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1. Bevezetés 1. Bevezetés 1. Bevezetés 1. Bevezetés     
 
Az 1918. december 1-jén Belgrádban kikiáltott első jugoszláv állam születése pillanatától 
kezdve komoly belső strukturális problémákkal küzdött. A királyi jugoszláv állam 
fennállásának egész ideje alatt (1918-1941) komoly küzdelem folyt a centralisták és a 
föderalisták között az állam belső struktúrájának kialakításáért, illetve reformjáért. 
Véleményünk szerint ezen belső államszervezési/államberendezkedési problémák 
gyökerét a jugoszláv állam megalakulásának világháborús előzményeiben kell keresnünk, 
ezért jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutatja azokat az államszervezési 
programokat, és az ezeket képviselő erőközpontok küzdelmét, melyek közvetlenül 
vezettek el a jugoszláv állam 1918. december 1-jei megszületéséhez. 
 
 
2. Délszláv erőközpontok az első világháború alatt2. Délszláv erőközpontok az első világháború alatt2. Délszláv erőközpontok az első világháború alatt2. Délszláv erőközpontok az első világháború alatt    
 
2.1. A három erőközpont születése és programjaik2.1. A három erőközpont születése és programjaik2.1. A három erőközpont születése és programjaik2.1. A három erőközpont születése és programjaik    
    
Az    első világháború kitörése utáni időszakban a délszláv érdekek képviselete több ún. 
erőközpont között oszlott meg, amelyek az alábbiak voltak6: 
 

• Az emigrációba kényszerült szerb kormány és parlament 
• Az emigráns délszláv politikusok által Londonban életre hívott Jugoszláv Bizottság 
• Az Osztrák-Magyar Monarchiában maradt délszláv politikusokat tömörítő 

Jugoszláv Klub 
 

Az első erőközpont a szerb kormány és a parlament volt. Az első világháború 
kitörése (1914 júliusa) után négy hónappal, 1914. december 7-én a szerb parlament Niš-
ben elfogadott nyilatkozatában7 kinyilvánította, hogy: „… a Királyság – mármint a Szerb 
Királyság (a szerző) – kormánya legfőbb, s e pillanatban egyetlen feladatának tekinti, 
hogy kezdettől fogva biztosítsa a valamennyi rabságban élő szerb, horvát és szlovén 
testvérünk felszabadításáért és egyesítéséért indult nagy háború sikeres befejezését.” 

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy Szerbia háborús célja valamennyi délszláv 
felszabadítása és egyesítése volt.8 Nikola Pašić szerb miniszterelnök már 1914 szeptem– 

    

                                                 
4 A tanulmány a Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
5 Habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. 
6 JUHÁSZ J.: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Aula. Kiadó. Budapest. 1999. p. 22. 
7 A deklaráció szövegét lásd SAJTI E. (szerk.): Jugoszlávia 1918-1941. Dokumentumok. Társadalomtudományi 
Kör, Szeged, 1988. pp. 11-12.  
8 SOKCSEVITS ET. AL: Déli szomszédaink története. Bereményi Kiadó, Budapest, 1993. 
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berében – tehát még a niš-i deklaráció előtt – pontosan rögzítette, hogy mit ért a szerb 
kormány valamennyi szerb, horvát és délszláv egyesítésén. Szazonov orosz 
külügyminiszternek küldött szeptemberi táviratában Pašić az alábbi módon határozza 
meg a leendő délszláv állam északi határait9: „… a következő földeket és határokat 
igényeljük: a Bánátot olyan határral, hogy benne a szerb elem a lakosság többségét adja, 
s stratégiai legyen keleten Románia felé. Úgy véljük, ezt a határt a következőképpen kell 
kijelölni: A Dunánál kezdődik Orsova felett, s onnan a hegygerincen halad a Marosig 
olyképpen, hogy itt Lugos, Lippa és Arad Romániához, Temesvár Szerbiához kerül. 
Azután követi a Tiszát a Dunába torkollásáig, majd követi a Dunát az Orsovától északra 
fekvő pontig, ahol a határvonal kezdődött. A Maros Tiszába torkollásától a határ nyugat 
felé a Dunáig halad úgy, hogy Subotica és Baja a miénk lesz. Azután egyenes vonalban 
halad nyugat felé, s Barcs fölött a Rinya folyócska torkolatánál éri el a Drávát, majd a 
Dráva mentén halad a Mura torkolatáig, majd a Mura mentén Leibnitzig s tovább a 
vízválasztón átkarolva Krajnát, és azután le Isztria felé.” 

