rü le te i nek nem Szer bi á val va ló
egye sü lé sét, ha nem Szer bi á hoz csa to lá sát kívánta.40 Supilóval el len tét ben az új
állam po li ti kai be ren dez ke dé sé nél a cent ra lis ta elv al kal ma zá sát tar tot ta kívá-
natosnak.41 A fö de ra liz must csak ab ban az eset ben tar tot ta el kép zel he tõ nek, ha
az nem sér ti Szer bia ér de ke it, és a cent ra lis ta út vég képp jár ha tat lan nak bi zo -
nyul na. A szerb ér de kek vé del mét egy fö de ra lis ta ál lam ban az zal lát ta biz to sí -
tott nak, ha köz vet le nül Szer bi á hoz tar toz nak azok a Drinán és a Szá ván tú li te -
rü le tek, ame lyek a tör té nel mi jo gok vagy a szerb et ni kai több ség mi att Szer bi át
illetik.42 El kép ze lé se sze rint az 1913-as Szer bia a Vaj da ság gal, Szerémséggel,
Bosz ni á val és Her ce go vi ná val, Dal má cia dé li ré szé vel és az egye sült Crna Go rá -
val egy olyan Nagy-Szer bi át al kot na, amely mind te rü le ti leg, mind la kos sá gá nak
szá mát il le tõ en a leg erõ sebb len ne a há rom egy ség bõl (Szer bia, Hor vát or szág,
Szlo vé nia) ál ló fö de rá ci ón belül.43

A Ju go szláv Bi zott ság és a szerb kor mány kö zött már a kez de tek tõl meg lé võ
el len tét to vább mé lyült, ami kor Supilo fel ve tet te, hogy amennyi ben Szer bia
nem haj lan dó re vi de ál ni né ze te it az egye sü lés rõl, hogy az dél szláv szel lem ben
és a tel jes egyen jo gú ság alap ján tör tén jen, úgy szá muk ra nem ma rad más hát ra,
mint kez de mé nyez ni az önál ló Hor vát or szág meg ala kí tá sát, mind azon te rü le tek -
kel, ame lyek nép sza va zás sal mel let te döntenek.44 A ja vas lat kis hí ján sza ka dás -
hoz ve ze tett a Ju go szláv Bi zott sá gon be lül is. A szerb és a szlo vén ta gok Supilo
ra di ká lis ja vas la ta el len fog lal tak ál lást, míg a hor vát ta gok több sé gé nek vé le mé -
nye nem állt tá vol Supilo nézeteitõl.45 En nek el le né re Supilo ja vas la tát az önál -
ló hor vát bi zott ság meg ala kí tá sá ról még a hor vát ta gok sem támogatták.46 Nem
sok kal ké sõbb Supilo is le tett er rõl a ter vé rõl, majd hogy el ke rül je a sza ka dást a
Ju go szláv Bi zott ság ban, le mon dott tag sá gá ról. Tá vo zá sa után im már tény le ge sen
Ante Trumbić lett a Bi zott ság meg ha tá ro zó alak ja, aki a kor fui tár gya lá so kig nem
fe sze get te az egye sü lés mi ként jé nek ké nyes kérdését.4728
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A Ju go szláv Bi zott sá got ugyan egy sé ge sen úgy szo kás be ál lí ta ni, mint a fö de -
ra lis ta ál lam be ren dez ke dés szó szó ló ját, azon ban ez sem volt tel je sen egy ér tel -
mû. A kü lön bö zõ szin tû és mér té kû fö de rá ci ós el kép ze lé sek a bi zott ság egy-egy
tag já hoz vol tak köt he tõk, és nem be szél he tünk egy sé ges, el fo ga dott ál lás pont ról.
En nek több oka volt: bi zony ta lan volt a Bi zott ság sor sa a szerb kor mány tá mo -
ga tá sa nél kül; a dél szláv po li ti kát min den kép pen egy sé ges nek kel lett fel tün tet -
ni a szö vet sé ge sek elõtt; emel lett a Bi zott ság szá mos tag ja sem volt meg gyõ zõd -
ve ar ról, hogy me lyik be ren dez ke dés, a cent ra lis ta vagy a fö de ra tív a cél sze rûbb
a jö võ dél szláv ál la ma számára.48

