
A H O R V Á T K É R D É S É S A D É L S Z L Á V 
Á L L A M G Y Ö K E R E I . 

BENES Edvárd cseh külügyminiszter emlékirataiban a többi között — 
ki tudná valamennyit idézni ! — egy épületes történetet beszél el a 
béketárgyalások korából. Az első cseh járőrök megjelentek már a 

Felvidéken, hogy Nagymagyarországnak ezer éve integráns részeit egy új, 
soha nem álmodott nagyságú cseh állam részére elfoglalják. Ez az eljárás még 
a magyarság akkori vezetőit is felháborította, hiszen abban az időben szó sem 
volt sem békeszerződésről, sem demarkácionalis vonalról s pár magyar osztag 
egyszerűen kizavarta az országból az új «honfoglalókat». Erre Benes automo-
bilba ült, látogatást tett védnökeinél, a francia külpolitika vezetőinél, hogy 
tiltakozzék a magyar «erőszak» ellen s erélyesen követelte a nagyhatalmak 
közbelépését a cseh hódítás zavartalan menete érdekében. A francia uraknak 
akkor Magyarország sorsa meglehetősen közömbös volt, egy szóra hajlandók 
voltak a tót területeket egyelőre cseh megszállás alá juttatni, de kényes lelki-
ismeretük megnyugtatására mégis megkérték a csehszlovák állam külügy-
miniszterét, hogy határozza meg közelebbről a néprajzi határokat s jelölje meg 
pontosan, hogy mekkora területre tartanak igényt a cseh szövetségesek. Ez 
kellemetlen kérdés volt, mivel a miniszter úrnak, aki telhetetlen szívóssággal 
küzdött az új államért, sejtelme sem volt a néprajzi viszonyokról Magyaror-
szágon. Ilyen csekélységeken azonban egy kitünő, lelkiismeretes diplomata 
nem akad fenn. Zsebébe nyúlt, kihúzott belőle —egy cseh propaganda-térképet, 
amelyen vastag fekete vonallal meg volt jelölve az a vonal, ameddig a csehek 
imperialista őrületükben, minden elfogadható erkölcsi alap nélkül, hatalmukat 
ki szerették volna terjeszteni. S e propaganda-térképi vonalat a világ akkori 
hatalmasai szemrebbenés nélkül, úri nagylelkűséggel elfogadták, feleslegesnek 
tartva minden további kutatást ott, ahol — egy propaganda-térképpel állottak 
szemben. 

Sok művet és cikket olvastam a békeszerződésekről. Olvastam volt ellen-
ségeink műveit, olvastam annak a francia diplomatának a könyvét, aki nemes 
felháborodásában nem tudott jobb címet találni, mint «A piszkos béke»; olvas-
tam egy másik francia író munkáját, aki száz meg száz oldalon keresztül, 
mélyenjáró alapossággal mutatja ki, hogy a békeszerződések, amelyek a világ-
háborút befejezték, képmutatáson épültek fel. Semmi sem váltott azonban ki 
belőlem olyan hatást, olyan szörnyű felháborodást és elkeseredettséget, mint 
a cseh miniszter sajátkezű feljegyzése. Ha semmi egyéb adat nem maradt volna 
fenn a békeszerződések létrejöttéről, mint amelyet ő, az elbeszélés hőse, előad, 
akkor is elég lenne ez az egy történet arra, hogy minden becsületes, némi igazság-
érzettel biró embert meggyőzzön egy ilyen módon előkészített béke erkölcs-
telenségéről s a magyarság minden idegszálába berögzítse azt a tudatot, hogy 
fájdalmas vergődésével csúfos komédiát űztek, hogy egy ilyen erkölcstelen — 
mert felületes — béke tarthatatlan. 
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Részemről azonban azt hiszem, hogy az ilyen módon létrejött meg-
győződésben ártalmas mákony van. Arra van-e tényleg szüksége a magyarság-
nak, hogy nemzeti szerencsétlenségét ilyen incidentális tényezőkből magyaráz-
zák meg? A sovány magyar háborús irodalomból állandó szózatként csendül 
ki az a megállapítás, hogy tehetségtelen és felületes diplomaták az egyik, 
tehetségesek és lelkiismeretlenek a másik oldalon, rosszul felszerelt és még 
rosszabbul vezetett hadsereg, elzász-lotharingiai kérdés, angol-német versen-
gés stb., stb., tehát gépiesen ható, külső tényezők vezettek Magyarország 
szörnyű összeomlására. Ez az elmélet a magyarságnak csupán szenvedőleges, 
másodrangú szerepet enged, szerinte Magyarország, csak mint a Habsburgok 
monarchiájának tagja, volt érdekelve a nagy világégésben. Következés : egy 
új, kedvező világpolitikai alakulat felépítheti azt, amit egy szerencsétlen világ-
politikai alakulat lerombolt. 