Megállapíthatjuk, hogy a fentebb bemutatott határvonal a szerb területek mellett 
a leendő államhoz kívánta csatolni a horvát és a szlovén területeket is. A távirat szövege 
nem tér ki Bosznia-Hercegovinára és Dalmáciára, de egyéb diplomáciai iratokból tudjuk, 
hogy a szerbek ezekre a területekre is igényt formáltak.10 Szintén ki kell hangsúlyoznunk, 
hogy a szerb kormány a délszlávok fenti határok közötti egyesítését nem föderációs 
formában, hanem szerb hegemóniával, azaz centralista formában kívánta megvalósítani. 

A második erőközpont akkor született meg, amikor két emigráns délszláv politikus 
– egészen pontosan két dalmáciai horvát politikus – Ante Trumbić és Franjo Supilo 1915. 
április 30-án Londonban létrehozta a Jugoszláv Bizottságot. A Jugoszláv Bizottság egy 
független délszláv államért lobbizott az antant hatalmaknál, azaz el akarta szakítani a 
Monarchiától a délszlávok által lakott területeket és azokat a szerbek által lakott 
területekkel akarta egyesíteni. A Jugoszláv Bizottság 1915. május 6-án kiadott 
memoranduma ezt így fogalmazta meg: „Az egész délszláv nép, a szerbek, a horvátok és a 
szlovének azt várják a háborútól, hogy minden népcsoport és minden délszláv terület egy 
független államban egyesüljön.”11 

 Majd néhány sorral lejjebb konkrétan is megfogalmazta, hogy mit is ért a 
„délszláv területek” fogalom alatt, amikor így ír: „A szerbek, a horvátok és a szlovének 
által lakott területek a következő területeket foglalja magába: 

 
a/ Szerbiát és Crna-Gorát; 
b/ Boszniát és Hercegovinát; 
c/ Dalmáciát a Szigetvilággal együtt; 
d/ Horvátországot és Szlavoniát Rijekával és a Muraközzel együtt; 
e/ Magyarország déli részének Dráva menti területeit és a volt Szerb Vajdaságot, a 
Bácskát és a Bánátot; 
f/ Isztriát a szigetekkel és Trieszttel; 
g/ Krajnát és Goriziát; 
h/ Dél-Karintiát és Dél-Stájerországot, Délnyugat-Magyarország területeivel 
együtt.” 

    

                                                 
9 A távirat szövegét ismerteti GALÁNTAI J.: Az első világháború. Gondolat Kiadó. Budapest. 1980. p. 348. 
10 A délszláv területi igényeket rögzítő térképekről lásd MARJANUCZ L.: Térképek a nemzeti terjeszkedés 
szolgálatában. Közép-Európai Közlemények. 2009/1. szám, pp. 30-43. 
11 A memorandum szövegét lásd SAJTI (1988) pp. 17-24.  



 14 

III. ÉVFOLYAM 4III. ÉVFOLYAM 4III. ÉVFOLYAM 4III. ÉVFOLYAM 4. SZ. SZ. SZ. SZÁM                                Balkán   ÁM                                Balkán   ÁM                                Balkán   ÁM                                Balkán                                                               2009. október 21                        2009. október 21                        2009. október 21                        2009. október 21....    
 
