
187

УДК 323.1(=511.141)(497.11)
Примљено:  
24. март 2011.
Прихваћено: 
25. мај 2011.
Прегледни рад

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
NATIONAL INTEREST

Година VII, vol. 10
Број 1/2011.
стр. 187-222

187

*  Институт за политичке студије, Београд 

Момчило Суботић*

О ПО ЛИ ТИЧ КОМ ПО ЛО ЖА ЈУ  
МА ЂАР СКЕ МА ЊИ НЕ У СР БИ ЈИ

Резиме 

ДемократсказаједницавојвођанскихМађараШандора
Палајенеколикогодинапооснивањуподнелаконцепттро
степенеаутономијезамађарскумањинууСрбији.Онобу
хвата:општинесаспецијалнимстатусомкојесемогуудру
житиутериторијалну етничкуаутономију, затиммесна
илилокалнааутономијаинајзад,каонајвишинивомањин
скесамоуправе,персоналнааутономија–политичкирепре
зентмађарскемањинеуСрбији.Овајконцептприхватићеи
другемађарскеполитичкестранке,каснијеосноване,попут
СтранкевојвођанскихМађараЈожефаКасе,каснијеИштва
наПастора,каоиДемократскастранкавојвођанскихМађа
раАндрашаАгоштона,насталацепањемДЗВМ,идруги.

СтатутАПВојводинеиз2009.годинеуслишио јего
тово све захтеве садржане у концептутростепенеауто
номије;њимејепредвиђенмађарскирегионодопштинана
северуСрбијеукојимаМађаричиневећинустановништва,
саседиштемуСуботици,укојојнемајувећину.Статутје
деокоалиционогдоговораПасторТадић,донетсациљемда
помогнеупобољшањуположајанационалнихмањина„наци
оналнихзаједница“,алијеонусрпскојстручнојиполитич
којјавностиоцењенкаостварање„државеудржави“,тј.
претварањеВојводинеудржавунационалнихмањина,саре



МомчилоСуботић ОПОЛИТИЧКОМПОЛОЖАЈУ...

188

алноммогућношћусецесијемађарскогрегионаињеговопри
кључењеМађарској.

Томе у прилог иде и ревизионистичка пропаганда ак
туелнемађарскевластиВиктораОрбанакојајеМађарима
усуседнимдржавамадаладвојнодржављанствоинагове
стилаправоњиховогучешћаупарламентарнимизборимаса
квотомполитичкихпредставникаумађарскомпараламен
ту.ОрбанјерешиодаузпомоћЕУизвршитериторијално
уједињењенације,позивајућисенаисправљањетријанонске
неправде.Утексу смо показали да „Тријанон“није био не
правда,већдајеовајспоразумУгарскусвеонаМађарску,тј.
наетнографскеграницемађарскедржаве.

Урадујепрезентованположајмађарскемањинеиње
но политичко организовање у КраљевиниСХСЈугославији,
каоињихово учешће уХортијевомпокушајуда геноцидом
иетничкимчишћењем,којесумађарскеокупационетрупе
извршилеуБачкој19411945,ревидира„Тријанон“.Накому
нистичкиконцептаутономијеВојводинемађарскамањина
јегледалакаона–„српскуствар“,алијевременомприхва
тилајерјеуСрбијиоствариланајвишистепенкултурних,
економских,политичкихправа.Такваправанебиималани
уматичнојдржави.Развилајеисачуваланационалнииден
титетпонајвишимевропскимстандардима.Отудајегео
политикамађарскогрегионаиревизије„Тријанона“играње
саватром.
Кључнеречи:ДемократсказаједницавојвођанскихМађара,

тростепена аутономија, Савез војвођанских
Мађара, Статут Војводине, мађарски регион,
„Тријанон“,Угарска

Политичкоорганизовање
мађарскемањинеуСрбији

Са уки да њем со ци ја ли зма и пре ла ском на ви ше стра-
нач ки по ли тич ки си стем, ко ји је прет хо дио раз би ја њу и рас-
па ду СФРЈ, ма ђар ска ма њи на у Ср би ји осно ва ла је 1990. го ди-
не сво ју по ли тич ку стран ку - Де мо крат ску за јед ни цу вој во-
ђан ских Ма ђа ра (ДЗВМ). Пред сед ник стран ке по стао је Пал 
Шан дори стран ка је не ко ли ко го ди на би ла је ди на по ли тич ка 
ор га ни за ци ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји. Иако је сво јим по-
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ли тич ким ан га жма ном пред ста вља ла су шти ну по ли тич ких 
ци ље ва вој во ђан ских Ма ђа ра, стран ка се по це па ла и део на 
че лу са Ан дра шом Аго што ном фор ми рао је Де мо крат ску 
стран ку вој во ђан ских Ма ђа ра (ДСВМ) 1997. го ди не.

У Су бо ти ци је 1994. го ди не фор ми ра на још јед на ма-
ђар ска стран ка - Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра (СВМ), ко ја ће у 
по сток то бар ској Ср би ји по ста ти нај ја ча, а по мно ги ма и на-
ци о нал но нај твр ђа пар ти ја ма ђар ске ма њи не. Пр ви пред сед-
ник је био Јо жеф Ка са, гра до на чел ник Су бо ти це и пот пред-
сед ник Вла де Ср би је у вла ди Зо ра на Ђин ђи ћа. Та да је СВМ 
са ко а ли ци јом ДОС по ста ла пар ла мен тар на стран ка.1 За Ка су 
је ве за на ре че ни ца, да „Вој во ди на ни је нео ту ђи ви део Ср би-
је“, и да је оку пља ње бив ших ма ђар ских хон ве да из Ср би је у 
Но вом Са ду ма ја 2004. го ди не, био су срет „tisz har cos“- sta rih 
rat ni ka. Ка са не ка же про тив ко га су се бо ри ли „ста ри рат ни-
ци“. Ни ко ли ко их је рат ну сре ћу по тра жи ло у на ци стич ком 
на па ду на Ру си ју, а ко ли ко уче ство ва ло у ма ђар ском фа ши-
стич ком оку па тор ском си сте му на срп ској зе мљи?! На ме сто 
Ка се на че ло СВМ до шао је Иштван Па стор, ко ји је не са мо 
су бли ми рао иде је Па ла Шан до ра, Ка се и Аго што на, већ је 
- ка ко сам ка же - по стао ка та ли за тор из ме ђу ма ђар ског вла-
да ју ћег ФИ ДЕ СА Вик то ра Ор ба на и пред сед ни ка Ср би је Бо-
ри са Та ди ћа, у на сто ја њу да се ре а ли зу је Ма ђар ска ет нич ка 
ауто но ми ја на се ве ру Ср би је. Ма ђар ска ауто но ми ја у ауто-
ном ној Вој во ди ни! Па ра док сал но и јед но и дру го, али та ко 
је по Ста ту ту АП Вој во ди не из 2009 го ди не. Ни шта ни је по 
Уста ву Ср би је из 2006, али је сте по ко а ли ци о ном до го во ру 
Па стор-Та дић.

