
e kint ve, hogy a ha tá rok meg vo ná sá -
ba a ma gyar fél nek vaj mi ke vés be le -
szó lá sa volt, a nagy ha tal mak el kép -

ze lé sei és szán dé kai pe dig más ta nul má -
nyok ból jól meg is mer he tõk, írá som ban Ma -
gyar or szág dé li szom széd já nak po li ti ká já ra
fó ku szá lok. A Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály -
ság ugyan Ma gya ror szág tól el té rõ en részt
ve he tett a bé ke kon fe ren ci án, ám kis ál lam -
ként, ame lyet új for má já ban ek kor még nem
is mer tek el a nagy ha tal mak, s amely nek
Olasz or szág „sze mé lyé ben” rá adá sul nyílt
el len sé ge is akadt a nagy ha tal mak kö zött,
szá mos bi zony ta lan ság gal kel lett szem be -
néz nie Pá rizs ban. Nagy részt en nek tud ha tó
be, hogy a ju go szláv kor mány ál lás pont ja és
mód sze re az észa ki ha tár te kin te té ben, ez -
ál tal Ma gya ror szág hoz va ló vi szo nyu lá sá -
ban is több ször vál to zott, így po li ti ká ja
több egy más tól jól el kü lö nít he tõ sza kasz ra
oszt ha tó fel.

Fon tos elõ re bo csá ta ni, hogy a ju go szlá -
vok ma ga tar tá sát Ma gya ror szág gal szem -
ben a bé ke kon fe ren ci án alap ve tõ en meg ha -
tá roz ta az a kö rül mény, hogy 1919 ele jén
Ju go szlá via te rü le ti kö ve te lé sei Ma gya ror -
szág gal szem ben lé nye gé ben csak kor rek ci -
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Belg rád ma ga tar tá sát
Ma gya ror szág gal 
szem ben a bé ke kon fe -
ren ci án alap ve tõ en
meg ha tá roz ta az a 
kö rül mény, hogy 
te rü le ti kö ve te lé sei
Ma gya ror szág gal 
szem ben 1919 ele jén
lé nye gé ben csak 
kor rek ci ók vol tak a
belg rá di kon ven ci ó ban
meg ha tá ro zott de mar -
ká ci ós vo nal hoz ké pest. 

Ké szült a NKFI 124142 szá mú „A tri a no ni Ma gyar or -
szág tra dí ció és modernitás ha tá rán – A Hor thy -kor szak
tör té ne ti ké zi köny ve” cí mû pro jekt tá mo ga tá sá val.

HORNYÁK ÁR PÁD

A MAGYAR–JUGOSZLÁV HA TÁR
MEG VO NÁ SA
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ók vol tak a belg rá di kon ven ci ó ban meg ha tá ro zott de mar ká ci ós vo nal hoz
ké pest. Emel lett Belg rád ek kor már tény le ge sen bir to kol ta azo kat a te rü -
le te ket, ame lye ket meg akart sze rez ni, így a bé ke kon fe ren ci á tól csak a 
ki ala kult hely zet szen te sí té sét vár ta. Vá ra ko zá sa i ban nem kel lett csa lód -
nia, az ak kor el fog lalt, il let ve „ide ig le ne sen” meg szállt te rü le tek nagy 
ré szét a bé ke kon fe ren cia va ló ban az új dél szláv ál lam nak ítél te. Ez alól
csak Ba ra nya és Ba ja, il let ve kör nyé ke je len tett ki vé telt. A ké sõb bi Vaj -
da ság te rü le té nek Ju go szlá vi á nak íté lé se nem volt ko moly vi ta tár gya 
a bé ke kon fe ren ci án, leg fel jebb pe rem te rü le te i nek ho va tar to zá sa volt
kérdése.1 Még ke vés bé ké pez te vi ta tár gyát Hor vát or szág és Szla vó nia
Ju go szlá vi á hoz csa to lá sa, an nál is ke vés bé, mi vel ar ról Ma gyar or szág is
min den el len ál lás és szív fáj da lom nél kül lemondott.2 A vé gül a dél -
szláv ál lam hoz ke rült te rü le tek kö zül egye dül a Mu ra vi dék sor sa volt
kér dé ses 1919 nya rá ig.