 
Mint látható a Jugoszláv Bizottság valójában az összes délszlávok által lakott 

területből kívánta létrehozni az új délszláv államot (1. térkép). 
Fontos arra is felhívnunk a figyelmet, hogy a szerb kormánnyal ellentétben a 

Jugoszláv Bizottság kifejezetten egy föderatív belső berendezkedésű államban 
gondolkodott.12 Itt jegyezzük meg, hogy 1916-ban a Jugoszláv Bizottságon belül 
nézeteltérés bontakozott ki Trumbić és Supilo között. Supilo a háború előrehaladtával 
eltávolodott a föderatív délszláv állam gondolatától és ehelyett a független Horvátország 
gondolatát kezdte el hirdetni. Komolyabb Trumbić-Supilo konfliktus csak azért nem 
bontakozott ki, mert Supilo 1917-ben meghalt. 
 

 
1. ábra: A londoni Jugoszláv Bizottság területi igényei1. ábra: A londoni Jugoszláv Bizottság területi igényei1. ábra: A londoni Jugoszláv Bizottság területi igényei1. ábra: A londoni Jugoszláv Bizottság területi igényei    

 
Forrás: ROMSICS 1998. p. 158. 

 
 A harmadik erőközpontot a világháború kitörése után az Osztrák-Magyar 
Monarchia délszláv politikusai képezték. Ezek legnagyobb csoportját a horvátok adták. A 
monarchiabeli horvát politikusok a világháború első három évében kifejezetten 
trializmusban gondolkodtak. Jól mutatja ezt a horvát szábor 1917. március 9-én 
Zágrábban kiadott, IV. Károlyhoz császárhoz intézett felirata is, mely így fogalmaz:” … a 
horvát népet ma is… nemcsak saját gondja vezérli, hanem jövőszemlélete azzal a 
törekvéssel is bővült, hogy kívánságait az államközösség és az egész Monarchia 
érdekeivel összeegyeztesse.”13 

    
    
    

                                                 
12 HEKA L. (2005): Szerbia állam és jogtörténete. Bába Kiadó, Szeged, p. 148. 
13 A deklaráció szövegét lásd SAJTI (1988) pp. 28-29. 
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A monarchiabeli horvát politikusokhoz csatlakoztak a szlovén és a szerb 

politikusok is, és így született meg a Jugoszláv Klub. Ezen szervezet 1917. május 30-án 
kiadott deklarációja14 kimondta, hogy: „Az alulírott nemzetgyűlési képviselők, akik a 
Jugoszláv Klubba tömörültek, bejelentik, hogy a nemzeti elv és a horvát államjogok 
alapján követelik a Monarchiában lévő szlovén-, horvát- és szerb lakta területek egyetlen 
autonóm politikai testületbe való egyesítését. Efelett ne uralkodhassanak idegen népek, 
szerveződjék demokratikus alapon, a Habsburg-Lotharingiai-dinasztia jogara alatt.” 
 Mint a szövegből látható a Jugoszláv Klub tagjai az Osztrák-Magyar Monarchia 
dualista államszerkezetét trialista alapon akarták átszervezni, azaz harmadik tömbként 
egy délszláv tömböt akartak létrehozni, de ezt kifejezetten a Habsburg állam keretei 
között képzelték el.  
 Összefoglalva az eddigieket, az 1917-es év közepéig három délszláv erőközpont 
alakult ki, mely az alábbi három programot hirdette meg: 

• A délszlávok egyesítése egy centralizált nagy szerb állam keretei között. Ez a 
szerb kormány programja volt. 

• A Monarchia délszlávok által lakott területeinek elszakítása a Monarchiától, 
ezeknek egyesítése a szerb területekkel és ily módon egy föderatív délszláv állam 
létrehozása. Ez a londoni Jugoszláv Bizottság programja volt. 

• Trialista alapon egy délszláv állam létrehozása az Osztrák-Magyar Monarchia 
keretei között. Ez a Jugoszláv Klub programja volt. 

 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a három erőközpont és az általuk 

képviselt programok küzdelme 1917 közepétől. 
 