Осим по ме ну тих ту су још две ма ње стран ке ма ђар ске 
ма њи не. Јед на је По крет ма ђар ске на де (ПМН) осно ван 2009. 
Пред сед ник стран ке је Ба линт Ла сло, а дру га Гра ђан ски са-
вез Ма ђа ра (ГСМ), осно ван кра јем 2006. у Сен ти, пред сед ник 
је Ла сло Рац Са бо.

Нај зна чај ни је по ли тич ке лич но сти ме ђу вој во ђан ским 
Ма ђа ри ма су упра во ли де ри ових стра на ка, на ро чи то по ме-
ну та че твор ка: Пал, Аго штон, Ка са и Па стор, и сви они пред-
ста вља ју кон ти ну и тет јед не по ли тич ке иде је ко ја је чвр сто 

1 На ре пу блич ким из бо ри ма 2003, СВМ у ко а ли ци ји са „За јед но за то ле ран ци-
ју“ ни је ус пео да осво ји ни је дан ман дат у Скуп шти ни Ср би је. На пар ла мен-
тар ним из бо ри ма 2007. осво јио је три ман да та.
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ве за на за по ли ти ку Ма ђар ске вла де и усло вље на спољ но по-
ли тич ким од но си ма Ма ђар ске и Ср би је. Али оно што па да у 
очи сва ком иоле па жљи ви јем ис тра жи ва чу је сте чи ње ни ца да 
су сви зах те ви ко је ма ђар ска ма њи на (је дан део се од но си и 
на оста ле ма њи не - „на ци о нал не за јед ни це“) пре ко сво јих по-
ли тич ких пред став ни ка ис по ста вља ла Ср би ји де ве де се тих и 
ка сни је: тро сте пе на ауто но ми ја, пер со нал на ауто но ми ја, ло-
кал на са мо у пра ва, Ма ђар ска те ри то ри јал на ауто но ми ја, ма-
ђар ски округ, На ци о нал ни са вет-раз ли чи ти тер ми ни са сро-
дим зна че њем - оства ре но или се оства ру је, па Вој во ди на од 
се вер не срп ске по кра ји не, у ко јој ауто но ми ја ни је сте че на већ 
јој је на мет ну та, али, ипак, са ис кљу чи во срп ским обе леж јем 
и зна че њем, по ста је све ви ше др жа ва на ци о нал них ма њи на.

Идејамађарскетериторијалнеаутономије
ДЗВМШандораПала

У вре ме ка да је екс перт ска Ко ми си ја ЕЗ на че лу са фран-
цу ским прав ни ком Ба дин те ром „пре су ди ла“ рас пад СФРЈ на 
ње не са став не де ло ве- ре пу бли ке, уме сто на ње не кон сти-
ту тив не на ро де сход но на че лу са мо о пре де ље ња на ро да, по-
ли тич ки ли дер ДЗВМ Шан дор Пал је за ма ђар ску ма њи ну у 
Вој во ди ни за тра жио иста пра ва ко ја до би је срп ски на род у 
Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни и Ре пу бли ци Срп ској. Пал је ти-
ме не са мо Вој во ди ну из јед на чио са дру гим ре пу бли ка ма, па 
и са Ср би јом у чи јем је са ста ву, не го је вој во ђан ску ауто но-
ми ју из јед на чио са ма ђар ском ма њи ном, као да је вој во ђан ска 
ауто но ми ја ствар са мо ма ђар ске ма њи не, а не пре вас ход но 
срп ског на ро да ко ји чи ни ап со лут ну ве ћи ну ста нов ни штва у 
По кра ји ни.

Шан дор Пал је сво је иде је из ло жио на на уч ном ску пу 
СА НУ о по ло жа ју ма њи на у СР Ју го сла ви ји 1995. го ди не. 
Он је пред ста вио КонцептмањинскесамоуправеДЗВМ, ко ји 
се за ла же за тзв. тро сте пе ну ауто но ми ју ма ђар ске ма њи не у 
Ср би ји, ис ти чу ћи да она пред ста вља ком про мис из ме ђу два 
ле ги тим на зах те ва: с јед не стра не пра ва на са мо о пре де ље ње 
до от це пље ња, а дру ге су ве ре но сти др жа ве и не про мен љи-
во сти гра ни ца. Ви ди мо, да кле да Пал не у те ме ље но за сни ва 
свој ком про мис да ју ћи ма ђар ској ма њи ни, су прот но свим 
ме ђу на род ним прав ним до ку мен ти ма, као и уну тра шњем 
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устав ном пра ву, пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. А 
за тим, ра ди „очу ва ња“ су ве ре но сти Ср би је и не про мен љи во-
сти гра ни ца, он гра ди кон цепт ма ђар ске ауто но ми је у ауто-
ном ној Вој во ди ни, и то тро сте пе ни, где се из ри чи то зах те ва 
ма ђар ска те ри то ри јал на ауто но ми ја.2

Ма ђар ска тро сте пе на ауто но ми ја Шан до ра Па ла об у-
хва та: „Оп шти не са спе ци јал ним ста ту сом“, ко је су де фи ни-
са не као оп шти не у ко ји ма не ка од ет нич ких за јед ни ца има 
ве ћи ну. Иза то га сле ди но ви оде љак „Те ри то ри јал на ет нич ка 
ауто но ми ја“, ко ји пред ви ђа мо гућ ност удру жи ва ња ви ше су-
сед них оп шти на где на ци о нал не ма њи не чи не ве ћи ну ста нов-
ни штва. За тим „Ме сна (ло кал на) ет нич ка са мо у пра ва“ , ко ји 
ре гу ли ше на чин фор ми ра ња ло кал не ма њин ске са мо у пра ве 
за на се ља у ди ја спо ри. На кра ју је по гла вље - „Пер со нал на 
ауто но ми ја“.3 На рав но, ов де је реч о ма ђар ским оп шти на ма 
са спе ци јал ним ста ту сом, о ма ђар ској те ри то ри јал ној ауто-
но ми ји и о ма ђар ској ло кал ној са мо у пра ви. Оп шти не ко је би 
чи ни ле Ма ђар ску ауто ном ну област су: Ка њи жа, Сен та, Ада, 
Бе чеј, Бач ка То по ла, Ма ли Иђош и Су бо ти ца у Бач кој, од но-
сно Чо ка у Ба на ту.

