
ZOK  a felháborító események, amelyek az országnak a románok által

KISEBBSÉGI MAGYAR SORS.

A KISEBBSÉGEK VÉDELME.

elfoglalt területén a múlt hónapban lejátszódtak, ismét a kisebbségek
védelmének kérdése felé irányítják egész figyelmünket. Nekünk a kisebbségi
védelem több, mint más nemzeteknek. Mert míg ezekre nézve ez csak az
általános emberiesség kérdése, a nemzetközi jog helyesebb kialakulásának
kérdése, addig reánk nézve ennél sokkal többet jelent. Egyfelől a tör-
téneti, a legbensőbb vérségi és művelődési hozzátartozás kérdése. Minket
az országtól elszakított kisebbségekhez több mint ezeréves közös múlt,
szoros vérségi és kulturális kapcsolatok fűznek. Reánk nézve sohasem
lesz közömbös, hogy ezeknek az idegen uralom alá került elemeknek minő
a sorsa. Másfelől a kisebbségi védelem reánk nézve valóságos létkérdés is.
A magyar nemzet fenmaradása nagyrészben attól függ, vájjon az idegen
uralom alá hajtott kisebbségeknek sikerül-e jellegüket továbbra is meg-
őrizni. így fogva fel ezt a kérdést, az a legelső gondolatunk, vájjon a szomorú
nagyváradi és kolozsvári eseményekkel szemben az arra hivatott tényezők
megtették-e kötelességüket. Hogy erre a kérdésre választ adhassunk, ismer-
nünk kell a fennálló jogi helyzetet.

Az antant-hatalmak a világháborút ellenünk többi között azzal a hang-
zatos ürüggyel is folytatták, hogy a kettős monarchia szerencsétlen nemzeti-
ségi összetételénél fogva örökös veszedelme az európai békének, amelyet
tehát meg kell semmisíteni, s helyébe nemzetiségileg egységesen tagolt
államokat kell teremteni. A háború utáni egyik nagy csalódásuk az volt,
hogy ezt a célt nemcsak, hogy elémiök nem sikerült, hanem, hogy a nemze-
tiségi kérdés az általuk életrehívott új államalakulatokban még veszedel-
mesebb alakban jelentkezik, mint előbb a kettős monarchiában. Nem is
késtek a baj leküzdésére ellenszerről gondoskodni: az érdekelt államokkal
külön szerződéseket kötöttek a kisebbségek védelmére. Ilyen szerződés
jött létre köztük és Románia között is. Valamennyi szerződés tartalma
lényegileg ugyanaz.

E szerződések a kisebbségeknek széleskörű magán-, vallási és politikai
jogi helyzetet biztosítanak és gondoskodnak arról, hogy az érdekelt államok
azt kedvük szerint ne korlátozhassák. E célból mindenekelőtt kimondják,
hogy idevonatkozó rendelkezéseiket a védelemre kötelezett államok alap-
törvényeknek ismerik el, amelyekkel semmiféle más törvény vagy rendelet
nem állhat ellentétben. Továbbá az illető államokban a kisebbségi védel-
met nemzetközi üggyé teszik, s azt mint ilyent, a Nemzetek Szövetségének
oltalma alá helyezik. Ennek kettős értelme van. Először: a kisebbségi véde-
lemre vonatkozó rendelkezések a Szövetségi Tanács többségének hozzá-
járulása nélkül meg nem változtathatók. Másodszor: a Szövetségi Tanács
őrködik a fölött, hogy a védelemre kötelezett államok a kisebbségeknek
a szerződésileg biztosított védelmet valóban nyújtsák is.

A Szövetségi Tanács e tárgyban igen tág hatáskörrel bír, mert nemcsak
abban az esetben hivatott közbelépni, mikor a kisebbségi jogokon már
valóságos sérelem esett, hanem már akkor is, mikor annak csak a vesze-
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élelme fenyeget. Ezt az utóbbi mozzanatot különösen óhajtom kiemelni,
mert a jogvédelem terén egészen új eszmekört nyit meg számunkra. A jog-
védelem eszméjét a jogsérelem gondolatával szoktuk kapcsolatba hozni,
amennyiben jogvédelemre azt tartjuk jogosultnak, akinek jogain valóságos
Sérelem esett. Itt azonban többről van szó, mert a jogvédelemre már a
jogsértés puszta veszedelme is ad jogot. A Szövetségi Tanács tehát már
akkor is hivatott közbelépni, mikor a kisebbségi jogok megsértésének csupán
a veszedelme fenyeget. De a Szövetségi Tanács intézkedési jogköre is rend-
kívül tág a kisebbségi jogok megsértése, illetve megsértésük veszedelme
esetében. A szerződés értelmében ugyanis a Tanács oly módon járhat el
és olyan utasításokat adhat, amelyek az adott esetben alkalmasoknak és
hathatósaknak mutatkoznak. Intézkedési jogköre tehát nem szorítkozik
arra, hogy . a sértést vagy a sértés veszedelmét konstatálja s erre az illető
állam kormányának figyelmét felhívja, hanem egyenesen utasításokat adhat
a sértés, illetve a sértés veszedelmének megszüntetésére. Más szavakkal,
rendelkező joghatósága van a kisebbségi védelemre kötelezett állam kor-
mányával szemben. Végül pedig ez az intézkedési hatósága nem pusztán
kisegítő, amely csak arra az esetre szorítkoznék, hogy az érdekelt kormány
elmulasztotta a sértést megszüntetni, illetve ennek veszedelmét elhárítani,
hanem fennáll erre való tekintet nélkül. A Szövetségi Tanács tehát hivatott
azonnal közbelépni, mihelyt a sértés vagy ennek veszedelme tudomására
jut, tekintet nélkül arra, hogy az érdekelt kormány tett-e valamely intéz-
kedést vagy sem. A szerződés a Szövetségi Tanács közbelépését csupán
egy feltételhez köti, hogy a Szövetségi Tanács valamelyik tagja a Tanács
figyelmét a bekövetkezett sértésre, illetve annak veszélyére felhívja. Mihelyt
ez megtörtént, a Tanács azonnal köteles az ügy érdemével foglalkozni, a
ha arról győződik meg, hogy sértés történt vagy legalább is veszélye fenn-
forog, köteles azonnal a helyzetnek megfelelően intézkedni.