 
2.2. Az első kompromisszum a korfui deklaráció2.2. Az első kompromisszum a korfui deklaráció2.2. Az első kompromisszum a korfui deklaráció2.2. Az első kompromisszum a korfui deklaráció    
 
Az 1915-ös év végén elszenvedett katonai vereség következtében a szerb kormány Korfu 
szigetére menekült,15 ráadásul a szerbek 1917 februárjában az orosz polgári forradalom 
győzelme következtében elvesztették legfőbb támogatójukat, a cári Oroszországot. Ezen 
negatív hatások arra kényszeríttették a szerb kormányt, hogy tárgyalóasztalhoz üljön az 
addig általa el nem ismert londoni Jugoszláv Bizottsággal. A tárgyalások a két fél között 
1917 júniusában indultak meg Korfu szigetén. A tárgyalások során a vita az alábbi két 
kulcskérdés körül bontakozott ki: 
 

• Milyen államformában működjék a leendő állam? 
• Hogyan nézzen ki a leendő állam belső struktúrája? 

 
Ante Trumbić a Jugoszláv Bizottság képviseletében a köztársasági államforma és 

ezen belül az egyenjogúságán alapuló föderáció álláspontjára helyezkedett. Ezzel 
szemben Pašić a szerb kormány miniszterelnökeként a Karagyorgyevics-dinasztia által 
vezetett királyság, ezen belül egy centralizált és szerb dominanciájú struktúra mellett 
érvelt. 

    
    

                                                 
14 A deklaráció szövegét lásd SAJTI (1988) p. 33. 
15 A hadieseményekről lásd bővebben GALÁNTAI (1980) pp. 173-174.; pp. 180-182.; pp. 210-211.; pp. 221-222. 
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A tárgyalások eredményeképpen született meg 1917. július 20-án a korfui 

deklaráció16, amely kimondta, hogy:  
 
„1. A délszlávok vagy jugoszláv népen ismert szerbek, horvátok és szlovének 
állama egységes területtel és állampolgársággal rendelkező szabad, független 
királyság lesz. Alkotmányos, demokratikus és parlamentáris monarchia, élén a 
Karagyorgyevics-dinasztiával… 
2. Az állam neve a következő lesz: Szerb-Horvát-Szlovén Királyság… 
… 
7. Minden bevett felekezet szabadon és nyilvánosan gyakorolhatja vallását. A 
pravoszláv, a római katolikus és a mohamedán felekezet, amelynek legtöbb 
követője van népünk körében, az állammal szemben egyenrangúak és egyenlő 
jogokat élveznek. 
… 
12. Valamennyi polgár (állampolgár) egyenlő, s az állam és a törvény előtt 
egyenjogúságot élvez az állam egész területén.” 
 
Mint a szövegből látható, a tárgyaló felek megegyeztek abban, hogy a három nép - 

a horvátok, a szerbek és szlovének - olyan független nemzeti államot hoznak létre, 
amelyben érvényesül a szerbek, a horvátok és a szlovének egyenjogúsága, továbbá a 
katolikus, a pravoszláv és az iszlám vallás egyenlősége. 

A két vitás strukturális kérdésben a tárgyalások kompromisszummal zárultak, ami 
azt jelentette, hogy a Jugoszláv Bizottság lemondott a köztársasági államformáról, és 
hozzájárult ahhoz, hogy a leendő állam a Karagyorgyevics-dinasztia vezetése alatt álló 
alkotmányos királyság legyen. Míg az állam belső struktúrájának kérdésében az a 
egyezség született, hogy a föderalista-centralista kérdésben a majdan összeülő 
nemzetgyűlésre ruházzák át a döntés jogát.  

A korfui deklarációból látható, hogy a horvátok és a szerbek másképpen képzelték 
el a közös délszláv államot (centrista-föderalista ellentét). Ezért a leendő állam belső 
struktúrájának kérdésében nem született döntés Korfun, a kérdést mintegy elnapolták. Ez 
előrevetítette a későbbi horvát-szerb föderalista-centrista küzdelmeket.  
 
    
3. 3. 3. 3. Az antant és a délszláv kérdésAz antant és a délszláv kérdésAz antant és a délszláv kérdésAz antant és a délszláv kérdés    
    
A délszláv erőközpontok és programjaik egymással folytatott küzdelmében fontos 
tényezővé vált, hogy az antant hatalmai mely erőközpont mellett teszik le voksukat. 