„Та ко фор ми ра ној ауто ном ној обла сти мо гу се при кљу-
чи ти и на се ља ко је се не на ла зе у оп шти на ма са спе ци јал ним 
ста ту сом, ако се њи хо вим при па ја њем да ље про ши ру је на-
ци о нал но ком пакт на те ри то ри ја, од но сно, мо гу се из дво ји ти 
на се ља са срп ском ет нич ком ве ћи ном. Са мо у пра ва Ма ђар ске 
ауто но ми је по себ но би се од но си ла на функ ци је у обла сти 
обра зо ва ња, здрав ства, при вре де, со ци јал не за шти те, ин фор-
ми са ња, пра во су ђа, одр жа ва ња ре да и ми ра. Слу жбе ни је зи-
ци, и ме ђу соб но пот пу но рав но прав ни, би ли би ма ђар ски и 
срп ско хр ват ски... Ор га ни Ма ђар ске ауто ном не обла сти су: 
скуп шти на, об ла сно ве ће (као из вр шни ор ган)те пред сед ник 
ауто ном не обла сти.“4 Дру ги сте пен ауто но ми је од но си се на 
на се ља у ди ја спо ри, ко ја су из ван по ме ну тих оп шти на у ко-
ји ма ма ђар ска ма њи на чи ни ве ћи ну ста нов ни штва. „Ова би 

2 Ви ди: Шан дор Пал, „Кон цепт ма њин ске са мо у пра ве Де мо крат ске за јед ни це 
вој во ђан ских Ма ђа ра“, у: ПоложајмањинауСавезнојРепублициЈугослави
ји, Збор ник СА НУ, уред ни ци Ми лош Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 
1996, стр. 437.

3 Исто, стр. 439.
4 Исто, стр. 440.
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ло кал на ауто но ми ја би ла оства ри ва у пет на е стак ма ђар ских 
на се ља Вој во ди не и прак тич но би спре ча ва ла хе ге мо ни ју 
јед не ет нич ке за јед ни це над дру гом, што би знат но до при не-
ло ста бил но сти на шег ге о по ли тич ког про сто ра“.5

 „Персонална аутономија“ пред ста вља „ори ги нал ни 
до при нос ДЗВМ те о ри ји и прак си ре ша ва ња ма њин ског на-
ци о нал ног пи та ња“. Нај ви ши њен ор ган тре ба ло би да бу де 
Саветмањинскесамоуправе. „Овла шће ња Са ве та би се од-
но си ла на ко лек тив на пра ва ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, 
ре гу ли са на Ста ту том ко ја би при хва ти ла На род на скуп шти-
на Ре пу бли ке Ср би је (по себ но за обла сти кул ту ре, обра зо-
ва ња и ин фор ми са ња) де мо крат ски, на ви ше стра нач ким из-
бо ри ма кон сти ту и сан Са вет ма ђар ске ма њи не био би је ди ни 
ле ги тим ни пред став ник вој во ђан ских Ма ђа ра ко ји би на де-
мо крат ски на чин из ра жа вао њи хов по ли тич ки су бјек ти ви-
тет, али се ти ме не би на ру ша вао су ве ре ни тет Ре пу бли ке Ср-
би је“. 6 Ор га ни пер со нал не ауто но ми је су: скуп шти на ет нич-
ке за јед ни це, ве ће са мо у пра ве, пред сед ник.

У ме ђу вре ме ну се по ја вио СВМ, па је тре ба ло ре де-
фи ни са ти кон цепт ма ђар ске ауто но ми је. Основ ни еле мен ти 
ауто но ми је, по Па лу, су: „ар ти ку ла ци ја су бјек ти ви те та вој во-
ђан ских Ма ђа ра ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, мо гућ-
ност из бо ра ле ги тим них ма ђар ских по ли тич ких за ступ ни ка, 
ства ра ње ин сти ту ци ја Мађарскеаутономије (за сту па ње ин-
те ре са Ма ђа ра ка ко у сре ди на ма где су ве ћин ско ста нов ни-
штво та ко и оних ко ји су у ра се ја њу, обез бе ђи ва ње по ли тич-
ког плу ра ли зма ка ко у про це су фор ми ра ња ауто но ми је, та ко 
и у са мој ауто но ми ји“. 7 Пал под вла чи да вој во ђан ски Ма ђа ри 
у сво јим по ли тич ким зах те ви ма мо ра ју на сту па ти са мо стал-
но и је дин стве но.

 Пал још јед ном пре ци зи ра и под вла чи: „У ауто но ми ји, 
ин те ре се сре ди на, где су Ма ђа ри ве ћин ски жи ваљ, обез бе-
ђи ва ће територијалнааутономија, а у сре ди на ма где су у 
ма њи ни (од но сно у ра се ја њу) локална(односномесна)само
управа узе та у кла сич ном сми слу те ре чи. Це ли ну ин те ре са 
вој во ђан ских Ма ђа ра, по себ но у обла сти ма школ ства, ин-

5 Исто
6 Исто, стр. 441.
7 Исто, стр. 443.
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фор ми са ња и кул ту ре обез бе ђи ва ле би ин сти ту ци је персо
налнеаутономије, пре све га Саветмањинскесамоуправе“. 

Дру гим ре чи ма, „Ма ђа ри не же ле ни шта ви ше, али ни 
ма ње“ - ис ти цао је Пал „од оно га што ће Ср би оства ри ти у 
дру гим ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ. То је уоста лом је дан од ва-
жних усло ва за што ско ри ји ула зак Ср би је у Евро пу“.8 Тре ба 
на по ме ну ти да је у вре ме се це си о ни стич ког ра та Ма ђар ска 
на о ру жа ва ла Хр ват ску, а ДЗВМ по др жа ва ла се це си о ни сте.