A mondottak alapján igen könnyű megállapítani, hogy a Szövetségi
Tanács a nagyváradi és kolozsvári, valamint a többi helyeken lezajlott
eseményekkel szemben feladata magaslatán állott-e vagy sem.

Legnagyobb sajnálatunkra a Szövetségi Tanács ezúttal sem volt a
helyzet ura. Az első pillanattól fogva nem volt kétséges, hogy a kisebbségi
jogokon oly súlyos és oly nagyarányú sérelem esett, aminőre Európában
még alig volt példa és mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy a Szövetségi
Tanács egészen tétlen maradt. Ha sokkal kevesebb történt volna, mint
amennyit a román kormány kezdetben nagy kegyesen beismert, ha ugyanis
nem történt volna egyéb mint az, hogy nagy embertömegek bejárták az
utcákat fenyegetve a kisebbségekhez tartozók életét, testi épségét és vagyo-
nát, a szerződés értelmében már akkor is adva volt az a tényállás, amely
a Szövetségi Tanácsot közbelépésre kötelezi. De jól tudjuk, s ezt most
már a román kormány sem titkolja többé, hogy sokkal több történt. Ember-
élet esett áldozatul, sok ártatlan embernek testi épsége szenvedett komoly
sérülést, vallási kegyeleti tárgyakat romboltak szét és nagyértékű vagyont
pusztítottak el. Mikor tehát egész nyilvánvalóan a kisebbségi jogok meg-
sértésének legsúlyosabb formája forog fenn, a Szövetségi Tanács nem
látja magát indíttatva arra, hogy közbelépjen. Súlyosítja a helyzetet az,
hogy a vérengzés és vagyonrombolás idejében a Szövetségi Tanács vélet-
lenül együtt volt. És mégis: tagjai között egy sem akadt, aki a Tanácsot
cselekvésre indítsa. Annyira uralkodik egész működésén a politika szelleme,
hogy a tagokban az emberiesség érzése nem tudott győzelemre jutni. Azt
hozták fel a Tanács mentségére, hogy a kérdés nem volt kitűzve decemberi
ülésszakának napirendjére, már pedig a Tanács csak a napirendre kitűzött
kérdésekkel foglalkozhatik. Ennél naivabb védekezés el sem képzelhető.
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Talán csak nem várták azt, hogy azok a barbár elemek véres, romboló
munkájukat előre bejelentsék. Ahol emberélet esik áldozatul és mérheden
értékű vagyon elpusztításáról van szó, ott a mulasztást nem lehet azzal
menteni, hogy a kérdés nem volt napirendre tűzve. A végveszély a cselek-
vést önmagától kitűzi napirendre. Egyébiránt jogilag nem is áll az, hogy
a Szövetségi Tanács csak a napirendre kitűzött kérdésekkel foglalkozhatnék
érvényesen. Azt is felhozták a Tanács mentségére, hogy előbb be kell várnia
a román kormány megtorló intézkedéseit, amely igen komoly jelét adta
annak, hogy az okozott jogsértéseket keményen akarja megtorolni és a
szenvedett kárért teljes megtérítést kíván nyújtani. Már fentebb kifejtet-
tem, hogy a Tanács cselekvése nincs attól feltételezve, hogy az érdekelt
kormány megfelelő orvoslást nem nyújt, ő akkor is köteles közbelépni,
ha az illető kormány a megtorlásra hajlandóságot mutat. Sőt ez annál szük-
ségesebb, hogy a felzaklatott kedélyek megnyugtatására a megígért megtorló
rendelkezések komoly foganatosítását ellenőrizze. Hogy a román kormány-
nyal szemben ez fokozottabb mértékben volna szükséges, ezt a mi nagyon
keserű tapasztalataink után bővebben is bizonyítani egészen fölösleges.
A legkevesebb tehát, amit a Szövetségi Tanácsnak tennie kellett volna, az,
hogy ellenőrizze a román kormány által kilátásba helyezett megtorlás haté-
kony foganatosítását. De a Szövetségi Tanács, eddig legalább, ezt sem
tartotta szükségesnek.

Felmerült az a kérdés is, vájjon magyar részről megtörtént-e minden
lépés a súlyos sérelmek orvoslására. Minket ugyanis a román kormány
által nyújtandó kisebbségi védelem igen közelről érint, s így az erre hivatott
magyar tényezők fellépése iránti érdeklődés egészen érthető. Előre kell
bocsátanom, hogy a kisebbségi szerződések jóformán semmiféle eszközt
sem adnak a magyar kormány kezébe a kisebbségek védelmére. A Szövetségi
Tanács ugyanis mint fentebb érintettem, csak akkor köteles az eljárást
folyamatba tenni, ha erre valamelyik tanácstag a figyelmét felhívja. Más
állam csak kérvénnyel fordulhat e célból a Tanácshoz, ez azonban egyál-
talában nem köteles a kérvény alapján az ügy iránt érdeklődni. Megteheti,
de erre kötelezve nincs. És ha megteszi, az eljárás oly bonyodalmas, hogy
legtöbb esetben a kérvény semmiféle eredményre sem vezet. Ezek után
nemcsak érthető, de nagy belátásra is vall, hogy a magyar kormány eddig
a kérvényi úton való fellépést nem kockáztatta meg. Hogy jövőben mit fog
tenni, azt kívülállók természetesen nem tudhatják, de annyi kétségtelen,
hogy eddigi várakozó álláspontja, mely a fejlemények gondos megfigye-
léséből áll, teljesen indokolt.