Az első erőközpont, azaz szerb kormány hadicéljait a hármas antant tagjai közül 
kifejezetten csak a cári Oroszország támogatta. Oroszország a vele a háború után is 
szoros szövetségben maradó Szerbiában gondolkozott, és ezért jelentősen erősíteni 
akarta a háború utáni rendezés során, így Oroszország támogatta a szerb területi igények 
túlnyomó részét. Ráadásul Oroszország a föderáció-centralizáció kérdésében is a szerb 
álláspontot támogatta, azaz a föderációs megoldást nem tartotta megfelelőnek.17 

    
    

                                                 
16 A deklaráció szövegét lásd SAJTI (1988) pp. 34-39. 
17  GALÁNTAI (1980) p. 349. 
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A hármas antant másik két tagja – Anglia és Franciaország – viszont csak 

részlegesen támogatta a szerb kormány hadicéljait.18 Ez azt jelentette, hogy elfogadták 
azt az alapelvet, hogy Szerbiának területi nyereséggel kell kikerülnie a háborúból. De 
Londonban és Párizsban úgy gondolták, hogy ez a területi nyereség csak Bosznia-
Hercegovinát jelenti. Oroszország kérésére/nyomására végül a franciák és az angolok 
némileg módosították eredeti álláspontjukat – azaz csak a Bosznia-Hercegovinát odaígérő 
álláspontot –, és 1915. augusztus 15-én biztosították Pašićot, hogy az antant támogatja a 
Szerémségre, Bácskára, Kelet-Szlavóniára, Észak-Albániára és a dalmáciai tengeri 
kijáratra vonatkozó szerb igényeket.19 

Anglia és Franciaország magatartása mögött, hogy csak részlegesen támogatták a 
szerb hadicélokat, két ok húzódott meg. Egyrészt attól tartottak, hogy az Oroszország 
szövetségesének számító Szerbia a háború után túlságosan megerősödik, és így 
jelentősen meg fog nőni a Balkánon az orosz befolyás. Itt kell megjegyeznünk, hogy ezen 
angol és francia aggodalom nem volt teljesen alaptalan. Jól mutatja ezt, hogy az orosz 
diplomácia jelezte a szerb kormány felé, hogy a szerb területi követelések támogatása 
fejében elvárja, hogy Szerbia a háború után a Cattaró-i öbölben lehetőséget adjon 
Oroszországnak egy önálló haditengerészeti bázis létrehozására.20 

Másrészt Anglia és Franciaország arra törekedett, hogy Olaszország az antant 
oldalán lépjen be a háborúba. Olaszország megnyerése érdekében késznek mutatkoztak 
arra is, hogy bizonyos délszláv területeket átengedjenek Olaszországnak.21 Ez vezetett el 
a londoni egyezményhez – 1915. április 26. –, melyben a hármas antant Olaszország 
háborúba lépésének fejében jelentős délszláv területeket (Isztriát és Észak-Dalmáciát) 
ígért oda az olaszoknak. 

 
 

2. ábra: A londoni szerződésben Olaszországnak ígért délszláv területek2. ábra: A londoni szerződésben Olaszországnak ígért délszláv területek2. ábra: A londoni szerződésben Olaszországnak ígért délszláv területek2. ábra: A londoni szerződésben Olaszországnak ígért délszláv területek    

 
                                        Forrás:Forrás:Forrás:Forrás: ROMSICS (2001) p. 40. 

 
    

                                                 
18 BANAC, I. (1993): The national question in Yugoslavia. Origins. History. Politics. Ithaca, London, p. 116. 
19 LEDERER I. J. (1963): Yugoslavia at the Paris Peace Conference. New Haven. London. pp. 348-349. 
20 ROMSICS I. (1998): Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép és Délkelet-Európában a 19. és 20. 
században. Napvilág Kiadó, Budapest, p. 159. 
21 RENÉ-ALBRECHT-CARRIÉ (1966): Italy at the Paris Peace Conference. Hamden, Conncticut, pp. 3-34. 
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A második erőközpontot, a Londonban megalakult Jugoszláv Bizottságot, a háború 

első éveiben sem az antant, sem a szerb kormány nem ismerte el. Ennek ellenére a 
szervezet a befolyásos brit „politikacsinálókkal” – Seton-Watson és Wickhem-Steed – 
fenntartott jó kapcsolatai miatt a háború előrehaladtával kezdett egyre jelentősebb 
szerepet betölteni. A korfui deklaráció aláírása is jól mutatja növekvő súlyát. 