A ma gyar ha tár ral kap cso la tos ju go szláv po li ti ka el sõ sza ka sza a dél -
szláv bé ke kül dött ség Pá rizs ba ér ke zé sé tõl feb ru ár kö ze pé ig tar tott. Mi vel
a ju go szláv bé ke de le gá ci ó nak elõ zõ leg nem volt egy sé ge sen ki ala kí tott és
el fo ga dott hi va ta los kon cep ci ó ja, az idõ a kö ve te lé sek ki dol go zá sá val telt
el. A ju go szláv bé ke kül dött ség szerb, hor vát és szlo vén tag jai an nak meg -
fe le lõ en dol goz tak ki rész le tes ter ve ket a ha tár meg vo ná sá ra, hogy nem -
ze tük szál lás te rü le te szem pont já ból mely te rü le te ket tar tot ták leg fon to -
sabb nak meg sze rez ni. Így az észa ki irány ba meg vo nan dó ha tárt il le tõ en
a szerb po li ti ku sok nak kü lö nö sen ha tá ro zott el kép ze lé se volt a Bá nát és
rész ben a Bács ka ha tá ra i ról. A hor vá tok el sõ sor ban a Mu ra közt, a szlo vé -
nek pe dig a Mu ra vi dé ket sze ret ték vol na az új ál lam ha tá rai kö zött lát ni.

A kö ve te lé sek meg fo gal ma zá sa so rán vi ta volt a hor vát és a szerb ta -
gok kö zött ar ról, hogy mi lyen el vek re ala poz zák kö ve te lé se i ket. A hor vá -
tok a nem ze ti-et ni kai el vet tar tot ták cél sze rû nek al kal maz ni, mert an nak
alap ján re mél het ték kö ve te lé se ik el fo gad ta tá sát Ola szor szág gal szem ben.
A szer bek szá má ra vi szont nyil ván va ló volt, hogy a nem ze ti-et ni kai elv -
re va ló hi vat ko zás ese tén a Bá nát ból nem tud ják meg sze rez ni a Szer bia
vé del me szem pont já ból szük sé ges nek tar tott és áhí tott te rü le te ket, ezért
a stra té gi ai elv mel lett áll tak ki. A vi ta vé gül komp ro misszum mal zá rult,
amit mind két fél a sa ját gyõ zel mé nek köny vel he tett el. A hor vá tok azért,
mert el ér ték, hogy te rü le ti igé nye ik meg fo gal ma zá sá nál a nem ze ti elv re
hi vat koz za nak. A de le gá ció szerb tag jai pe dig azért, mert a bé ke kül dött -
ség, mó do sí tá sok kal ugyan, de el fo gad ta Pešić tá bor nok nak, a ju go szláv
bé ke kül dött ség mel lett mû kö dõ ka to nai misszió ve ze tõ jé nek – a szö vet -
sé ge sek ve zér ka ra elõtt ko ráb ban már be mu ta tott – ter ve ze tét. Pešić tá -
bor nok ter ve ze té ben, amely a szerb kor mány és had ve ze tõ ség még a há -
bo rú alatt ki dol go zott el gon do lá sa ként vált is mert té, a stra té gi ai elv volt
a meg ha tá ro zó. A me mo ran dum 1919 ja nu ár já ban a szö vet sé ge sek ve zér -
ka ra elõtt a de le gá ció meg ke rü lé sé vel, mint az SHS Ki rály ság hi va ta los
te rü le ti kö ve te lé sei lett be mu tat va. A ter ve zet sze rint a ha tár Lippától kö -
vet te a Ma rost a tor ko la tá ig, köz vet le nül Sze ged alatt hú zó dott, Sza bad -
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ká tól 15 ki lo mé ter rel észak ra, köz vet le nül Ba ja fe lett, 15 ki lo mé ter rel
észak ra Pécs tõl és 20 ki lo mé ter rel Szi get vár fe lett, köz vet le nül Nagy ka ni -
zsa alatt, majd a Mu rát el ér ve a fo lyó men tén ha ladt, amíg el ér te 
a Lendva tor ko la tát, Lendvaújfalut ma gyar ré szen hagy va ha ladt to vább a
Lendva és a Kerka víz vá lasz tó ja mentén.3 Az em lí tett ké sõb bi mó do sí tá sok
ma gyar szem pont ból annyi ban vol tak je len tõ sek, hogy a hi va ta los nak el fo -
ga dott me mo ran dum már nem tar tal maz ta a Bács ka és Ba ra nya észa ki ré -
szét (Ba ja és Pécs), to váb bá Szi get várt is Ma gya ror szág nak hagy ta, Mu ra vi -
dék re és Moh ács ra azon ban eb ben a kö ve te lés ben is igényt tartottak.4