A világháború után létrejött nemzetközi helyzet Magyarországra nézve
rendkívül káros. Azonban ebben a súlyos helyzetben is, a jobb jövő remé-
nyében, meg kell őriznünk tisztánlátásunkat. S azért nem szabad elfelej-
tenünk, hogy a nemzetközi jog fejlődése terén igen nagy lépés volt, hogy
legalább egyes államokra nézve a kisebbségi védelmet nemzetközi üggyé
tették s azt a Nemzetek Szövetségének oltalma alá helyezték. Igaz, hogy
az intemacionalizálás Magyarországra is kiterjed, de reánk nézve nagyobb
terhet még sem jelent, mert azt a jogi helyzetet, melyet a békeszerződés a
magyarországi kisebbségek javára biztosít, mi még a háború előtt önként
megadtuk kisebbségeinknek. A védelem módja azonban, amelyet a szerző-
dések a kisebbségi jogok számára megállapítanak, ma még igen tökéletlen.
Először is egészen helytelennek bizonyult a kisebbségi védelem legfőbb
orgánumává a Szövetségi Tanácsot tenni. Ez a testület kétségkívül igen
tekintélyes és nagyjelentőségű is, azonban arra a feladatra, hogy a kisebb-
ségi védelmet ő gyakorolja, összetételénél fogva alkalmatlan. A Szövetségi
Tanács, bármennyire is hatja át tagjait az emelkedettebb emberiesség fel-
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fogása, mégis állandóan politikai befolyások hatása alatt áll, s így a kisebbségi
védelem terén nem képes azokat a tiszta emberiességi nézőpontokat érvényre
juttatni, amelyek nélkül ez a védelem népi lehet eléggé hatályos. Másodszor
pedig a Szövetségi Tanács előtti védelmi eljárás annyira nehézkes, hogy a
védelem már ennél az oknál fogva sem lehet eléggé sikeres. Már magában
véve az a körülmény, hogy senki más, mint egy tanácstag, nem indíthatja
a Tanácsot arra, hogy az eljárást folyamatba tegye, legtöbb esetben az egész
kisebbségi védelmet illuzóriussá teszi. Tanácstag ugyanis csak nagy ritkán
akad, aki a Tanács figyelmét bizonyos kisebbségi sérelmekre felhívja, s így
legtöbbször, mint a jelen esetben is, a legsúlyosabb és legnyilvánvalóbb
megsértése a kisebbségi jogoknak orvoslás nélkül marad.

A kisebbségi védelmi eljárást tehát lényegesen meg kell reformálni,
hogy céljának megfeleljen. Hogy miképen, az a magyar közönség előtt
eléggé ismeretes lehet, mert a Magyar Külügyi Társaság, mely sikeres
működésével napról-napra mind jelentősebb tényezőjévé válik nemzetközi
életünknek, ezt már megjelölte, s ezért már évek óta buzgalommal
küzd. Minthogy a kisebbségi védelem, mint már hangsúlyoztam, első-
sorban az emberiesség kérdése, azt (mint ilyent) jogi alapra kell helyezni.
Vagyis a kisebbségi jogok védelmét oly orgánum kezébe kell letenni, mely
teljesen mentes politikai befolyásoktól. Ilyen orgánum az Állandó Nemzetközi
Bíróság. Ennek a bíróságnak szervezete ugyan nem egészen megfelelő,
de az kétségtelen, hogy nagy tudásánál és abszolút pártatlanságánál fogva
az emberiség egyik legértékesebb intézménye s a legnagyobb tiszteletnek
és bizalomnak örvend. Ennek a bíróságnak kezébe nyugodt lélekkel tehetjük
a kisebbségi jogok védelmét. Nehogy valaki félreértsen, a kisebbségi szerző-
dések az Állandó Nemzetközi Bíróságnak már most is biztosítanak bizonyos
hatáskört, de ez annyira kivételes, hogy semmi gyakorlati értéke sincs.
Arra van szükség, hogy ezt a bíróságot a kisebbségi védelem főorgánumává
tegyék. Szükséges továbbá az, hogy ez a bíróság a védelem céljából köny-
nyebben legyen hozzáférhető mint most a Szövetségi Tanács és kisebbségi
kérdésekben is a védelmi eljárás előtte pontosan meghatározott peres eljárási
biztosítékokhoz legyen kötve.