A dél szláv ok kö ré ben ko ránt sem volt azon ban egy ér tel mû, hogy az egye sü lés -
nek sors sze rû en be kell kö vet kez ni, s hogy a kö zös dél szláv ál lam lét re ho zá sa az
egyet len jár ha tó út a szer bek, hor vá tok és szlo vé nek szá má ra. Alá tá maszt ja ezt
a zág rá bi szábornak a kép vi se lõk több sé ge ál tal 1917 már ci u sá ban el fo ga dott fel -
ira ta IV. Kár oly hoz, amely ben hi tet tet tek a Mo nar chia mel lett, és a dél szláv
egye sü lést el sõ sor ban az Ad ri á ig ter je dõ és Bosznia-Hercegovinát is ma gá ba fog -
la ló hor vát föl dek egye sü lé sé vel lé nye gé ben a Mo nar chia trialista át ala ku lá sá ban
lát ta kí vá na tos nak. En nek volt egy újabb ma ni fesz tu ma a Habs burg Bi ro da lom
kö zös par la ment jé ben, Bécs ben te vé keny ke dõ úgy ne ve zett Ju go szláv Klub ba tö -
mö rült hor vát és szlo vén kép vi se lõk 1917. má ju si nyi lat ko za ta, amely szin tén a
Mo nar chia dél szláv jai ál tal la kott te rü le tek nek egye sü lé sét kér te „egy önál ló
min den nép ural má tól men tes, de mok ra ti kus ala po kon lét re ho zott, a Habs-
burg–Lotharingiai ház ál tal ve ze tett államtestbe”.49

A Bi zott ság és a szerb kor mány kö zöt ti vi szony 1917-re nor ma li zá ló dott. 
A kap cso la tok ja vu lá sá ban – Supilo tá vo zá sán túl – dön tõ sze re pe volt a há bo -
rús és nem zet kö zi hely zet ben be állt vál to zá sok nak. A szerb kor mány és a Ju go -
szláv Bi zott ság kö zöt ti vi szony ala ku lá sá ról el mond ha tó, hogy az az egész idõ -
szak ban a min den ko ri nem zet kö zi erõ vi szony ok függ vé nyé ben ala kult. Szer bia
„erõ fö lé nye” a Bi zott ság gal szem ben ugyan vé gig meg ma radt, de a nem zet kö zi
po li ti kai és há bo rús hely zet ben be állt vál to zá sok ked ve zõ en ha tot tak a Bi zott ság
szerb kor mánnyal szem be ni po zí ci ó i ra. Az erõk ki egyen lí tõ dé sé nek fo lya ma ta
már 1915 vé gén, Szer bia ka to nai össze om lá sá val és az or szág meg szál lá sá val, il -
let ve a szerb kor mány Kor fu ra me ne kü lé sé vel el kez dõ dött. A cá ri rend szer bu ká -
sa a feb ru á ri for ra da lom ban szin tén ked ve zõt len ha tás sal volt Szer bia po li ti kai
helyzetére.50 Az Egye sült Ál la mok be lé pé se a há bo rú ba és a nem ze ti ön ren del -
ke zé si elv meg je le né se és vé gül az ok tó be ri for ra da lom, ami Szer bia fõ tá mo ga -
tó já nak el vesz te té sét je len tet te, mind hoz zá já rult ah hoz, ha nem is egy for ma
mér ték ben, hogy a szerb kor mány erõ fö lé nyé nek csök ke né sé vel egye nes arány -
ban nõ jön a Bi zott ság magabiztossága.51 Az 1917-ben ki ala kult hely zet ben Pašić
haj lan dó nak mu tat ko zott fel füg gesz te ni ko ráb bi né ze te it, és bár to vább ra sem is -
mer te el egyen lõ part ne ré nek a Bi zott sá got, de leg alább kész volt meg be szé lé se -
ket foly tat ni ve le.