A harmadik erőközpont – a Jugoszláv Klub programja, azaz Monarchia trialista 
átszervezése – a hármas antant tagjai közül Anglia részéről élvezett támogatást. Ennek 
magyarázata kettős. Egyrészt az angol külügyi vezetés félt Közép-Európa 
“balkanizálódásától”. Erős volt az az álláspont, mely szerint a Monarchia helyén létrejövő 
kis államok csoportja nem jelent igazi akadályt a német terjeszkedés előtt, másrészt 
Anglia a háborút oly módon akarta hamarabb befejezni, hogy különbékét köt a 
Monarchiával. Ezt az angol törekvést Franciaország is támogatta.  

A fenti okok miatt az angol külügyi vezetés egy csoportja a Monarchia föderatív 
alapon történő újjászervezése mellett érvelt.22 Elképzeléseik az 1917. február 12-i 
Drummond-féle ún. első memorandumban öltöttek testet. Eszerint a dualizmus 
rendszerét egy négyes államszövetség váltaná fel, amelyben Csehország, Jugoszlávia, 
Ausztria és Magyarország egyenlő jogokat élvezne a Monarchia keretei között.23 A 
memorandumban szereplő Jugoszlávia elnevezés azt jelentette, hogy a délszláv állam a 
Monarchia keretei között születik meg oly módon, hogy Szerbia is a Monarchia részévé 
vált volna! 

    Itt kell szólnunk a hármas antanthoz csatlakozó, és ezzel a háborút eldöntő 
nagyhatalom, az USA elképzeléseiről. Wilson – az Amerikai Egyesült Államok elnöke – 
1917 szeptemberében hívott életre egy kutatócsoportot a béketárgyalások előkészítésére, 
a “The Inquiry”-t.24 Az Inquary-ben az osztrák-magyar részleg vezetője Charles Seymour 
32 éves egyetemi docens lett, aki korábban a Monarchia nemzetiségi problémáival 
foglalkozott. Seymour 1918 áprilisában a Monarchia föderatív átalakítására dolgozott ki 
egy tervet. Ezen tervében a Monarchiát hat egységből álló föderális állammá kívánta 
átszervezni.25 Az alábbi hat egységben gondolkodott: Ausztria, Magyarország, 
Jugoszlávia, Erdély, Csehország és Lengyelország-Ukrajna.  

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a Seymour-féle tervezetnél – ellentétben az 
angol Drummond memorandummall - Szerbia nem lett volna része Jugoszláviának, hanem 
továbbra is önálló állam maradt volna. 

Megállapíthatjuk, hogy az angol és amerikai “föderális átszervezéses” 
forgatókönyvek megvalósulása esetében a Monarchia területileg megnagyobbodva, 
befolyásában megerősödve, a kontinentális hatalmi egyensúly egyik fontos elemeként 
kerülhetett volna ki a háborúból, ha hallgat a csábításra, és hajlandó lett volna 
különbékét kötni.  

Ez ugyanakkor azt is jelentette volna, hogy a három délszláv erőközpont közül a 
szerb kormány és a Jugoszláv Bizottság által megfogalmazott háborús célok, területi igé– 
 

                                                 
22 HANAK, H. (1962): Great-Britain and Austria-Hungary during the First World War. London, p. 147. 
23 Drummond első memorandumát ismerteti ARDAY L. (1990): Térkép csata után. Magyarország a brit 
külpolitikában 1918-1919. Magvető Kiadó, Budapest, pp. 13-16. 
24 L. E. Gelfand önálló kötetet szentelt a témának lásd GELFAND (1963): The Inquiry. American Preparation for 
Peace 1917-1919. New Haven-London.  
25 Seymour elképzeléseit ismerteti Jeszenszky Géza: A dunai államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az 
Egyesült Államokban az I. világháború alatt. Id. mű ROMSICS I. (szerk.) (1995): Magyarország és a 
nagyhatalmak a 20. zzázadban. Teleki László Alapítvány, Budapest, p. 57. 
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nyek nem teljesülhettek volna. Míg a Jugoszláv Klub által megfogalmazott célok 
maximálisan, sőt Szerbiának a Monarchiához történő csatolásával még afölött is 
teljesültek volna. 