Azonban ne legyen kétségünk az iránt, hogy ennek a reformnak meg-
valósítása igen nagy nehézségekbe ütközik. A kisebbségi szerződések által
legközelebbről érintett utódállamok mindent elkövetnek a kisebbségi véde-
lem további kifejlesztése ellen; sőt mostani szerződéseiket is magukra
nézve túlságosan súlyosaknak tartják, s azoktól mindenáron szabadulni
akarnak. Egyrészt igazságtalannak tartják, hogy a kisebbségi védelmet
csak rájuk nézve internacionalizálták, nem pedig a nagyhatalmakra nézve
is, holott ezeknek szintén vannak igen jelentős kisebbségeik. Másrészt
pedig a kisebbségi védelem intemacionalizálásában szuverénitásuk elvi-
selhetetlen korlátozását látják. Magyarországot az első kifogás közelebbről
nem érinti. Semmiképen sem ütközik érdekeinkbe, hogy a kisebbségi
védelmet az egész világon intemacionalizálják. De nem is érdekünk, hogy
ezt valami nagy nyomatékkal követeljük. A másik kifogás minket már igen
közelről érint. Jelenlegi súlyos helyzetünket éppen a kisebbségi védelem
intemacionalizálása az utódállamokban van hivatva némileg enyhíteni,
csak az szükséges, hogy azt minden tényező komolyan vegye. Mi tehát
mindaddig, míg a jelenlegi államalakulás fennáll, a kisebbségi védelem
intemacionalizálásáról nemcsak nem mondhatunk le, hanem annak oly
további kiegészítését kell követelnünk, mint azt fentebb kifejtettem. Mihelyt
azonban az ország régi határait visszaállítják, ami mindnyájunk legfőbb
vágya, ránk nézve az intemacionalizálás kérdésében is más helyzet fog
előállani. Magyarország természetesen akkor is a kisebbségeknek a legtel-
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jesebb jogvédelmet fogja nyújtani, de ekkor az internacionalizálás reá nézve
non lesz többé életkérdés, hanem azt csak általános emberségi nézőpon-
tokból fogja követelni.

Most azonban egyedül azt tartsuk szemünk előtt, ami a jelen nézőpont-
ból legfőbb feladatunk. Ez abból áll, hogy a kisebbségi védelem kérdésé-
vel állandóan és igen behatóan foglalkozzunk. Mert ha az anyaországtól
elszakított kisebbségeink látják, hogy az ország sorsuk iránt most is éppen
oly melegséggel érdeklődik, mintha csak területéhez tartoznának, az össze-
tartozás érzése bennük is élénkebb marad s így az elmaradhatatlan új
államalakulás mindenesetre könnyebb, reánk nézve pedig előnyösebb lesz.

MAGYARY GÉZA.

A MAGYAR KISEBBSÉG POLITIKAI HELYZETE
AZ S. H. S-ÁLLAMBAN.

HA VALAMELY politikai párt értékét azzal a sikerrel mérjük, amelyet
működésével elért, akkor az ,utódállamok’, magyar kisebbségi párt-

jait vádakkal kellene illetnünk. Mert az a pozitív politikai eredmény, amelyet
Szüllő Géza és Szentiványi József felvidéki, Bethlen György gróf erdélyi és
Sántha György délvidéki magyar kisebbségi pártjai kilenc év óta felmutathat-
tak, a reális siker skáláján nem valami magas fokot jelez. De tévedés, sőt igaz-
ságtalanság volna elszakított magyarságunk politikáját csak ezzel az anyagias
szemmértékkel mérni. A kisebbségi politika nemcsak a kisebbségre szakadt
puszta politikai tény, hanem ezenfelül egyetemes erkölcsi teher is, amelyet a
miUennáris magyar múlt, a nehéz magyar jelen, az ígéretesebb magyar jövő
külön is a kálváriát járó magyar kisebbség nehéz útjára rak. A kisebbségi ma-
gyar politika sehol sem lehet csak a ma megalkuvó opportunizmusa, hanem a
holnap élni akaró és tudó optimizmusának is kell lennie. Ha ez álláspontról
értékeljük elcsatolt magyarságunk kilenc éves kisebbségi politikáját, akkor
sikereik, amelyek inkább erkölcsiek, mint reálisok, valóban elismerésre
méltók. Kétségtelenül erkölcsi sikerük, hogy a megtört magyar nemzeti
Öntudat újra gerincesen áll és erősen cseng a szó, mely az eltépett magyar
kultúra egyetemességét és kapcsolatát hangoztatja. Felvirágzott Erdély új
magyar irodalma és harcol ott a megerősödött magyar sajtó. A kisebbségi
magyar politika az elcsatolt területeken nem merül ki ma többé abban,
hogy az új államok szűkmarkú politikájától holmi apróbb reális sikereket
taktikázzon ki.

Politikai siker tekintetében a legszegényebb az S. H. S.-állambeli Magyar
Párt. Sok oka és magyarázata van ennek a kedvezőtlen ténynek. Az első ok
kétségkívül Belgrád bizantinus és balkáni eszközökkel dolgozó politikája,
amellyel szemben az európai szellemű szlovének és horvátok sem tudnak
megnyugtató, pozitív sikerekre rámutatni, annál kevésbbé az a Magyar
Párt, amelynek már létjogosultságát is kétségbevonta eddig a szerb politikai
vezérkar. További oka a politikai sikertelenségnek az ottani magyarság
relatíve csekély száma. Félmilliónyi számukkal a délszláv országos poli-
tikában csak átmeneti és taktikai súlyuk lehet a törzsi hegemóniáért
folyó keserű harcokban. Belső, tartalmi súlyuknak tán Nyugaton lehetne
abszolút értéke, de nem a Száva túlsó partján. Ezenkívül a délvidéki magyar-
ság önmagában rejlő nehézségei: a külön délvidéki történelmi magyar
lélek hiánya, az ottani ,magyar emigráció’ évekig tartó, most már apadó,
de mindig egységet bontó izgatásai, földrajzi és közigazgatási szétszóródott-
ságuk, a Pasics-stflusú hivatalos, a Pribicsevics által pártfogolt ,felelőtlen’
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terror: mind olyan nyomót okok és magyarázatok, amelyekért hetővé teszik
azt a minimális politikai sikert, amelyet a délvidéki Magyar Párt eddig a
javára írhat.