Иштван Бо шњак, се су прот ста вио Па ло вом кон цеп ту 
Ма ђар ске те ри то ри јал не ауто но ми је. Он ис ти че да је за овај 
вид ауто но ми је нео п ход на про ме на Уста ва Ср би је. Бо шњак 
ис ти че мо дел сли чан кон цеп ту ауто но ми је Вој во ђан ског клу-
ба - ПлатформазасавременуаутономијуВојводине, од 1994. 
го ди не, ко ја „афирмишемултиетничкутериторијалноад
министративнуаутономијусвихграђанаПокрајине“. У по-
гла вљу „Ауто но ми ја Вој во ди не и на ци о нал но пи та ње“ овај 
кон цепт по ла зи од ста ва да у бу ду ћој са вре ме ној ауто но ми ји 
ове ре ги је „ни ко не би био тре ти ран ни као ве ћи на ни као ма-
њи на, ни ти би имао не ка ква по себ на пра ва, осим оних ко ја 
сва ку на ци о нал ну ма њи ну, у сва кој ужој и ши рој сре ди ни, 
шти те у од но су на сва ку на ци о нал ну ве ћи ну“.9 Ви де ли смо 
да Бо шњак ни је био у пра ву, јер је Ста тут Вој во ди не, иако 
про тив у ста ван усво јен у Скуп шти ни По кра ји не и Скуп шти-
ни Ср би је.

  Ни је по треб на ве ли ка му дрост да би се ви де ло да је 
Па лов кон цепт „тро сте пе не ауто но ми је“ ма ђар ске ма њи не, 
ко ју у по сток то бар ској-ДОС-ов ској Ср би ји на ста вља СВМ 
Иштва на Па сто ра, уз пу ну по др шку Чан ко вог ЛСВ-а као и 
дру гих ма њих срп ских ауто но ма шких стра на ка у По кра ји ни, 
раз у ме се и ДС-а, на пу ту да бу де про роч ки ре а ли зо ван са 
ве ли ким ис ку ше њем за су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те-
гри тет Ср би је.10

8 Исто, стр. 444.
9 Ви ди:Иштван Бо шњак, „Мо гућ но сти и про бле ми ус по ста вља ња ма њин ске 

ло кал не са мо у пра ве и пер со нал не ауто но ми је у Вој во ди ни“, у: Положајма
њинауСавезнојРепублициЈугославији, Збор ник СА НУ, уред ни ци Ми лош 
Ма цу ра и Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 1996, стр. 450; Плат фор ма за са вре-
ме ну ауто но ми ју Вој во ди не, „Вој во ђан ски клуб“, Но ви Сад, 1994.

10 Вред но је по гле да ти Збор ник:ПоложајнационалнихмањинауСрбији, Збор-
ник СА НУ, уред ник Во ји слав Ста нов чић, Бе о град, 2007, на ро чи то ра до ве: 
Ал паш Ло шонц, „Аспек ти те ри то ри јал них и кул тур них ауто но ми ја: за и 
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СтатутВојводинепомериполитичкотери
торијалнихаспирацијамађарскемањине

„По ли ти ка“ од 3. сеп тем бра 2008. пре но си де ло ве из 
пи сма ко је Иштва ну Па сто ру, пред сед ни ку Са ве за вој во-
ђан ских Ма ђа ра, пи шу ли дер Де мо крат ске за јед ни це вој во-
ђан ских Ма ђа ра Шан дор Пал и ли дер Демократс кe стран ке 
вој во ђан ских Ма ђа ра Ан драш Аго штон. Дво ји ца ма ђар ских 
пр ва ка тра же пре го во ре са срп ским вла сти ма о оства ри ва-
њу кон цеп та ауто но ми је вој во ђан ских Ма ђа ра, ко ји пред ви ђа 
по ве зи ва ње де вет оп шти на у ко ји ма су Ма ђа ри у ве ћи ни.

 Па стор ука зу је на чи ње ни цу да је ста тут био у осно ви 
кам па ње ко а ли ци је „За европ ску Вој во ди ну“. Он ис ти че: „За 
нас је при о ри тет но пи та ње по ло жај на ци о нал них са ве та и 
сла жем се са го спо ди ном Аго што ном да се што пре мо ра усво-
ји ти за кон о на чи ну из бо ра, над ле жно сти ма и фи нан си ра њу 
Са ве та на ци о нал них ма њи на... Чи ње ни ца је да је оства ри ва-
ње ауто но ми је пр ва тач ка За јед нич ког кон цеп та ауто но ми је 
стра на ка вој во ђан ских Ма ђа ра. Дру га тач ка ти че се по себ не 
ре ги је на се ве ру Вој во ди не са ста вље не од оп шти на у ко ји ма 
Ма ђа ри чи не ве ћи ну, а на чи јем оства ре њу са да ин си сти ра ју 
ДСВМ и ДЗВМ“. Ба линт Па стор ка же да ће то пи та ње до ћи 
на днев ни ред ка да и За кон о ре ги о на ли за ци ји Ср би је чи је је 
усва ја ње је дан од усло ва за при кљу че ње ЕУ. Он об ја шња ва 
да је реч о пред ло гу за осни ва ње „мул ти ет нич ке“ ре ги је на 
се ве ру Вој во ди не, од но сно удру жи ва њу де вет оп шти на у је-
дан од мно гих под ре ги о на у Ср би ји ко ји би би ли де фи ни са ни 
за ко ном. Пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди не Бо јан Пај тић 
твр ди, ме ђу тим, да му је „као при пад ни ку гра ђан ске оп ци је 
стра на и пот пу но не при хва тљи ва сва ка по ми сао о по де ла ма 
по ет нич ком прин ци пу“. Са дру ге стра не oпозиција твр ди да 
ће „ДС мо ра ти ма ђар ским стран ка ма да пла ти ра чун за по др-
шку“. Па стор на гла ша ва да ће ње го ва стран ка и да ље тра жи-
ти про ме ну гра ни ца управ них окру га у Вој во ди ни-у пи та њу 
су оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та ко је при па да ју се вер но-ба-