Az antant által kínált alku egyértelmű volt, IV. Károly szakadjon el 
Németországtól, kössön különbékét és ennek fejében a Monarchia nemcsak nem szenved 
területi veszteséget – azaz az antant eláll a román, olasz és egyéb nemzetek által 
benyújtott igények kielégítésétől –, hanem még további területi nyereségeket is 
elkönyvelhet. Ezek a föderalista forgatókönyvek azonban nem valósultak meg. Ennek fő 
oka véleményünk szerint az, hogy nem sikerült leválasztani a Monarchiát 
Németországról, tehát nem sikerült vele különbékét kötni.  

Az antant 1918 tavaszán-nyarán süllyesztőbe küldte a föderalista átszervezésre 
irányuló forgatókönyveit és elkötelezte magát a Monarchia független nemzetállamokra 
történő felosztása mellett. 
    
    
4. A délszláv állam megalakulásának közvetlen előzményei4. A délszláv állam megalakulásának közvetlen előzményei4. A délszláv állam megalakulásának közvetlen előzményei4. A délszláv állam megalakulásának közvetlen előzményei    
    

A háború elhúzódása miatt a szerb hadsereget újból felfegyverezték és csatasorba 
állították (görögországi front megnyitása 1917. júniusában). Ezzel párhuzamosan a 
Monarchia felosztását célul kitűző forgatókönyv felülkerekedése ismét felértékelte a 
szerb kormány szerepét. Mindezek miatt az antant – különösen Franciaország - egyre 
nagyobb megértést mutatott a délszláv területi igények iránt. Bár meg kell jegyeznünk, 
hogy az olasz és a délszláv területi igények ütközése komoly problémát okozott az 
antanton belül.  

Terjedelmi kereteink nem teszik lehetővé, hogy a délszláv állam megalakulásának 
diplomáciatörténetét részletesen ismertessük,26 ezért csupán a legfontosabb 
mérföldkövekre térünk ki. 

1918. október 6-án a Monarchia szerb, horvát és szlovén pártjai Zágrábban 
megalakították a Szlovén-Horvát-Szerb Nemzeti Tanácsot (rövidebb nevén Zágrábi 
Nemzeti Tanács), amely a délszláv népeket egyesítő állam mellett tette le a voksát. A 
tanács október 19-én bejelentette a hatalomátvételt, majd október 29-én kikiáltotta a 
Szlovén-Horvát-Szerb Államot. Ugyanezen a napon a horvát szábor kinyilvánította 
Horvátország elszakadását a Monarchiától és csatlakozását a Szerb-Horvát-Szlovén 
Államhoz. A Nemzeti Tanács felhatalmazta a Jugoszláv Bizottságot külügyei 
képviseletére.  

1918. november 9-én Genfben a londoni Jugoszláv Bizottság, a Zágrábi Nemzeti 
Tanács és a szerb kormány között megegyezés született az egyesülésről. A jegyzőkönyv 
szerint27 az egyesülés az új állam alkotmányos rendjének kialakításáig – az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlés összehívásáig – egy duális szerkezetű államot hoz létre. A délszláv államon 
belül két állam, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam és a Szerb Királyság megőrizte volna 
önállóságát (belső ügyeit önállóan intézte volna), és csupán a kül-, had-, és tengerészeti 
ügyeket intézték volna közös minisztériumok felállításával.  