Ezzel szemben viszont nem szabad felednünk azokat az erkölcsi
sikereket̂  amelyeket. a jugoszláviai Magyar Párt kilenc évi harca és szen-
vedése árán elért. Felrázta a magyarságot abból a szinte kétségbeesett
letargiából, amely évekig egyaránt megfeküdte a tiszaháti, a bácskai, a bán-
sági, a baranyai, a vendvidéki és főleg a szlavóniai magyarságot Felébresz-
tette az egység és a kisebbségi sors öntudatát a magyarok bomlott soraiban.
Tartotta a magyar szót a gyérszámú magyar egyesületekben, az egyenként
kikönyörgött olvasókörökben, a műkedvelők színpaddeszkáin és ma már
egyengeti útját, hasogatja barázdáit a bontakozó magyar irodalom magvetői
előtt is. Fájó és panaszos, óvatos és sokszor hangos lelküsmeretévé szegődött
annak a magyarságnak, amely sokáig maga is azt hitte, hogy a szerb asszi-
milációnak kell minden segítség és az eredményes defenzíva minden lehető-
sége nélkül áldozatául esnie. Aki nem ismeri a szerbizmus őserejű nacio-
nalizmusának mindent legázoló lendületét, az aligha fogja megbecsülhetni
azt az erkölcsi sikert, hogy ma már az S. H. S.-álíamban a magyarság non
csupán népszámlálási adat, egy csökkenő szám, hanem nyelvéből élő, kultú-
rájában talpraállott magyar kisebbség, amely nem fog és nem akar füstté
válni, sőt megtagadott politikai ponderabilitását is megmentette.

1918 ŐSZIRÓZSÁS októberének 19. napján már megalakul Zágrábban a
„Narodno Vijecse“ Korosec Ante, Pavelics Ante és Pribicsevics Szvetozár
szellemi vezérlete alatt és kimondja, hogy a „wilsoni önrendelkezés“ alapján
a monarchia délszláv részei, — tehát Horvátország, Dalmácia, Bosznia-
Hercegovina, Szlovénia, a Bácska, a Bánság, a Baranya — mint tényleges
jugoszláv többségű területéh: Szerbiával szövetkezve-egyesülve, meg-
alakítják Jugoszláviát.

November 1-én viszont Újvidéken alakul meg a szerb „Narodni Odbor“,
tisztára szerbekből, Tomics Jása elnöklete alatt, amely ugyancsak örök
időkre kimondja, hogy a szerb „Vojvodina“, 1848-i históriai területeivel,
minden feltétel nélkül a győzelmes Szerbiához, az anyaországhoz csat-
lakozik. A „Narodni Odbor“ helyébe november 25-én a „Narodna Uprava“
lép, átvéve az imperiumot azokon a délmagyarországi területeken, amelyeket
a diadalmas szalonikii szerb hadsereg meghódít. De erről az önrendelkezési
alapon nyugvó zágrábi és újvidéki határozatról sem a magyarok, sem a
németek nem tudtak semmit, sőt egyáltalán az eseményeket sem értették meg.
Csak egy-két zavaros hét után tapasztalták az újvidéki szerb, úgynevezett
„vojvodinai imperium“ kibontakozását.

A szerb hadsereg bevonulásával, amely november hó folyamán ment
végbe, minden magyar politikai keret és életforma szétbomlik. A magyar
társadalmi egyesületeknek, sőt az egyházközségeknek működését is fel-
függesztik.

1918 december i-én Belgrádban a laibachi, a zágrábi, a sarajevói, az
újvidéki délszláv nemzeti tanácsok kiküldöttei hivatalosan is kikiáltják
Szerbiával való egyesülésüket és a Karagyorgye-dinasztia alatt a szerbek-
horvátok-szlovének királyságát. Ez volna íme, a mai nemzetközileg is el-
ismert S. H. S.-állam megalakulásának rövidrefogott története és a szlávok
szerint „a délszláv népek szabad akaratából folyó belső jogalapja“. Mindez
a magyarság és a németség megkérdezése, sőt tudta nélkül történt.

A magyarság így 1918 óta egészei 1922 január 26-ig minden nyilvános
élet és jog nélkül volt: sem állampolgári, sem politikai jogokkal nem ren-
delkezett. Az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokon, 1920 novemberé-
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ben nem volt szabad részt vennie s így a vidovdáni alkotmány (1921 június
29) megalkotásához sem szólhatott hozzá. Azt ,róla, nélküle’ hirdette
ki Sándor régens. őket ez időben a békeszerződések ellenére nem tekin-
tették teljesjogú jugoszláv állampolgároknak s a vidovdáni alkotmány
ellenére sem, mert éppen a békeszerződések értelmében jogukban állott
nemzeti államuk javára való „optálhatás“. Az opció pedig végleg minden
formájában csak 1922 január hó 26-án járt le. Ez alatt a három év alatt
a magyarság egész művelődési és társadalmi élete csak abban állhatott, hogy
néhány asztaltársaság bús körében elmélkedett hangtalanul bizonytalan
sorsa felett. Politikai élete pedig abban merült ki, hogy alaposan cenzúrázott
lapjaiban hangfogóval írogatott jövőben követendő politikájáról.