Ha ez lenne a meggyőződésem, kár volna a nemzet életéből vett kérdé-
sekkel foglalkoznom. Nem jut egy pillanatra sem eszembe tagadni a világpoli-
tikai tényezők hatását, de nem azokat tartom a sorsdöntőknek. Hogy világosan 
kifejezzem ezt a gondolatot, egy példát hozok fel a sok közül. (Amellett deduk-
tíve, tehát történetietlenül járok el, épen a kézzelfoghatóság kedvéért.) A dél-
szláv állam, melynek Horvátország és a horvát nép egyik alkatrésze, ma való-
ság. Mi hozta létre? Az entente győzelme csupán? Ha úgy Szerbiában, mint 
Horvátországban nem lett volna lelki előkészítés, gondolt volna-e valaki ilyen 
állam megteremtésére? Bizonyára nem. A történelemben millió apró tényező 
dolgozik szüntelen, amelyekből egy adott pillanatban bizonyos nemzeti, vagy 
állami alakulat jön létre. De csak már meglevő tényezőkből ! 

Történeti iskolázottságú szem előtt Trianon sem kezdet, sem vég, csupán 
egy konstelláció. A Jövő alkotó elemei megvannak a Multban s a Mult munkál 
szüntelen a Jövő előkészítésén. Az a nemzet, amely csak a Mát látja, nem tud-
hatja, mit hoz a Holnap. Nemcsak arra van tehát szükség, hogy megálljunk 
figyelő szemmel a diplomáciai és anyagi erők játékánál, hanem, — mint Szé-
chenyi annyiszor hangoztatta — «keblünkbe kell nyúlni» s a nemzetek sorsát 
intéző örök igazságra függesztett tekintettel átmenteni a multból, ami igaz 
erkölcsi érték volt s javítani ott, ahol nem ritkán nemes indokból, fajunk és ősi 
államunk túlzott szeretetéből, hibáztunk. 

A következő cikkekben ne keressen senki politikát. Kétségtelen igazság-
nak tartom, hogy a mai államrendszer egyik legváratlanabb alkotása, a délszláv 
állam, sohasem tudott volna létrejönni, ha nem történt volna meg horvát rész-
ről is ezen alakulat gondolati előkészítése. Mik voltak ezek a lelki tényezők, 
milyen nagy európai szellemi áramlatban gyökereztek s hogyan izmosodhattak 
meg a horvát nép lelkében : ezek azok a kérdések, amelyekre feleletet szeret-
nék adni. 

A régi Magyarország és a régi Horvátország. 

A horvát kérdés születési évét pontosan megtudjuk határozni. 1790-ben, 
a II. József halálát követő viharos országgyűlésen történtek meg az első félénk 
kisérletek a magyar nemzeti állam megalkotására s ugyanezen az országgyűlésen 
szállottak szembe a horvát követek magyar társaikkal, hogy küldőik belkor-
mányzati önrendelkezési jogát biztosítsák. 

Az arisztokratikus, rendi államban törvények és kiváltságok vannak, de 
nincs egységes alkotmány. Ahol a törvény nem rendelkezik, ott a szokás, az 
«usus» szab normát s a szokás erősebb még a törvénynél is. A nemzeti államnak 
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modern alakjában épen abban áll az egyik fő ismertető jegye, hogy az állam és 
a társadalom minden tagjának különleges helyzetét megsemmisítse, a nép, a 
lakosság egyetemének egységes társadalmi életformát ír elő, a «nép»-ből és a 
«rendek»-ből «nemzet»-et alakít. 

A régi Horvátország, különleges kiváltságaival az egységes magyar 
birodalmon belül, tipikus hűbéri képződmény volt. Mindenekelőtt meg kell 
jegyezni, hogy a tulajdonképeni Horvátország a XVIII. század végén részben 
török uralom alatt állott még, részben a katonai határőrvidéknek kiegészítő 
részét képezte s kizárólag katonai igazgatás alatt állva, kiszakadt a horvát élet-
közösségből. 