A dél szláv kül dött ség feb ru ár ele jén jut tat ta el te rü le ti kö ve te lé se it tar -
tal ma zó hi va ta los me mo ran du mát a bé ke kon fe ren ci á nak, amit feb ru ár 
8-án a Te rü le ti Bi zott ság ro mán bi zott sá ga már tár gyalt. E kö ve te lé sek
szó be li ki fej té sé re és a nagy ha tal mak kép vi se lõ i nek köz vet len meg gyõ zé -
sé re feb ru ár 18-án ka pott le he tõ sé get a ju go szláv bé ke de le gá ció há rom
tag ja: a kül ügy mi nisz ter Ante Trumbić, a bé ke kül dött ség el nö ke, Nikola
Pašić és a pá ri zsi ju go szláv kö vet, Milenko Vesnić. Mind a Bá nát, mind a
Bács ka, de Ba ra nya ese té ben is egy aránt él tek tör té nel mi, et ni kai, nép raj -
zi és stra té gi ai ér vek kel, a hang súlyt azon ban a nem ze ti érv re he lyez ték.
Két ség be von ták a ma gyar nép szám lá lás meg bíz ha tó sá gát, és a Bá nát ban
a ma gyar la kos ság 20%-át olyan nak tün tet ték fel, mint amely nek nin cse -
nek mély gyö ke rei a tér ség ben, és a ma gyar köz igaz ga tás meg szûn te után
el köl töz ne. A ha tárt a Ma ros nál kí ván ták meg von ni, mi vel az ál tal lát ták
biz to sí tott nak a Bács ka és Sza bad ka vé del mét. Bács ka kap csán ha son ló
ér vek kel él tek, ki emel ve a tér ség gaz da sá gi-köz le ke dé si fon tos sá gát és
szerb karakterét.5 Ba ra nya te kin te té ben azon ban a stra té gi ai elv el ej té se
után a ju go szlá vok nem tud ták, hogy pon to san mit is kell kér ni ük, lé vén,
hogy nem ren del kez tek pon tos ada tok kal a né pes ség nem ze ti sé gi meg -
osz lá sá ról, a ma gyar sta tisz ti kai ada to kat ugyan is ele ve hi bás nak tar tot -
ták. En nek tud ha tó be, hogy mint lát hat tuk, vé gül is nem tar tot tak igényt
Pécs re, Ba já ra és Szi get vár ra.

A Leg fel sõbb Ta nács a meg hall ga tást kö ve tõ en el ren del te, hogy a
nagy ha tal mak szak ér tõ i bõl ál ló Ro mán Ha tár ki je lö lõ Bi zott ság ál la pít sa
meg az SHS Ki rály ság ha tá rát va la mennyi irány ba, ki vé ve az Adriánál.6

A bi zott ság mun ká já ban sem a ju go szlá vok, sem a ro má nok nem ve het -
tek részt, szak ér tõ ik és po li ti ku sa ik csak kí vül rõl pró bál ták be fo lyá sol ni
a nagy ha tal mak kép vi se lõ it a bi zott ság ban. Ez volt az az idõ szak 1919.
már ci us vé gé ig, ami kor a ju go szlá vok hall ga tó la go san haj lan dó ak let tek
vol na még en ged ni is kö ve te lé se ik bõl, csak hogy a leg fon to sabb nak tar -
tott te rü le te ket megszerezzék.7

A Román–Szerb–Horvát Ha tár ki je lö lõ Bi zott ság 1919. áp ri lis 6-án el -
ké szí tet te ja vas la tát a magyar–jugoszláv határra.8 A Bá nát ban meg hagy ta
Ma gya ror szág nak a Sze ged tõl dél re fek võ kis te rü le tet, mi vel az et ni ka i -
lag és gaz da sá gi lag ma gyar volt, és köz vet le nül Sze ged hez kapcsolódott.9

Nem tel je sí tet te te hát azt a ju go szláv igényt, hogy észa kon a Ma ros le -
gyen a ha tár. Bács ká ban el len ben meg kap ták Zombort és Sza bad kát. A ja -38
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va solt ha tár a to váb bi ak ban a Drá va fo lyá sát kö vet te a Mu ra tor ko la tá ig,
majd a Mu rát, amíg az el éri az oszt rák ha tárt. Va gyis meg kap ták a Mu ra -
közt is, de a Mu ra vi dé ket to vább ra sem ítél ték ne kik. A bi zott ság ja vas -
la tát má jus 8-án a Kül ügy mi nisz te rek Ta ná csa vi ta nél kül el fo gad ta, majd
négy nap pal ké sõbb a Leg fel sõbb Ta nács is jóváhagyta.10 Ju go szlá via tu -
laj don kép pen elé ge dett volt az el ért ered ménnyel, en nek el le né re az áp -
ri lis tól au gusz tu sig tar tó idõ szak ban, az úgy ne ve zett „kis vál toz ta tá sok”
po li ti ká já nak szel le mé ben a dél szláv bé ke de le gá ció szin te min den ha tár -
sza ka szon ki egé szí tõ kö ve te lé sek kel lé pett fel.11