Amikor az opciós határidő lejárt, a magyarságnak immár jogában állott a
politikai tevékenység is. Azért már 1922 január 29-én sietett Szabadkán
megalakítani a megszervezendő Országos Magyar Párt szabadkai helyi
szervezetét, élén egy száztagú szervező bizottsággal. Nagy Ödön, szabadion
ügyvéd ezen az első magyar kisebbségi gyűlésen így kezdi meg történelmi
beszédét: „A mai napnak jelentősége van, mert amióta kisebbséggé
alakítottak át, ez az első alkalom, hogy együvégyűltek azok, akiket az egyforma
sors, az anyanyelv, a vérrokonság, a kultúra közössége, a sokszázados múlt,
az emlékezés és a szeretet fűz egymáshoz... Ha továbbra is ölhetett kezekkel
nézzük az állam életét, az élet csúnyán át fog gázolni rajtunk, s mindenki
joggal hihetné, hogy bajokat, sérelmeket nem szenvedtünk, orvosolni valónk
nincsen... s a kisebbségi jogok minden előnyét élvezzük.“ A lelkesen
látogatott gyűlésen az aktivisták győztek azok felett a passzivisták felett,
akik még nem tartották az S. H. S.-állam belpolitikai viszonyait annyira
lehiggadtaknak, hogy a magyar kisebbségi párt nyíltan és fizikai megtámad-
tatások nélkül a politikai porondra léphetne. Az egybegyűlt magyarság
döntő többsége azonban kimondja, hogy politikai tevékenységbe fog. A szer-
vezkedést felülről lefelé megkezdi: először a városokban, azután a járási
székhelyeken és végül a falvakban. Akkor ez volt az egyetlen lehetőség.
De a szervezkedés így sem ment símán; a helyi hatóságok ezer akadályt
gördítenek a jogos szervezkedés elé, de akcióba lép a nagyszerb ifjúsági
Orjuna és Smao is a fegyveres dobrovojácokkal együttesen és fütykösökkel
verik szét a magyar alakuló gyűléseket.

1922 április 19-én Pasics Nikola miniszterelnök hívására a Magyar
Párt vezetősége megjelenik Belgrádban. Ez első tárgyalás eredménye egy
mérsékelt hangú, jogi alapokon nyugvó memorandum volt.

1922 szeptember hó 17-én Zentán, a város főterén tízezernyi minden-
felől összesereglett magyarság jelenlétében megalakul a Jugoszláviai Országos
Magyar Párt. A krónikás úgy számol be erről az első szabad ég alatt megtartott
magyar politikai népgyűlésről, hogy annak lefolyását híven leírnia nem lehet,
mert ebből a leírásából hiányoznék a „magyar szívek összedobbanása és a
magyar örömkönnyek csillogása“. A párt elnöke: Sántha György,
szabadkai igazgató-főorvos, társelnökei: Várady Imre, volt magyar ország-
gyűlési képviselő (Nagybecskerek), Gráber László ügyvéd (Pancsova),
Faldone Árpád nagybirtokos (Zombor) és Sóthy Ádám volt városi fő-
ügyész (Zenta) lettek. A párt ügyvezetőjévé pedig Nagy Ödön szabadkai
ügyvédet választották. Ezenkívül egy. száztagú vezérlő bizottságot állítanak
a párt élére a „Vajdaság“ minden magyarlakta területéről. A párt politikai
taktikájának esetenkénti megszabását az elnökségre bízzák azzal az álta-
lános irányelvvel, hogy amelyik többet biztosít a szláv pártok közül, azzal
kell haladni a párt önállóságának gondos fenntartása mellet;. A Magyar
Párt ezzel kimondotta, hogy önálló kisebbségi alapra helyezkedik. Elismeri
a vidovdáni alkotmányt, de nem ismer sem világnézeti, sem kizárólag
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szociális, agrár, vagy felekezeti tagozódásokat a magyarság között. Pro-
grammját tizenhat pontban foglalta össze.

1923 március hó 25-én országos választások következnek. A Magyar
Pán hiába fejt ki heroikus erőfeszítéseket, Pasics—Pribicsevics még választói
joghoz sem juttatja a magyarság tömegeit. Csupán egyetlen magyarlakta
járásban vesznek fél mutatóba magyarokat is a választói névjegyzékekbe.
Hiába a választói törvény, az alkotmány, titkos belügyminiszteri rendelet
alapján kihagyják a választók névjegyzékéből a magyarság nagy többségét.
Ennek következtében a Magyar Párt egy kiáltványban kénytelen tudtára adni
„az ország magyar népének“, hogy tiltakozásul az újabb jogfosztás ellen,
passzivitásban marad az egész magyarság. S mindez azért történt így, mert
Pasics és Pribicsevics túlzó nacionalista kormányzó-blokkja még nem akart
a Narodna Skupstinában önálló magyar kisebbségi pártot látni, a Magyar
Párt viszont nem volt hajlandó erkölcsi fundamentumát: a kisebbségi alapot
feladni, amint ezt tőle Pasics követelte. A magyarság újra parlamenti kép-
viselet nélkül maradt.

1925 február 8-án ismét országos választások voltak. Ezúttal Pasics
maga választ, — életében utoljára, de nála is szokatlanul drasztikus eszkö-
zökkel. Választási jelszava: letörni minden eszközzel a nemzeti kisebbsé-
geket, mert csak ezeken a kisebbségi területeken juthat többséghez. A több-
séget valóban sikerül is megteremtenie a kisebbségek letiprásával. A Magyar
Párt teljes vereséget szenved. Egyetlen képviselőt sem sikerül megválasz-
tania. Különben most is csak szavazói töredékével tudott az urnák elé jutni,
ha ugyan oda egyáltalán átvergődhetett a csendőrségi kordonokon keresztül.
Választóit most sem vették fel a névjegyzékekbe, megint titkos belügymi-
niszteri rendeletre. Már három év óta volt az S. H. S.-államnak alkotmánya,
már három év óta járt le az opció határideje, de azért a magyarság most
sem érhette el a legprimitívebb állampolgári jogait és politikai életének sza-
bad gyakorlatát.