A Dráva és a Száva közének hat megyéjéből Zágráb, Körös és Varasd 
megyék a régi, középkori Szlavoniát alkották, míg Szerém, Pozsega és Verőce 
megyék területe Magyarországnak — szűkebb értelemben véve, kapcsolt részei 
nélkül — voltak kiegészítő részei. Az utóbbi három megye másfél századon 
keresztül török uralom alatt szenvedett. Ez alatt a hosszú idő alatt régi magyar 
falvai elpusztultak, magyar lakossága elmenekült s helyét különféle, főleg szerb 
nemzetiségű, szláv adózó nép foglalta el. Amint Erdélyben és az Erdéllyel 
határos magyar megyékben a török harcokban és a kuruc-labanc csatározások-
ban kipusztult magyar lakosság helyére az oláh szivárgott, épúgy követte a 
magasabb kultúrájú, menekülő magyart és horvátot a szerb mindenütt, ahol 
a töröknek sikerült hosszabb időre befészkelnie magát. A nagy felszabadító 
háborúkban felszabadultak a drávántúli magyar megyék is, de mikor Mária 
Terézia alatt újra szervezték bennük a polgári közigazgatást, Magyarország 
sérelmeivel Szlavoniához csatolták s a horvát-szlavon-dalmát bán alá rendelték 
őket. A legelső magyar méltóságok, a nádor, a kancellár, stb. résztvettek a 
hosszas tanácskozásokban s szótlanul tűrték Magyarország megcsonkítását; 
csupán Grassalkovich személynök merte egyszer megkockáztatni azt a félénk 
kijelentést, hogy a Szerémség Magyarországhoz tartozik s nem Szlavoniához, 
de letorkolták a többi magyar urak. Miért is lett volna érdemes ilyen kicsiségek 
felett vitatkozni, hiszen olyan mindegy volt, hogy Magyarországba, vagy 
Szlavoniába kebelezik-e be a három magyar megyét, mikor Szlavonia úgyis a 
magyar szent korona kiegészítő része volt. Igy vesztette el Magyarország és a 
magyar országgyűlés szabad rendelkezési jogát három megyéje felett. 

A történeti, kulpán-túli Horvátország a középkorban is kiterjedt önkor-
mányzattal rendelkezett. A horvát tudat szerint Horvátország a magyar király-
nak s nem Magyarországnak hódolt meg. Amikor a horvátság a török hódoltság 
elől felmenekült Szlavoniába, magával hozta ide is büszke történeti tudatát. 
Szlavonia közigazgatása teljesen hasonló volt ugyan a magyarországihoz, de 
a központtól távol esvén, épúgy, mint Erdély, bizonyos önkormányzatot nyert. 
Élén külön királyi tisztviselő állott, a bán, s belügyei intézésére tartomány-
gyűléseket tartott. A rendi államnak mai látásunkkal alig érthető mulasztása 
volt, hogy a szlavon önkormányzat határai nem voltak pontosan megállapítva. 
Verbőczy a Hármaskönyvben pár kisjelentőségű önkormányzati jegyet sorol 
csak fel. A horvátok azonban, kihasználva a nehéz török időket, igényeikben 
annyira haladtak, hogy az anyaországtól függetlenül elfogadták a pragmatica 
sanctiot, mintha Magyarországtól függetlenül ők is csak a királynak, illetve a 
koronának lennének alávetve. 

Szlavonia elküldötte a magyar országgyűlésre követeit, mert a magyar 
törvényhozás által alkotott törvények hatóereje kiterjedt a magyar birodalom 
minden polgári közigazgatás alatt álló részére, de a szlavon követek mint egy 
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tartomány követei jelentek meg, egy követ a felső s kettő az alsó táblán. A tör-
vények végrehajtása Mária Terézia koráig a bán és a tartománygyűlés közre-
működésével történt, a magyar hatóságok és méltóságok kizárásával. Mária 
Terézia külön horvát tanácsot állított fel a magyar helytartótanács mintájára, 
de mivel az új kormányszéknek kevés volt a teendője, megszüntette azt s a 
szlavon közigazgatást is a magyar helytartótanács felügyelete alá rendelte 
élete végén. Bár így a magyar és horvát igazgatás egy hatóság alá került, 
Szlavonia nem adta fel korántsem önigazgatását, mert erőteljesen gyakorolt 
önkormányzati joga szerint önmagára kötelező erejű jogszabályokat alkotott 
tartománygyűlésein, amelyek a magyar országgyűlés megkerülésével, a király 
jóváhagyása után törvényerőt nyertek. 

Ezzel az erélyes önkormányzattal állott szemben a magyarság, mikor az 
első lépéseket megtette nemzeti állama kiépítésére. 

Miskolcy Gyula. 

LITÁNIA FALUN. 

A templomajtót már kinyitották, 
harangszó kondul litániára, 
hintázva ring be a fény: aranyláva, 
csak hátrább merevül halk titokká. 

Ódon — aszu padsor üresen ásít, 
hervadoz egy Úrnapi diadalág, 
tán hallja is még a körmenet dalát, 
s hogy ujjong a karban egy hahotás síp. 

A főoltáron trónol az Úr, 
előtte hódol szárnyas cherubin. 
Lobog a mécs: imbolygó rubin. 
A csend gitárján megpattan egy húr, 
dalolva jár a napfény szerteszét. 
De csitt! jönnek, egy anyóka belép. 

Simon Gyula. 