A bé kü lé keny hang nem je gyé ben a szerb kor mány Kor fu ra hív ta a Ju go szláv
Bi zott sá got, hogy egyez tes sék né ze te i ket a jö ven dõ ál lam po li ti kai be ren dez ke -
dé sé rõl és ál lam for má já ról. Öt hé tig, 1917. jú ni us 15-tõl jú li us 20-ig tar tó ta nács -
ko zás vet te kez de tét, amely ben alig ha meg le põ mó don a leg éle sebb el len tét az
új ál lam po li ti kai be ren dez ke dé sé nek kér dé sé ben je lent ke zett: a szerb uni-
tarista/centralista versus a hor vá tok ál tal kép vi selt fö de ra lis ta ál lás pont kö zött.
Az ál lás pont ok gyö ke re it a fe lek el té rõ tör té nel mi fej lõ dé sé ben és a hoz zá kap -
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cso ló dó ha gyo má nya i ban lel het jük meg, ame lyek a dol go zat el sõ ré szé ben vá -
zolt elõz mé nyek hez mér ten szin te vál to zat lan mér ték ben ek kor is meg ha tá roz -
ták vi szo nyu lá su kat az egye sü lés mi ként jé hez és az új ál lam be ren dez ke dé sé -
hez. Trumbić, ügye sen, mi köz ben nyi lat ko za ta i ban el is mer te az egy sé ges, uni-
tarista/centralist be ren dez ke dés szük sé ges sé gét, a tár gya lá sok so rán tett konk rét
ja vas la ta i val azon ban egy ér tel mû en egy re a fö de ra liz mus irá nyá ba hú zott.
Mind két fél ré szé rõl zaj lott a tak ti ka és ügyes ke dés, amely idõn ként ko moly sza -
ka dás ve szé lyé vel fe nye ge tett. Az egyi ket kö ve tõ en, mi u tán Pašić fel ve tet te,
hogy a szer bek egye dül lét re hoz hat ják Nagy-Szer bi át, ami re vá la szul Trumbić a
sa ját önál ló Hor vát or szág lét re ho zá sá nak le he tõ sé gét hoz ta fel, mind két fél
egyet ér tett ab ban, hogy job ban te szik, ha nem fe sze ge tik to vább ezt a kér dést,
ha nem el dön té sét ké sõb bi idõ pont ra, az új ál lam meg ala ku lá sa után ra
halasztják.52 Így is tör tént. A meg be szé lé sek ered mé nyét 1917. jú li us 20-án kö -
zös nyi lat ko zat ban az ún. „kor fui nyi lat ko zat ban” tet ték köz zé. A nyi lat ko zat ban
ál lást fog lal tak egye bek kö zött amel lett, hogy a majd mag ala ku ló egy sé ges dél -
szláv ál lam a Karađorđević-dinasztiával az élén az al kot má nyos, de mok ra ti kus és
par la men tá ris Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság le gyen, amely ben meg va ló sul a
há rom nem zet, il let ve min den ál lam pol gár és a val lá sok tel jes egyenjogúsága.53

Bár a nyi lat ko zat két ség kí vül fon tos el vi ha tá ro za to kat tar tal ma zott az új ál lam
ne vé re, ál lam for má já ra és nem ze te i nek egyen jo gú ság ára néz ve, de nem érin tet -
te a leg lé nye ge sebb kér dést, hogy cent ra lis ta, avagy fö de ra lis ta be ren dez ke dé sû
lesz-e az új ál lam. A kér dést a bé ke kö tés után meg ho zan dó al kot mánnyal kí ván -
ták ren dez ni, amit a majd meg ala ku ló Al kot má nyo zó Nem zet gyû lés nek kell tel -
jes egé szé ben, két har ma dos több ség gel elfogadnia.54

A kor fui nyi lat ko zat fo gad ta tá sa és je len tõ sé ge

A hor vát és a szlo vén po li ti kai köz élet ben (a Mo nar chi án be lül) a nyi lat ko zat
rész ben hall ga tás ra, rész ben el uta sí tás ra ta lált. Ugyan ak kor a Starčević-féle Hor -
vát Jog párt és más par la men ti cso por to su lás a száborban alap ve tõ en po zi tí van
vi szo nyult a nyi lat ko zat hoz, kri ti ká juk a nyi lat ko zat azon ré szé re vo nat ko zott,
amely az új ál lam bel sõ be ren dez ke dé sé rõl szólt, meg je gyez ve, hogy a hor vá tok -
nak, te kin tet tel tör té nel mi ál lam jo gi múlt juk ra, leg alább az el sõ idõ szak ban meg
kel le ne õriz ni a sa ját hor vát ál la mu kat eb ben az ál lam kö zös ség ben. Ezért úgy
vél ték, hogy elõ ször a hor vát nem ze tet kell egye sí te ni, lét re hoz va a hor vát ál la -
mot, amely ezt kö ve tõ en a leg szo ro sabb re ál uni ó ban egye sül het ne Szer bi á val és
Szlovéniával.55