про тив“, стр. 179-189; Алек сан дар Мол нар, „Кон сти ту тив на власт и ет нич ка 
хе те ро ге ност“, стр. 247-254; Та маш Кор хец, „Гра ни це уни вер зал но сти ма-
њин ских пра ва-о зна ча ју те ри то ри је и број ча но сти-са по себ ним освр том на 
пра во на слу жбе ну упо тре бу је зи ка“, стр. 367-377.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.187222

195

нат ском окру гу са сре ди штем у Ки кин ди, а, ка ко сма тра ју у 
СВМ, ге о граф ски и пре ма сва кој људ ској ло ги ци ме сто им је 
Бач ка...“11

Пред став ни ци опо зи ци о них стра на ка сма тра ју да пред-
лог Ста ту та ни је у скла ду са Уста вом. Ли дер Де мо крат ске 
стран ке Ср би је Во ји слав Ко шту ни ца ис ти че, да ста тут уме-
сто да се ба ви ауто но ми јом она ко ка ко је то пред ви ђе но Уста-
вом Ср би је, пре ко ова квог пред ло га ста ту та за о би ла зним пу-
тем по ку ша ва да се ус по ста ве еле мен ти др жав но сти Вој во-
ди не. 

Да је Ста тут Вој во ди не кро јен по ме ри ма ђар ске ма њи-
не по твр ђу је и на чин на ко ји су од ре ђи ва ни управ ни окру зи, 
а ко ји омо гу ћа ва фор ми ра ње ма ђар ског ет нич ког окру га на 
се ве ру Ср би је. О то ме Ко ста Ча во шки пи ше: „По себ ну за-
бри ну тост иза зи ва на чин на ко ји су чла ном 32 ус по ста вље-
ни по кра јин ски управ ни окру зи. Они су та ко обра зо ва ни и 
те ри то ри јал но раз гра ни че ни да Ма ђа ри до би ја ју свој на ци-
о нал ни округ са се ди штем у Су бо ти ци, у ко јој они, ина че, 
ни су ве ћи на. Крај њи циљ те ри то ри јал ног за о кру же ња и из-
два ја ња Ма ђар ског окру га је сте отва ра ње и про бле ма ти зо-
ва ње по ло жа ја ма ђар ске ма њи не у Ср би ји, да би се пре или 
ка сни је при сту пи ло се це си ји су бо тич ког окру га и ње го вог 
при па ја ња Ма ђар ској. 

Још ве ћу за бри ну тост иза зи ва обра зо ва ње са ве та на ци-
о нал них за јед ни ца у окви ру Скуп шти не Вој во ди не. То је по-
ку шај да се на ма ла вра та уве де дво дом ни си стем, за хва љу-
ју ћи ко јем ће пред став ни ци на ци о нал них ма њи на, при ли ком 
до но ше ња ва жних од лу ка, има ти пра во ве та у Скуп шти ни 
Вој во ди не.

Као на црт но вог ста ту та АП Вој во ди не отва ра две по-
губ не мо гућ но сти - ства ра ње др жа ве Вој во ди не у др жа ви Ср-
би ји, и се це си је Су бо тич ког окру га, а мо жда и це ле Вој во ди-
не“.12

Сход но Ста ту ту АП Вој во ди не 2010. го ди не одр жа ни су 
из бо ри за ма њин ске на ци о нал не са ве те, па је у окви ру Скуп-
шти не Вој во ди не, као по себ но пар ла мен тар но те ло, осно ван 

11 „Зах тев за ма ђар ску ре ги ју у Вој во ди ни? “, Политика, 3. сеп тем бар 2008, 
стр. 6.

12 Ко ста Ча во шки, Државност Војводине и могућност сецесије, Но ви Сад, 
2008, стр. 6.
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Са вет на ци о нал них за јед ни ца (СНЗ). Ње га чи ни 30 чла но ва, 
ко ји се би ра ју из ре до ва по сла ни ка. По ло ви на њих су, ка ко 
је пред ви ђе но Ста ту том АПВ, при пад ни ци ма њин ских за-
јед ни ца, а по ло ви на по сла ни ци срп ске на ци о нал но сти. То је 
сво је вр стан „Гор њи дом“ вој во ђан ског пар ла мен та.

Та ко се Ста ту том и Ср би у По кра ји ни из на ро да пре тва-
ра ју у на ци о нал ну за јед ни цу, исти на, још увек без соп стве ног 
на ци о нал ног са ве та.

За до но ше ње од лу ка по треб на је ве ћи на „од укуп ног 
бро ја чла но ва“, што зна чи да на ци о нал не ма њи не - по Ста ту-
ту на ци о нал не за јед ни це - без об зи ра што Ср би чи не ско ро 
70% ста нов ни штва Вој во ди не - мо гу да бло ки ра ју до но ше-
ње од лу ке од стра не СНЗ и ти ме па ра ли шу рад Скуп шти не 
АПВ. Ти ме је не са мо на ру шен Устав Ср би је, ње гов члан 1. 
ко ји Ср би ју де фи ни ше као на ци о нал ну др жа ву срп ског на-
ро да, а тек он да и оста лих гра ђа на ко ји у њој жи ве, не го се и 
Вој во ди на као њен са став ни део пре тва ра у „др жа ву на ци о-
нал них ма њи на“. 

На из бо ри ма за на ци о нал ни са вет др Та маш Кор хец 
по стао је пред сед ник На ци о нал ног са ве та Ма ђа ра ко ји су 
фор ми ра ле „Ма ђар ска сло га“ 28 од 35 ман да та, „Вој во ђан-
ски Ма ђа ри за Евро пу“ че ти ри, и по је дан ман дат три ма ње 
ма ђар ске стран ке.