1927 szeptember 11-én immár negyedik országos választás volt. Pasics
most már nem él, Pribicsevics pedig az ellenzéken vergődik. A választásokat
ezúttal a „szelíd és királypárti“ Vukicsevics Velja vezeti az átfogó „negyedik
párt*' gondolatával és a liberális köpenyű demokratákkal szövetkezve. Ez
a választás politikailag a legnehezebb volt a Magyar Pártra. Vukicsevics
ugyanis paktumra szólította fel a Magyar Pártot a radikálisok nevében,
de a kormányzó koalícióban ott vannak ezúttal a demokraták is. Ha tehát
csak a radikálisokkal megy a magyarság, a demokraták hatalma és haragja
fogja őket sújtani, ha pedig az önállóság teljes feladásával paktál le man-
dátumok fejében, akkor a párt önállósága kerül gyanús színbe a magyar
választók szemében. Mit tesz tehát? Észak-Bácskában és a Bánságban Vuki-
cseviccsel szövetkezik, a Közép-Bácskában a demokratákkal indul, a Dél-
Bácskában pedig önállóan veszi fel a harcot. Most már Vukicsevics nagy
tömegekben véteti fel a magyar szövetségeseit a választói listákra, mert
szüksége van rájuk. Végre kilenc évi teljes sikertelenség után: felcsillog
az első siker a láthatáron. Észak-Bácskában győz Sterliczky Dénes, a Magyar
Párt politikai főtitkára, a Bánságban pedig mandátumhoz jut Várady Imre,
a bánsági magyarság vezére. Zomborban ellenben megbukik Deák Leó,
umalopások miatt, alig 70 szavazattal. Ugyanígy megbukik Újvidéken
alig egy-kétszáz szavazattal az önálló listával fellépett Király Károly is,
az adai magyarság vezére. Szomorú és nehéz harcok árán, 1918 óta végre
mégis két magyarpáni képviselő ül a viharos belgrádi skupstinában. Pozitív
sikernek nem nagy siker, hiszen száma szerint legalább nyolc-tíz képviselő
illetné meg a délvidéki magyarságot, de azért sokkal nagyobb eredményt
jelent ezúttal az a tény, hogy végre a Magyar Párt megszervezve állhat
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csaknem a legtöbb magyarlakta községben és végre 70—80%-ban bekerült
a választói névjegyzékekbe is. Majdnem tízévi harc árán, íme, a Magyar
Párt megmentette a magyarság eddig megtagadott politikai ponderabili-
tását, — de mindenesetre megmentette, nagyrészben legalább, a magyarság
legprimitívebb állampolgári és politikai jogait is.

Nem volna teljes a délvidéki magyarság politikai életének rajza, ha itt ki
nem térnénk egyúttal az úgynevezett közigazgatási politikára is.

Az S. H. S .-államban megalakulása óta, illetve 1919 óta, a Magyar-
országtól elcsatolt területen a községi és megyei autonóm közigazgatást
a belgrádi kormány által kinevezett, vagy amint hivatalosan mondották,
a „kibővített tanácsok“ vezették. Ezekben a kinevezett tanácsokban arány-
talan többségben mindig a szerbek, vagy legalább is a szlávok ültek. Magyarok
csak nagyritkán és kevesen. Közigazgatási autonómiáról tehát nem lehetett
szó, habár ugyanakkor Szerbiában, sőt a más délszlávok által lakott, egyesített
területeken is, a nép által választott képviselőtestületek álltak a községek,
illetve a kerületek élén. Pasics Nikola élete végéig nem tudta elképzelni,
hogy az ő „Nagyszerbiája“-nak valamely városában, vagy községében
magyar és német kisebbség intézze belső községi ügyeit. Csak a „gyenge“
Uzunovics-kormány vállalkozott arra, hogy a „Vojvodina“ területén is
megkísérli visszaállítani a régen esedékes és az ottani szerbek által is a
közismert korrupciók miatt türelmetlenül követelt helyi autonómiákat.
Először óvatosan csak felülről kezdte a kísérleteit, vagyis országosan csak a
kerületi választásokat rendelte el. De, hogy a kerületekben is biztosítsa
legalább is a szláv többséget, szövetségre lépett a magyarokkal és a németek-
kel, persze, csak annyi helyet juttatva nekik a közös listákon, hogy kisebbségi
támogatás mellett mégis kikerüljön a szerb többség. így zajlottak le 1927
január hó 23-án a „Vajdaságban“ az első autonóm kerületi választások a
kisebbségekkel támogatott kormánykoalíció fényes győzelmével. A Magyar
Párt 12 kerületi képviselőt kapott a radikálisokkal ,ad hocc szövetkezett
lajstromokon és 4 magyar került be az ellenzék listám. így ezentúl legalább
szavát hallathatja a magyarság a kerületi közigazgatásban.

Az 1927/28 évi szerb költségvetési törvény magáévá tette az 1886 évi
XXI. és XXII. magyar törvényhatósági és községi törvényt és ennek alapján
rendelte el a költségvetési 165. §-szal a községi választásokat az elcsatolt Dél-
Magyarország területén. A magyar törvényből azonban kihagyta a 32—54-ig
terjedő szakaszokat s ezek helyébe ezeket a módosításokat iktatja:
községi képviselőtestület a maga egészében választott, a választás titkos,
általános és közvetlen szavazati jog alapján történik és mandátuma 3 évre
szól. Aktív választójoga van minden 21 éves jugoszláv férfi állampolgárnak,
aki a választói névjegyzékekbe fel van véve, passzív választójoga viszont
minden 24 éves jugoszláv férfi állampolgárnak van, ha a törvény által ettől a
jogától nincsen ítélettel megfosztva. Községekben 20 képviselő a legkeve-
sebb, 40 a legtöbb. Városokban zo ezer lakosig 40,20 ezerig 60,30 ezerig 72,
50 ezerig 80, ezen túl pedig 100 képviselőtestületi tag választandó. Más-
különben minden 100 lakosra egy képviselő esik. A választás lajstromos.