A kor fui nyi lat ko zat a fen tebb em lí tett hi á nyos sá ga el le né re alap ve tõ en ked -
ve zõ fo gad ta tás ra ta lált a dél szláv ok kö ré ben. Bosz nia és Her ce go vi na szerb és
hor vát la kos sá ga több sé gé ben (ki vé ve a hor vát kle ri ká li so kat) fenn tar tás nél kül
el fo gad ta és tá mo gat ta azt.56 Há rom hét tel a nyi lat ko zat után Mon te neg ró Nem -
ze ti Egye sü lé si Bi zott sá ga Pá rizs ban szin tén fel té tel nél kül el fo gad ta a kor fui
nyi lat ko zat ban fog lal ta kat, és ha tá ro zat ban nyil vá ní tot ta ki egye sü lé si szán dé kát
a szerb ural ko dó di nasz tia alatt, mond ván, hogy ez zel a há bo rú val Crna Go ra
mint önál ló ál lam be fe jez te küldetését.57 Fö lös le ges hang sú lyoz ni, hogy ez zel a
nyi lat ko zat tal a mon te neg rói ural ko dó tá vol ról sem ér tett egyet.58

A dek la rá ció nem zet kö zi vissz hang ja már ke vés bé volt ked ve zõ. A nagy ha tal -
mak in kább csak tu do má sul vet ték, de nem kí ván ták azt ér té kel ni, mi vel az egy -
sé ges dél szláv ál lam lét re ho zá sa a nyi lat ko zat köz zé té te le kor még nem sze re pelt30
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hi va ta los ter ve ik kö zött. A nagy ha tal mak nak – Ang li á nak és Fran ci a or szág nak –
Szer bi á val el len tét ben, a há bo rú kez de tén még nem vol tak rész le te sen meg fo gal -
ma zott ha di cél ja ik. Kü lö nö sen nem a Bal kán ra s azon be lül Szer bi á ra néz ve. Né -
ze te i ket a dél szláv egye sü lés meg íté lé sé ben a min den ko ri nem zet kö zi po li ti kai-
és a há bo rús hely zet ben be állt vál to zá sok, az Osztrák–Magyar Mo nar chia há bo -
rú utá ni sze re pé nek meg íté lé se és – 1915 után – az Ola szor szág  iránt a lon do ni
tit kos szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ik be fo lyá sol ták. 

A dél szláv né pek több sé gét kép vi sel ni kí vá nó po li ti kai erõk, a szerb kor mány
és a Ju go szláv Bi zott ság kö zös nyi lat ko za ta fon tos mér föld kõ a ju go szláv ál lam
lét re ho zá sá hoz ve ze tõ úton. El sõ al ka lom mal ül tek le hi va ta lo san tár gyal ni mint
egyen lõ – leg alább is pa pí ron egyen lõ – fe lek, el sõ al ka lom mal hoz tak kö zö sen
el fo ga dott dön té se ket a jö ven dõ ál lam tény le ges mû kö dé sé nek fon tos kér dé se i -
rõl, és ami leg alább ennyi re fon tos, ez zel a nyi lat ko zat tal ad ták tud tá ra a vi lág -
nak, hogy el tö kél tek a dél szláv egy ség meg te rem té sé ben, nem pusz tán ál mo doz -
nak, ha nem el kezd ték tar ta lom mal fel töl te ni a maj da ni ál lam ke re te it, s a nagy -
ha tal mak po li ti kai ter vez ge té se ik so rán szá mol hat nak, mi több, szá mol ni uk kell
egy új po li ti kai erõ meg ala ku lá sá val a Bal ká non.
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