Ли де ри ма ђар ске ма њи не и њи хо ве стран ке су пред ња-
чи ле у про це су „евро пе и зи ра ња“ Вој во ди не кроз до но ше ње 
ста ту та и по ни ште ња срп ског обе леж ја По кра ји не. У вла да-
ју ћој ко а ли ци ји са ДС, ЛСВ, Г 17, СПС, по др жа ни од не ких 
„опо зи ци о них“ стра на ка и мно штва ан ти срп ских не вла ди-
них ор га ни за ци ја, али пре вас ход но у ко ор ди на ци ји са вла дом 
Ма ђар ске и ње ним број ним по ли тич ким ор га ни за ци ја ма, по-
ли тич ки пр ва ци вој во ђан ских Ма ђа ра гле да ју на Ста тут као 
на сред ство за свој крај њи циљ - от це пље ње од Ср би је и при-
па ја ње Ма ђар ској. За са да Па стор и дру ги по ли тич ки пр ва ци 
ма ђар ске ма њи не ис ти чу, не у вер љи во, да је те ри то ри јал но 
по ве зи ва ње Ма ђа ра у Вој во ди ни за њих је ди но ре ше ње. Због 
то га је про ме на гра ни ца окру га по стао кључ не ра зу ме ва ња 
у Вој во ди ни, због че га је вла да ју ћа СВМ иза шла из мно гих 
ко а ли ци ја где је фор ми ра ла оп штин ску власт. Аманд ма ном 
Ба лин та Па сто ра (СВМ) на за кон о ре ги о нал ном раз во ју три 
оп шти не Ада, Ка њи жа и Сен та пре ба че не су из Се вер но ба-
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нат ског у Се вер но бач ки округ, чи ме се про це нат ма ђар ског 
ста нов ни штва по ве ћао за око 10%, а срп ског сма њио за око 
5%. Ти ме Ма ђа ри има ју де вет (9) оп шти на на ко ји ма гра де 
сво ју пер со нал ну ауто но ми ју и дру ге по ли тич ко те ри то ри-
јал не пла но ве. Иштван Па стор, ина че пот пред сед ник Вла де 
Вој во ди не, је из ја вио да су ове три оп шти не би ле део ко мор-
ског и суд ског си сте ма Се вер но бач ког окру га, са се ди штем у 
Су бо ти ци.

  На ви ди ку је сле де ћи мо гу ћи сце на рио: усва ја ње Ста-
ту та Вој во ди не пред ста вља „ по ку шај ауто но ма ша/се па ра ти-
ста да ство ре др жа ву у др жа ви са ци љем из два ја ња ове но ве 
„др жа ве“ из Ср би је. Сле де ћи ко рак је из два ја ње, ако би се 
фор ми рао су бо тич ки округ, из ове по кра ји не/ре ги је и ње го-
вог при па ја ња Ма ђар ској. Дру гим ре чи ма Ста тут По кра ји не 
је пр ви ко рак у прав цу ре ви зи је гра ни ца у сред њо и сточ ној 
Евро пи ко ја не по га ђа са мо Ср би ју не го и су се де Ру му ни ју, 
Сло вач ку и Укра ји ну. Ста тут је јед на ре тро град на не при род-
на по ја ва ко ја угро жа ва без бед ност и оп ста нак срп ског на ро-
да и оме та нор ма лан раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Осла ња се на 
про гра ме: ЛСВ, Основ на про грам ска до ку мен та вој во ђан ског 
по кре та из 2001. го ди не ко ја су пот пи са ли пред став ни ци де-
вет по ли тич ких стра на ка и 14 не стра нач ких ор га ни за ци ја, 
Де кла ра ци ју за но ви устав ни си стем Ср би је и Ју го сла ви је, 
Плат фор му за са вре ме ну ауто но ми ју Вој во ди не Вој во ђан-
ског клу ба из Но вог Са да из 1994. го ди не и Стра те ги ју оства-
ри ва ња за јед нич ких ци ље ва Вој во ђан ског са ве за ко ју је пот-
пи са ло 17 ауто но ма шких по кре та и стра на ка 23. ма ја 2002. 
го ди не“.13 Пај тић је до но ше ње Ста ту та до жи вео као сви та ње 
„по сле те шке но ћи“...Ста тут је прак тич но сред ство про гра ма 
ЕУ за раз би ја ње Ср би је без но вог ра та. Не при хва та ње Ср ба 
на са мо у ни ште ње је, пре ма Евро пља ни ну Јо ва ну Ком ши ћу, 
бив шем ди рек то ру РТС Но ви Сад, опре де ље ње за „Ср би-
стан“.14

Исто ри чар Пе јин сма тра да се ра ди о ре ха би ли та ци ји 
ве ли ко ма ђар ства ко је је усле ди ло као ре зул тат ауто но ма шке 
и се па ра ти стич ке по ли ти ке ЛСВ Не на да Чан ка, али и ДС и 
то ње го вог но во сад ског кри ла на че лу са Бо ја ном Пај ти ћем. 

13 Јо ван М. Пе јин, ПоништењесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 
Ми ле тић“, Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 31.

14 Исто, стр. 106.



МомчилоСуботић ОПОЛИТИЧКОМПОЛОЖАЈУ...

198

Они су, по Пе ји ну, омо гу ћи ли ин тер на ци о нал ни за ци ју тзв. 
вој во ђан ског пи та ња и ре ха би ли та ци ју ве ли ко ма ђар ства ко-
је се од вла да ју ћег ФИ ДЕ СА Вик то ра Ор ба на све ви ше пре-
ли ва на вој во ђан ски про стор. Чан ко ва ан ти срп ска по ли ти ка, 
ис ти че Пе јин, „охра бри ла је ДЗВМ, ДСМ и оста ле на ро чи то 
ма ђар ске ма њин ске ин те лек ту ал це, но ви на ре, пи сце ко ји јав-
но „прин ци пи јел но вој во ђан ски“ по др жа ва ју мул ти ет нич ку, 
мул ти кул тур ну и мул ти кон фе си о нал ну ауто но ми ју. Овај са-
вез је из ра зи то ан ти срп ски и бу ди осно ва ну сум њу на осно-
ву гла со ва о по тре би ин тер на ци о на ли за ци је „вој во ђан ског 
пи та ња“ да је при пре ма за но ве ре пре си је над Ср би ма...“ Не 
по зна ва ју ћи исто ри ју срп ске Вој во ди не, не ма ју ћи ни ка ква 
са зна ња о ње ној тра ди ци ји, ду хов но сти и срп ском обе леж ју, 
Ча нак је у кро а то ко му ни стич ком ма ни ру, ко ји се не би по-
сти део Ра ди ћа, Ма че ка и Бро за, на три би ни ЛСВ у Срем ској 
Ми тро ви ци 24. мар та 1992. го ди не, су прот ста вља ју ћи се „ср-
би јан ској оку па ци ји“ Вој во ди не, ре као и сле де ћу бе сми сли-
цу: „Кад Вој во ди на по ста не ре пу бли ка, Ср би ја и Хр ват ска 
ни кад не ће ра то ва ти“. 15Оту да је за по ли тич ке пр ва ке вој во-
ђан ских Ма ђа ра при хва тљи ва Вој во ди на као „европ ска ре ги-
ја“, па и сло ган ауто но ма ша : „Сви смо ми Вој во ђа ни“. Ов де 
се ра ди о ства ра њу но ве - вој во ђан ске на ци је, али са мо ка да 
су Ср би у пи та њу; ни јед на дру га ма њин ска за јед ни ца, од 26 
ко ли ко их има у По кра ји ни, јер су и Ср би по ста ли ет нич ка 
за јед ни ца, не при хва та овај глу пи сло ган. Ма ђа ри ни по што! 