Az így módosított magyar törvénynek az alapján 1927 november hó
6-án történt meg az első községi választás az elcsatolt Délvidéken s ennek
alapján fog majd működni a községi autonómia mindaddig, amíg a Skup-
stina nem hozza meg az egységes közigazgatási törvényt. Ezúttal a Magyar
Párt, ahol ez lehetséges volt, minden magyar községben önálló listával
lépett fel és végre örvendetes pozitív sikerhez is jutott. A helyi politikai
viszonyokhoz képest azonban itt-ott mégis majd a demokratákkal, majd a
németekkel, majd a radikálisokkal volt kénytelen közös lajstromon szere-
pelni. Voltak ugyan ezúttal is magyarok, akik az önálló magyar lista ellenére
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mégis a demokratákra szavaztak, vagy a rádicsiánusokkal tartottak, de ennek
a községi politikában az egyetemes magyarságra nincs nagyobb kát-
ránya, mert ez esetben a támogatás nem annyira a demokratapártnak és
Rádiósnak szólt, mint inkább azoknak a magyaroknak, akik a demokraták,
vagy a Rádicsék listáin szerepeltek. Különös ambícióval szállt síkra a győze-
lemért az újvidéki magyarság, mert meg akarta mutatni, hogy a ,szerb
Athénben' él. Oly nagymérvű fegyelemről tett tanúságot a diadal akará-
sában, hogy ma az újvidéki városi képviselőtestület második legnagyobb
pártjává lendült. Hasonlóan szép siker koronázta a tiszaháti magyarságot,
nagyrészben a középső Bácskát és az ébredező Baranyát is. De talán a leg-
meghatóbb a sajkásvidéki szétszórt magyarság összefogása ezeken a kiválólag
szerbek által lakott tájakon: itt is behozta a maga egy-két képviselőjét
90—100 szavazatával. Végre tehát elérte a Magyar Párt, amit régóta akart;
megmutatta politikai erejét és értékét a belgrádi hatalomnak.

Hogy mi lesz a hatása, eredménye győzelmének? Ha el akar valamit
érni a kisebbségi jogok terén, valószínűleg össze kell majd fognia ezentúl
is a szerb kormányzópártokkal, de ezentúl támogatásának meglesz a reális
ára is: a magyar érdekek fokozottabb kielégítése. Nem szabad elfelednünk,
hogy az S. H. S.-államban a községi politika nem egyedül községi termé-
szetű érdekeken épül fel, hanem mindig összefügg az országos pártpolitiká-
val, annak néha alapja, néha kiindulása, a legtöbbször a függvénye és mindig
a tükre. Akié tehát a község politikája, azé az országos pártpolitikai túl-
súly is. Ezért van különös súlya a most lezajlott községi választásnak az
S. H. S.-államban. A legfőbb és a legpozitívebb eredménye ennek a magyar
előretörésnek az, hogy ezentúl a magyarság is beleszólhat legközvetlenebb
ügyeinek intézésébe, anyagi érdekeinek igazgatásába. De a Magyar Párt
megkapta ezekkel a választósokkal a magyar nép részéről is a maga szám-
szerű eleven tartalmát.

Egyetlen szomorúbb adata a községi választásoknak a magyarságra az
a körülmény, hogy a „független munkáspárt“ cégére alatt több ezer magyar
szavazó és több magyar képviselő húzódik meg. A független munkáspárt 142
képviselőt kapott, ebből körülbelül 90 a magyar. Ezek azok a szerencsétlen
magyar cselédek és földmunkások, akik a magyar nagybirtokok felaprózása
következtében kereset és kenyér nélkül maradtak, földet pedig, mint magya-
rok, nem igényelhettek és nem is kaptak. így boldogtalan nyomorúságuk
alkalmas talajnak bizonyult az elszánt kommunizmus számára. Nyomorúsá-
gukban talán nem is a magyarságukat feledték el, csak nem bíznak a szerb
polgári demokráciában, amely őket a földreformból kitagadta.

EZ VOLT kilenc év óta és ez ma az S. H. S.-államba csatolt magyarság
sikerekben szegény, de szenvedésekben gazdag politikai élete. Ez a politika
még nem befejezett, ma még nem megnyugtató. Még minimális a sikere,
de annyi való, hogy a csekély lehetőségek tövises útján, tanulva és
tapasztalva, lassan halad előre: az elviselhetőbb jövője felé. Ha egyszer
majd a magyar történet megírja az elszakított magyarság küzdelmeit,
szenvedéseit, vajúdásait, útkereséseit, meg fogja állapítani azt is, hogy az
elcsatolt Délvidék valaha könnyed és dalos magyarsága a szerbség primitív
erejű nacionalizmusának lendületes nyomása alatt és általában a filozófiai
jugoszlávizmus gyakorlati elfogultsága ellenére is, kifejtette lelke legmélyé-
ből a hagyományos magyar politikai ösztönt, a magyar egyetemes célok
megérzését, a faji élniakarást, de különösen a jövőjébe vetett komoly és
törhetetlen hitet. Ez az elcsatolt délvidéki magyarság a szenvedéstót üllőjén
acélosodon új magyar típussá, a hazájától elszakított magyarság típusává.

BERKES JÓZSEF.