Ez Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban annyit tett, hogy má jus ele jén be je -
len tet ték igé nyü ket Ba ra nyá ra a Mohács–Villány–Siklós-vonalig, a Bács -
ká ban pe dig Ba já ra. Ez zel Pécs és a Me csek ki vé te lé vel gya kor la ti lag
vissza tér tek a Pešić tá bor nok-fé le tervezethez.12 Jog gal te het jük fel a kér -
dést, hogy mi ért vár tak má ju sig a te rü le ti kö ve te lé sek ki ter jesz té sé vel, hi -
szen ad dig ra, mint ko ráb ban em lí tet tem, a Ha tár ki je lö lõ Bi zott ság már el -
ké szült ja vas la tá val, a Leg fel sõbb Ta nács pe dig má jus 12-én vi ta nél kül
el fo gad ta azt. Az ok ab ban ke re sen dõ, hogy ek kor ra ér kez tek be azok a
né pes ség össze té te lé re vo nat ko zó össze írá sok, ame lyek el vég zé sét még
az év ele jén el ren del ték. Ek kor jöt tek tisz tá ba az zal, hogy a dél szláv ok
ará nya eze ken a te rü le te ken lé nye ge sen na gyobb, mint gon dol ták (ha
nem is ak ko ra, mint amek ko rá nak a bé ke kon fe ren cia elõtt fel tün tet ték),
és a nem ze ti elv re hi vat koz va is kér he tik a kér dé ses te rü le te ket. A Ma -
gya ror szág gal szem be ni te rü le ti kö ve te lé sek ki ter jesz té sé ben vél he tõ en
az is sze re pet ját szott, hogy Belg rád ban szá mí tot tak ar ra, hogy a Ta nács -
köz tár sa ság el le ni in ter ven ci ós elõ ké szü le tek ide jén kí ván sá ga ik na -
gyobb meg ér tés re szá mít hat nak Pá rizs ban.

Az ered mé nyek azon ban csak rész ben iga zol ták vá ra ko zá sa i kat. A Leg -
fel sõbb Ta nács nak a magyar–jugoszláv ha tár ról au gusz tus 1-jén meg ho -
zott vég le ges dön té se ér tel mé ben Ju go szlá via ka pott még né mi te rü le ti
en ged ményt Ba ra nyá ban (Dályok és Baranyavár mel lett a Monostor–
Kiskõszeg-vasútvonalat, va gyis a Drá va közt). Jó vá hagy ták a ju go szlá vok
ké rel mét a Mu ra vi dék át adá sá ról is.13 Észak-Bá nát kér dé sét (Sze ged tõl
dél re) ugyan ak kor a Leg fel sõbb Ta nács füg gõ ben hagy ta, és a ha tár ki je lö -
lõ bi zott sá got a kér dés to váb bi ta nul má nyo zá sá ra szó lí tot ta fel. Ez zel a
kon fe ren cia a ma ga ré szé rõl lé nye gé ben le zárt nak te kin tet te Ju go szlá via
észa ki ha tá rá nak rendezését.14 Nem úgy a ju go szlá vok, akik ugyan alap -
já ban vé ve elé ge det tek vol tak az el ért ered mé nyek kel, még is újabb nál
újabb kö ve te lé sek kel lép tek fel. Ba ra nya és Bács ka te kin te té ben fo ko za -
to san kezd tek vissza tér ni a ja nu ár ban el ej tett Pešić-vonalhoz, amely tõl 
a leg na gyobb el té rés a hi va ta los kö ve te lé sek ben ép pen Ba ra nya te kin te -
té ben volt. Ok tó ber tõl pe dig rész ben Jovan Cvijić, a ne ves geo grá fus és
etnogeográfus, rész ben a köz le ke dé si mi nisz ter – az az a belg rá di kor -
mány – kez de mé nye zé sé re tel jes mér ték ben vissza tér tek a Pešić-ter-
vezethez, és 1919. ok tó ber 22-én hi va ta los jegy zék ben már egész Ba ra -
nyá nak, Moh ács nak és Pécs nek Ju go szlá vi á hoz csa to lá sát kér ték.
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A Leg fel sõbb Ta nács azon ban nem csak hogy nem tár gyal ta az újabb
ju go szláv ké rést, de egye ne sen a meg szállt te rü le tek ki ürí té sé re szó lí tot -
ta fel a ju go szlá vo kat. Az idõ hú zás el ke rü lé se vé gett a bá ná ti eset hez ha -
son ló an nem a dél szláv bé ke kül dött sé gen ke resz tül, ha nem köz vet le nül
a ju go szláv fõ pa rancs nok ság nak ren del te el a ki ürí tést, tak ti ká ja azon ban
Ba ra nya eva ku á lá sa ese té ben nem vált be.15