Има ју ћи у ви ду да ста тут Вој во ди ну пре тва ра у „др жа-
ву на ци о нал них ма њи на“, ко је по ста ју др жа во ли ки парт нер 
Ср би ји, по го то во Ма ђа ри са сво јим ет нич ким окру гом ко ји 
пре тен ду је да се из дво је из Ср би је, тре ба под се ти ти да ма-
ђар ска ма њи на има ма тич ну др жа ву и да се ње но ма њин ско 
пи та ње у Ср би ји не мо же пре тво ри ти у те ри то ри јал но. Они 
као на ци о нал на ма њи на у Ср би ји има ју сва ма њин ска пра-
ва на нај ви шем ни воу, од пра ва на свој је зик, на сво је шко ле 
од основ не до фа кул те та, пра во на ин фор ми са ње, те ле ви зи-
ју, ра дио, по зо ри ште, уче шћа у вр ше њу вла сти на свим ни-
во и ма од оп штин ске, по кра јин ске до ре пу блич ке. Уоста лом, 
ма ђар ској ма њи ни тре ба као и свим гра ђа ни ма Ср би је ствар-
на де цен тра ли за ци ја а не фе де ра ли за ци ја, од но сно ства ра ње 

15 Исто, стр. 40.
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др жа ве у др жа ви. Да кле, ме сна и оп штин ска са мо у пра ва а 
не ства ра ње па ра др жав них ен ти те та. „Овако,грађаниВојво
динећефинансиратидведржавеуместоједне,подусловом
данатлуВојводиненедођедопотпуног укидањадржаве
Србије“.16

 Ме ђу тим, Ста тут им омо гу ћа ва ет нич ки ре ги он. Оту-
да не чу де ве сти дасустатутнаписалатројицаакадеми
каМађарскеакадемијенаука.Шта ово зна чи? Ка да је ок то-
бра 2009. го ди не Та дић био у по се ти Бу дим пе шти, ма ђар ски 
пред сед ник ЛаслоШољом га је по хва лио јер је срп ски пар ла-
мент до нео За кон о на ци о нал ним са ве ти ма, за ко ји је ма ђар-
ски пред сед ник ре као, да „пружаосновузакултурнуауто
номијуМађаракојијеправниоквиризатериторијалну“. 17

Мађарскирегиондоговорен
измеђуПастораиТадића

Ствар око пи са ња Ста ту та мо жда и не сто ји та ко. Јер, 
све ука зу је да је Ста тут ко ји Вој во ди ну пре тва ра у ма њин-
ску, над на ци о нал ну, ан ти срп ску тво ре ви ну, са парт нер ским 
од но сом ма њи на пре ма др жа ви Ср би ји и ма ђар ском те ри то-
ри јал ном ауто но ми јом до го во рен у пред из бор ној ко а ли ци ји 
из ме ђу ДС СВМ. Од мах по сле по бе де на из бо ри ма за на ци-
о нал не са ве те СВМ је тра жио про ме не гра ни ца окру га. Ту 
се на слу ћу је ма ђар ска те жња да сви Ма ђа ри жи ве у јед ној 
др жа ви. Иштван Па стор не ги ра ову те зу и ка же: „Ка да смо 
ми пре две и по го ди не тра жи ли про ме не гра ни ца окру га ни-
је се, на рав но, ни зна ло да Ма ђар ска тре ба да пред се да ва ЕУ 
у пр вој по ло ви ни ове го ди не. Још док је Ор бан био у по зи-
ци ји СВМ је био не ка вр ста ка та ли за то ра из ме ђу ње га и Та-
ди ћа, прет по ста вља ју ћи да ће он до ћи на власт, уз свест да 
је жи вот ни ин те рес Ма ђар ске да ши ри гра ни це ЕУ, по себ но 
пре ма Ср би ји, бу ду ћи да ту жи ви ве ли ки број Ма ђа ра. На тај 
на чин Ма ђар ска би у Уни ју по ве за ла све зе мље у окру же њу 
у ко ји ма жи ви пре ко три ми ли о на Ма ђа ра, ко ји су несвојом
кривицом оста ли ван сво је ма ти це. Са да се та ко ко нач но по-
ду да ра ју ин те ре си на ше две зе мље. По че так ове го ди не је за 
Ма ђа ре у Вој во ди ни би тан јер су ко нач но сте кли пра во на 

16 Јо ван М. Пе јин, Исто, стр. 98.
17 Ви ди: Печат, 23. ок то бар, 2009, стр. 96.
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двој но др жа вљан ство, и то не са мо због ле га ли за ци је ин тим-
ног од но са већ и због то га што Ма ђар ска два де сет го ди на во-
ди бри гу о ов да шњим Ма ђа ри ма, а са да мо же лак ше да по ма-
же по ро ди це ван сво јих гра ни ца, али и кул тур не ин сти ту ци је 
и школ ство. Сто га ве ру јем да ће се сле де ћих ме се ци ре ши ти 
и про ме не гра ни ца окру га, али не за то што смо ми усло ви ли 
то са да, ка да смо ви де ли да Ср би ја же ли да је Ма ђар ска про-
гу ра на вра та Евро пе, већзатоштосмомитодоговорили
предулазакувластпревишеоддвегодинекаоједанодусло
вакоалиционогспоразума, и што тај услов ни је ис пу њен за 
раз ли ку од мно гих ко ји је су...“18