    
    

                                                 
26 Erről lásd bővebben: HEKA (2005) pp. 148-150.; JUHÁSZ (1999) pp. 26-30.; LAMPE, J.R. (1996); SIKLÓSI (1987); 
SOKSEVITS ET. AL. 1993. pp. 223-224.  
27 A jegyzőkönyv teljes szövegét lásd SAJTI (1988) pp. 61-67. 
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A genfi megállapodást azonban Belgrád végül nem volt hajlandó elfogadni, 

ragaszkodott a korfui megállapodáshoz, azaz, hogy az új állam a Karagyorgyevics-
dinasztia vezetésével alakuljon meg. Továbbá Belgrád ahhoz is mereven ragaszkodott, 
hogy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásáig az egész államot Belgrádból 
kormányozzák. 

Belgrád pozícióit erősítette, hogy 1918. november 25-én a vajdasági nemzetgyűlés 
kimondta a Vajdaság egyesülését Szerbiával, illetve 1918. november 26-án a cetinjei 
nemzetgyűlés kinyilvánította Crna-Gora egyesülését Szerbiával. A Zágrábi Nemzeti 
Tanácsnak két további negatívumot is számba kellett venni. Egyrészt az antant Belgrád 
törekvéseit támogatta, másrészt reális veszélyként merült fel, hogy Olaszország szlovén 
és horvát területeket foglal el. Ebben a szituációban a Zágrábi Nemzeti Tanács engedett 
Belgrádnak. 

Ilyen közvetlen előzmények után alakult meg 1918. december 1-jén Belgrádban a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyi Állam. 
    
    
5. Konklúziók5. Konklúziók5. Konklúziók5. Konklúziók    
    
    Mind a magyar, mind a nemzetközi történelemtudományban eltérő álláspontok 
alakultak ki az első jugoszláv állam létrejöttével kapcsolatban. Az egyik markáns 
álláspont szerint a jugoszláv állam egy mesterséges képződmény, melynek megszületését 
elsősorban külső körülmények (az antantban megtestesülő nagyhatalmi akarat) tették 
lehetővé. Az ezzel ellentétes álláspont szerint a jugoszláv állam létrehozása a délszlávok 
kollektív önrendelkezését jelentette, tehát a szerbek, a horvátok és a szlovének saját 
elhatározásukból hozták létre ezt az államot.  

A fenti vitában – terjedelmi keretek miatt – jelen tanulmány nem kívánt állást 
foglalni (hiszen az egyes álláspontok bemutatása és az eltérő érvek ütköztetése 
önmagában egy hosszabb tanulmányt tenne ki), ezért csupán jelezzük, hogy a jugoszláv 
állam már megszületése pillanatában komoly strukturális problémákkal küzdött.28 Az 
egyik legfontosabb strukturális probléma az állam belső berendezkedésének kérdése, 
vagyis az a kérdés, hogy a jugoszláv államot centralista-vagy föderalista modell mentén 
működtetik-e. 

Mint tanulmányunkból látható, a világháború alatt a szerb kormány egyértelműen 
a centralista modell, míg a Jugoszláv Bizottság a föderalista modell mellett kötelezte el 
magát. Mind 1917 júliusában Korfun, mind 1918 novemberében Genfben egyfajta 
kompromisszum jött létre a két modell között, de 1918. december 1-jén a jugoszláv állam 
kikiáltásakor már a szerb centrista modell dominált.  

A centrista-föderalista ellentétek mélységét jól mutatja, hogy a jugoszláv állam 
megszületése után négy nappal – 1918. december 5-én – a horvátok által Zágrábban 
kirobbantott monarchia- és centralizáció-ellenes tüntetést a szerb katonaság vérbe  

    
    
    

                                                 
28 Erről bővebben lásd GULYÁS L. (2005): Két régió – Felvidék és Vajdaság – sorsa az Osztrák-Magyar 
Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő, Budapest. GULYÁS L. (2008): Horvátország történeti 
struktúraváltozásai kezdetektől napjainkig. Mediterrán Világ 2008/7. szám, pp. 163-197.; GULYÁS L. (2009): 
Az első jugoszláv állam felbomlásához vezető strukturális problémák. Jelenkori társadalmi és gazdaság 
folyamatok. 2009/2. szám pp. 13-22. 
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fojtotta.29 Ez az esemény már előrevetítette, hogy a királyi jugoszláv állam történetét 
fennállásának egész ideje alatt a föderalista-centrista ellentét fogja meghatározni. 
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