A ju go szlá vok jobb hí ján for ma sá gok ba ka pasz kod va igye kez tek elo -
dáz ni a ki ürí tést. Elõbb a szer bi ai szén el lá tás prob lé má i ra hi vat koz va azt
akar ták el ér ni, hogy leg alább a bá nyá kat ne kell jen elhagyniuk.16 Igaz ság -
ta lan nak tart va a ve lük szem be ni bá nás mó dot – kü lö nös kép pen a nagy -
ha tal mak nak D’Annunzió fi u mei ka land já val kap cso la tos tü rel mét – a ki -
ürí tés el len fel hoz ták a te rü let dél szláv la kos sá gá nak csat la ko zá si óha ját,
akik nek tá vo zá suk ese tén sem sze mé lyi, sem va gyo ni biz ton sá ga nem
len ne garantálva.17

A ma gyar or szá gi an tant misszi ók egy re-más ra küld ték Ba ra nyá ba kép -
vi se lõ i ket, hogy meg pró bál ják rá ven ni a ju go szlá vo kat a ki ürí tés re, de
cse kély si ker rel. Mi köz ben tar tott a kö tél hú zás Pécs és a bá nyák ügyé -
ben, a ju go szláv bé ke kül dött ség az zal az újabb ké rés sel for dult a kon fe -
ren ci á hoz, hogy a Drá va med ré nek a magyar–horvát ki egye zés ko ri hely -
zet hez ké pest tör té nõ meg vál to zá sa mi att Ma gya ror szág hoz ke rült te rü le -
te ket – 78 km2 és 5000 la kos – ítél jék Jugoszláviának.18 A kon fe ren cia elõ -
ször nem kí vánt fog lal koz ni a kér dés sel, majd ami kor még is fon to ló ra
vet te, az ame ri kai és az olasz til ta ko zás ha tá sá ra el uta sí tot ta az egy ér tel -
mû en a ju go szláv híd fõ ki ala kí tá sá ra irá nyu ló kérést.19 A bi zott ság fran -
cia tag ja, Jules Laroche ja va sol ta a ju go szlá vok nak, hogy pró bál koz za nak
a bi zott ság ame ri kai tag já nak, Isaiah Bowmannak a meg nye ré sé vel. A ju -
go szlá vok meg fo gad ták a fran ci ák ta ná csát. Az ame ri ka i nak azt az el len -
ve tés ét, hogy 5000 hor vát el vesz té se ap ró ság, ami mi att nem ér de mes
koc káz tat ni a ter mé sze tes ha tárt, és ne kik kö vet ke ze te sen vagy a ré gi po -
li ti kai ha tár, vagy a Drá va mint ha tár mel lett kell ki áll ni uk, a ju go szláv
kül ügy mi nisz ter, Ante Trumbić az zal az érv vel sze rel te le, hogy a Drá va
gyak ran vál toz tat ja med rét, és szin te min dig dél fe lé, mi vel az észa ki rész
ma ga sabb, mint a dé li, így a fo lyó na gyon rö vid idõn be lül el ve szí te né
po li ti kai ha tár sze re pét. Az ér ve lés el ér te cél ját. Bowman be le egye zett,
hogy ké ré sük kel is mét a Leg fel sõbb Ta nács hoz for dul ja nak, de az zal a ju -
go szlá vok szá má ra ese ten ként hát rá nyos meg ha gyás sal, hogy ér ve lé sü ket
vo nat koz tas sák a Drá va egész vo na lá ra, és ne csak azok ra a sza ka szok ra,
ahol Ma gyar or szág ro vá sá ra akar nak te rü le tet kap ni. Ezt a ki kö tést vi -
szont a ju go szlá vok an nak a tu do má nyo san meg ala po zott vé le mény nek
a han goz ta tá sá val há rí tot ták el, hogy a Drá va med re bi zo nyos he lye ken
már sta bi li zá ló dott (ter mé sze te sen ott, ahol ne kik megfelelt).20 A ju go -
szláv kül dött ség fá ra do zá sa vég sõ so ron meg hoz ta gyü möl csét, és a Leg -
fel sõbb Ta nács de cem ber 9-i ülé sén Olasz or szág til ta ko zá sa el le né re el fo -
gad ta a ju go szláv kérést.21 Így a dél szláv ál lam utó lag egy mé re tét te kint -
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ve ugyan je len ték te len, de stra té gi a i lag an nál fon to sabb te rü let tel gya ra -
po dott a Drá va bal part ján.

No ha a bé ke de le gá ció és fõ leg a ju go szláv kor mány a ma ga ré szé rõl
min dent el kö ve tett a ha tár vo na lá nak meg vál toz ta tá sa ér de ké ben, jegy zé -
kek so rát nyújt va át a kon fe ren ci á nak és az el csa to lást ké rõ he lyi la kos -
ság kül dött sé ge it is fel vo nul tat va, je len tõs ered ményt a fen ti ki vé te lé vel
még sem si ke rült el ér nie. Eb be be le tö rõd ve a dél szláv bé ke kül dött ség
1920 ja nu ár já tól gya kor la ti lag ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy meg
kell elé ged nie a már el ért ered mé nyek kel. Ezt kö ve tõ en a ju go szlá vok –
egy-két el ve télt kí sér let tõl el te kint ve – fel hagy tak a to váb bi kí sér le te zés -
sel a ha tár megváltoztatására,22 és te rü le ti nye re ség he lyett in kább gaz da -
sá gi en ged mé nye ket pró bál tak el ér ni. 

A Ma gya ror szág gal szem be ni ju go szláv kö ve te lé sek be szün te té se mel -
lett szólt az is, hogy egy év vel a kon fe ren cia meg nyi tá sa után, 1920 ja nu -
ár já ban meg ér ke zett Pá rizs ba a ma gyar bé ke de le gá ció. Bár az Apponyi
Al bert ve zet te kül dött ség gya kor la ti lag fo goly volt Neuilly-ben, és sze re -
pe is csak a bé ke fel té te lek meg hall ga tá sá ra kor lá to zó dott, és ér de mi tár -
gya lá sok foly ta tá sá ra nem ka pott lehetõséget,23 még is fé lõ volt, hogy
egyes kez de mé nye zé sei – pél dá ul az el csa to lan dó te rü le te ken tar tan dó
nép sza va zás ké ré se – meg hall ga tás ra ta lál nak. A ma gyar de le gá ció meg -
je le né se után Ju go szlá via azon nal fel ha gyott a nép sza va zás han goz ta tá -
sá val, és ar ra az ál lás pont ra ju tott, hogy a már el ért ered mé nye ket nem
len ne he lyes koc káz tat ni. Kü lö nö sen, mi u tán – mint ar ra Pašić nem min -
den iró nia nél kül rá mu ta tott – a meg szál ló ju go szláv köz igaz ga tás nak si -
ke rült ma ga el len for dí ta nia a né me te ket és a zsi dó kat, akik ezért egy
eset le ges nép sza va zá son va ló szí nû leg a ma gya rok mel lett sza vaz tak
volna.24 Más képp lát ták azon ban a hely ze tet Belg rád ban. A ju go szláv kor -
mány to vább ra sem ad ta fel a re ményt, hogy si ke rül te rü le ti vagy gaz da -
sá gi nye re ség re szert ten nie. To vább ra is kül döz get te Pá rizs ba az el csa tol -
ni kí vánt te rü le tek la kos sá gá nak kül dött sé ge it, feb ru ár vé gén pe dig Cvijić
ja vas la tát el fo gad va ar ra uta sí tot ta a de le gá ci ót, hogy lép jen kap cso lat ba
a ma gyar kül dött ség gel, és ves se fel a te rü let cse re gon do la tát. Belg rád el -
kép ze lé sé ben sze re pelt az ál ta la is szín ma gyar te le pü lés nek tar tott Hor -
gos nak és kör nyé ké nek a Ba ja kör nyé ki dél szláv la kos sá gú te rü le tek re
va ló el cse ré lé se, de szó ba ke rült Moh ács eset le ges meg szer zé se is egy ha -
son ló csereügyletben.25 A de le gá ció azon ban (nem ma gát az el gon do lást,
ha nem az idõ pon tot ki fo gá sol va) el ve tet te az öt le tet. Úgy vél te, majd ak -
kor gon dol kod hat nak a cse rék rõl, ha a már meg ál la pí tott ha tá ro kat rög zí -
tet ték a bé ke szer zõ dés ben, ad dig azon ban fe les le ges koc káz tat ni uk, kü -
lö nö sen ak kor, ami kor ma gyar rész rõl min den te rü let re néz ve ké rik a
népszavazást.26 A de le gá ci ó nak si ke rült meg gyõz nie a belg rá di kor mányt,
amely ezt kö ve tõ en – tu do má sul vé ve az ad dig el ért ered mé nye ket – hall -
ga tó lag be le egye zett a bé ke kon fe ren cia dön té se i be, és fel ha gyott a kon fe -
ren cia to váb bi zak la tá sá val. Az 1920. jú ni us 4-én alá írt tri a no ni szer zõ -
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dés pe dig de jure pon tot tett a magyar–jugoszláv ha tár meg ál la pí tá sá nak
ügyére.27

A ki ürí tés

Mind azo nál tal a meg kö tött bé ke szer zõ dés da cá ra a ma gyar kor mány
nem gya ko rol hat ta a tör té nel mi Ma gya ror szág ból meg ma radt dé li te rü le -
tek egé sze fe lett a szu ve re ni tást. A Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság had -
se reg ének egy sé gei ugyan is to vább ra is meg száll va tar tot ták Ba ra nya je -
len tõs ré szét Péccsel, va la mint a Bács ka észa ki te rü le tét Ba já val és kör -
nyé ké vel. A nagy ha tal mak 1921 nya rá ra elé gel ték meg vég leg a te rü le tek
ki ürí té sé vel kap cso la tos hu za vo nát. Az 1921. jú li us 2-án tar tott bu da pes -
ti tá bor no ki és fõ biz to si meg be szé lé sen rész le tek be me nõ en elõ ír ták
mind két fél ré szé re a ki ürí tés sel, il let ve a be vo nu lás sal kap cso la tos
feladatokat.28 A nagy ha tal mak bu da pes ti kép vi se lõi au gusz tus 9-én dön -
töt tek Ba ra nya ki ürí té sé nek idõ pont já ról és mód já ról. Há rom sza kasz ban
kí ván ták le bo nyo lí ta ni au gusz tus 18–22. között,29 a ki ürí té si terv meg va -
ló su lá sá nak el len õr zé sé re lét re hoz ták az úgy ne ve zett „Ba ra nya-misszi ót”
Francis William Gosset an gol ez re des vezetésével.30 A misszió, amely nek
fel ada ta volt fel ügyel ni a ki ürí tést, egy ben meg aka dá lyoz ni a te rü le te ken
ta lál ha tó anya gi ja vak el hur co lá sát, ért ve alat ta a szerb csa pa tok rek vi rá -
lá sa it, au gusz tus 10-én Pécs re ér ke zett. Négy nap pal a Gosset ez re des 
ve zet te misszó Ba ra nyá ba ér ke zé se után a he lyi dél szláv ve ze tõk, vél he -
tõ en a belg rá di és a he lyi ka to nai kö rök egyet ér té sé vel, a ma gyar or szá gi
rend szer Pécs re és Ba ra nyá ra tör té nõ ki ter jesz té sé tõl tar tó, jó részt ma ni -
pu lált mun kás ság fel hasz ná lá sá val két ség beesett kí sér le tet tet tek a te rü -
le tek szerb fenn ha tó ság alatt tar tá sá ra, és au gusz tus 14-én ki ki ál tot ták a
Ba ra nyai Magyar–Szerb Köz tár sa sá got, amely Belg rád vé del me alá kí ván -
ta he lyez ni ma gát. Gosset ez re dest a „köz tár sa ság” ki ki ál tá sa után fel ke -
res te az ál lam kép zõd mény leg fon to sabb szer ve, a köz biz ton sá gi bi zott -
ság. A bi zott ság mint egy 25 szél sõ sé ges sze mély bõl állt, „akik a bá nyák
fel rob ban tá sá val és utol só csepp vé rü kig va ló el len ál lás sal és ha son ló
szo ká sos sza már sá gok kal fenyegetõztek”31 – je len tet te Gosset ez re des, aki
ugyan nem tar tot ta ko moly nak a köz tár sa sá got, de úgy vél te, hogy
amennyi ben sza bad já ra en ge dik az ese mé nyek fo lyá sát, az za va rok hoz
ve zet het a ki ürí tés alatt és után.32

Idõ köz ben a nagy ha tal mak nak a ba ra nyai ki ürí tés sel kap cso la tos el tö -
kélt sé gét ki hasz nál va a ma gyar kor mány nak si ke rült junktimet, az az egy -
ide jû sé get el ér nie a szer bek ál tal meg szállt ba ra nyai és a ma gyar szabad-
csaptok ál tal el len õr zött bur gen lan di te rü le tek ki ürí té se kö zött, ami 
je len tõ sen ja ví tot ta az or szág ér dek ér vé nye sí tõ esé lye it mind két te rü let
vo nat ko zá sá ban.

Eköz ben úgy tûnt, hogy a he lyi hi va ta los ju go szláv szer vek hozzá lát tak
a ki ürí tés de facto elõ ké szí té sé hez. Ez ki me rült a vas úti jel zõ be ren de zé -
sek le sze re lé sé ben, gé pek el szál lí tá sá ban és rak tá rak ki ürí té sé ben, a vá -42
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ros pa rancs nok ság és a ka szár nyák be ren de zé se i nek, va la mint a ka to na -
tisz tek és a tiszt vi se lõk bú to ra i nak elszállításában.33 Hi va ta los nyi lat ko -
za ta ik ban azon ban – fel te he tõ en a ha zai köz vé le mény meg nyug ta tá sa ér -
de ké ben – cá fol ták, hogy szán dé kuk ban áll na a te rü le te ket kiüríteni.34

Ðorđević ez re des, a szerb kor mány ál tal vé gül ki ne ve zett ka to nai fõ pa -
rancs nok egye ne sen fegy ve res el len ál lást he lye zett ki lá tás ba a be vo nu ló
ma gyar csa pa tok kal szemben.35 A fe nye ge tést ko mo lyan vé ve Gosset ez -
re des 18-án ja va sol ta a Szö vet sé ges El len õr zõ Bi zott ság nak a ki ürí tés 48
órá val tör té nõ el ha lasz tá sát, amit az jó vá is hagyott.36 Egyút tal azon ban
ener gi kus jegy zék ben fi gyel mez tet te Belg rá dot kö te les sé gé re. A kö rül mé -
nye ket mér le gel ve Belg rád nem volt haj lan dó vál lal ni a fegy ve res konf -
ron tá ci ót, a fris sen ki ki ál tott Ba ra nyai Magyar–Szerb Köz tár sa ság el nö -
ké nek, Petar Dobrovićnak és a köz tár sa ság ki ki ál tá sá hoz asszisz tá ló pé -
csi pol gár mes ter nek, a Kár olyi-kor mány egy ko ri had ügy mi nisz ter ének,
Linder Bé lá nak nem ígér he tett tá mo ga tást. Ez zel meg pe csé te lõ dött a
„Köz tár sa ság” sor sa. Belg rád ban még az nap dön tés szü le tett a te rü le tek
át adá sá ról, amit utá na na gyon gyor san és zök ke nõ men te sen végrehajtot-
tak.37 Au gusz tus 20-án meg tör tént a vá ro si, majd más nap a me gyei köz -
igaz ga tás hi va ta los át adá sa Gosztonyi Gyu la vá ro si, il let ve Prakatur Ta -
más me gyei kor mány biz tos fõispánoknak.38 1921. au gusz tus 22-én dél -
elõtt pe dig a ma gyar csa pa tok Bádoki Soós Kár oly tá bor nok ve ze té sé vel
meg kezd ték be vo nu lá su kat Pécs re.

A kom mu nis ták, az orosz emig rán sok és azok, akik nek fél ni va ló juk
volt a ha ta lom vál tás tól ad dig ra már el hagy ták a vá rost, míg a bá nyá szok
a je len té sek sze rint öröm mel fo gad ták a ma gyar csa pa tok bevonulását.39

A do hány gyár te rü le tén fel ál lí ta ni ter ve zett me ne kült tá bort sem kel lett
meg nyit ni, de vél he tõ en ön ma gá ban az a tény, hogy me ne kült tá bort hoz -
tak lét re, se gí tett a pá nik ki tö ré sé nek elhárításában.40 A meg szállt te rü le -
tek ki ürí té se azon ban nem min de nütt tör tént olyan zök ke nõ men te sen,
mint Pé csé. A Du ná tól ke let re ugyan is a szer bek 4 pon ton nem ér ték el a
meg ha tá ro zott vo na lat, mond ván, az õ tér ké pe i ken a ki ürí ten dõ vo nal
észa kabb ra húzódik.41 A szer bek és a nagy ha tal mak ál tal hasz nált tér ké -
pek kö zöt ti el té rés 2-9 ki lo mé ter volt, amit Gosset ez re des nek belg rá di
vil lám lá to ga tá sa so rán si ke rült tisztáznia.42 Ezt kö ve tõ en va ló ban sor ke -
rült a vég le ges ki ürí tés re, és 14 hó nap pal a tri a no ni szer zõ dés alá írá sa
után a ma gyar ál lam ha ta lom vég re ki ter jeszt het te fenn ha tó sá gát a ne ki
ítélt dél vi dé ki te rü le tek egé szé re.

Össze fog la ló

A pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án a dél szláv bé ke kül dött ség az újon nan lét -
re jött ál lam észa ki ha tá ra it dek la rál tan az et ni kai ér vek re ala poz va kí ván -
ta el fo gad tat ni a nagy ha tal mak kal, azon ban kö ve te lé se i nek alá tá masz tá -
sá ban tény le ge sen a stra té gi ai és gaz da sá gi ér vek, ese ten ként a tör té nel -
mi ér vek vol tak a meg ha tá ro zók. A ju go szláv kor mány ál lás pont ja és
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mód sze re az észa ki ha tár te kin te té ben az ak tu á lis nagy ha tal mi po li ti kai
hely zet és ma gyar or szá gi hely zet vál to zá sai mi att több ször vál to zott.
Belg rád ma ga tar tá sát Ma gya ror szág gal szem ben a bé ke kon fe ren ci án
alap ve tõ en meg ha tá roz ta az a kö rül mény, hogy te rü le ti kö ve te lé sei Ma -
gya ror szág gal szem ben 1919 ele jén lé nye gé ben csak kor rek ci ók vol tak a
belg rá di kon ven ci ó ban meg ha tá ro zott de mar ká ci ós vo nal hoz ké pest.
Nem el ha nya gol ha tó je len tõ ség gel bírt az a tény is, hogy a dél szláv ál lam
ek kor már tény le ge sen bir to kol ta azo kat a te rü le te ket (a Mu ra vi dék ki vé -
te lé vel), ame lye ket meg akart sze rez ni, így a bé ke kon fe ren ci á tól csak a
ki ala kult hely zet szen te sí té sét vár ta. 
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