Исто ри чар Де јан Ми ка ви ца сма тра „да ће срп ска власт 
на пра ви ти ка та стро фал ну гре шку ако под евен ту ал ним при-
ти ском Ма ђар ске про ме ни гра ни це окру га у Вој во ди ни за рад 
ур ги ра ња Ма ђар ске да се што пре до би је ста тус кан ди да та за 
ула зак у ЕУ...“ Ми ка ви ца ка же да ни ко не мо же га ран то ва ти 
„да ка да се до зво ле про ме не гра ни ца окру га и ка да Ма ђа ри 
бу ду има ли ком пакт ну те ри то ри ју они не ће за тра жи ти от-
це пље ње од Вој во ди не, од но сно од Ср би је? Ја сам убе ђен да 
су про ме не гра ни ца окру га пут ка оса мо ста љи ва њу Ма ђа ра 
и њи хо вом при па ја њу Ма ђар ској, ко је ће се де си ти пре или 
ка сни је ако им то Ме ђу на род на за јед ни ца до зво ли“. 19 Ми ка-
ви ца ис ти че да је по сле на год бе 1867. го ди не „до шло до ве-
ли ке аси ми ла ци је Ср ба у Угар ској, ко ја је тра ја ла све до 1918. 
го ди не. Ко ли ко је она би ла успе шна го во ри и по да так да је 
са да у Ма ђар ској не ко ли ко пу та ма ње Ср ба не го та да, и да су 
они са да прак тич но бе зна чај на ма њи на; има мно го Ма ђа ра 
ко ји има ју чи сто срп ска пре зи ме на, а не зна ју ни реч срп ског 
је зи ка. Сто га не ма ни ка квог раз ло га да се сум ња да би Ср-
би иден тич ну суд би ну до жи ве ли и у ма ђар ском окру гу ко ји 
би се по ја вио на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, без об зи ра 
на то ко ли ко ов да шњи ма ђар ски по ли тич ки пр ва ци твр де да 
не ма ни ка кве бо ја зни да ће фор ми ра ње окру га са ма ђар ском 
ве ћи ном до ве сти до ње го вог от це пље ња од Вој во ди не“. 20

Ни кад ма ђар ска ма њи на у Ср би ји ни је има ла бо љи по-
ли тич ки по ло жај не го да нас, бо љи не го у ма тич ној др жа ви. 

18 Пре ма: Алек сан дар Па вло вић, „Тај на ма ђар ског те пи ха“, Печат, 4. фе бру ар 
2011, стр. 56.

19 Исто
20 Исто, стр. 57.
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Али, од Три ја нон ског уго во ра о те ри то ри јал ном раз гра ни че-
њу из ме ђу Ма ђар ске и Кра ље ви не СХС из 1920. го ди не, ка да 
је део Ма ђа ра остао на на шој стра ни, па све до да нас, по ли ти-
ка ма ђар ске ма њи не увек је би ла под сна жним ути ца јем ма-
тич не др жа ве. И ка да су од но си две ју др жа ва би ли до бри, и 
ка да је из Ма ђар ске во ђе на ире ден ти стич ка, ре ви зи о ни стич-
ка по ли ти ка. Ма ђа ри се ни ка да ни су по ми ри ли са „Три ја но-
ном“, сма тра ју ћи да им је учи ње на не прав да и да су чи ном 
раз два ја ња до жи ве ли на ци о нал ну ка та стро фу. Да нас је у Ма-
ђар ској на вла сти ФИ ДЕС (Са вез мла дих де мо кра та) - пре-
ми је ра Вик то ра Ор ба на (кал ви ни сте), ко ја др жи дво тре ћин-
ску власт, а Ма ђар ска пред се да ва Европ ском уни јом. Ка кву 
ће по ли ти ку во ди ти, Ор ба но ва вла да је по ка за ла на стар ту 
пред се да ва ња Европ ском уни јом. У хо лу Европ ског пар ла-
мен та по ста ви ла је огром ни ве зе ни те пих са кар том „Ве ли ке 
Ма ђар ске“. Не го до ва ли су не ки европ ски по ли ти ча ри, али су 
срп ски упа дљи во ћу та ли, ве ро ват но оче ку ју ћи од ма ђар ске 
вла де на че лу са Вик то ром Ор ба ном да Ср би ју при бли жи 
Уни ји. 

 ФидесВиктораОрбана
итериторијалноуједињењенације

Ма ђар ски вла да ју ћи Фи дес Вик то ра Ор ба на ре шио је 
да под окри љем ЕУ из вр ши ре ви зи ју исто ри је и, на тој осно-
ви, те ри то ри јал но ује ди ње ње на ци је. Фи дес је до нео за кон о 
двој ном др жа вљан ству за Ма ђа ре из су сед них др жа ва-Сло-
вач ке (око 500.000 ма ђар ске ма њи не), Ру му ни је (око 1.500,000 
Ма ђа ра), Ср би је (290.000 Ма ђа ра) све у ци љу од бра не на ци о-
нал ног иден ти те та Ма ђа ра у ре ги о ну. Осим др жа вљан ства и 
па со ша Ор бан пла ни ра да су на род ни ци ма из су сед них др жа-
ва омо гу ћи и уче шће на пар ла мен тар ним из бо ри ма у Ма ђар-
ској. Пре ма не ким ве сти ма по ли тич ко за ступ ни штво Ма ђа ра 
из су сед ства има ло би у др жав ном пар ла мен ту 20 пред став-
ни ка. 

Све ово иза зва ло је по ли тич ку бу ру у Сло вач кој, Ру-
му ни ји, али и у ор га ни ма ЕУ, са мо се у Ср би ји упор но ћу ти. 
Ре ви зи о ни стич кој ге о по ли ти ци Фи де са пре то че ној у за кон 
у пар ла мен ту у Ср би ји се ни ко не су прот ста вља. „Је дан од 
раз ло га је сва ка ко у то ме што се по ло жај ма ђар ске ма њи не у 
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Ср би ји су штин ски раз ли ку је од ста ту са ко ји Ма ђа ри има ју 
у окол ним зе мља ма. Као пр во, у Ср би ји их има ма ње не го у 
Сло вач кој и Ру му ни ји и углав ном су на се ље ни у Вој во ди ни. 
Осим то га (упр кос ире ден ти стич кој ре то ри ци ве ћи не ма ђар-
ских стра на ка и удру же ња), ре ла тив но до бро су ин те гри са ни 
у дру штво и ње го ве ин сти ту ци је. Ма ђар ске по ли тич ке пар-
ти је уче ству ју у оба вља њу вла сти на ло кал ном, окру жном и 
др жав ном ни воу ( и на свим тим ин стан ца ма ко ри сте сва ку 
од при ли ка за ин сти ту ци о нал но за о кру же ње на ци о нал ног 
„мо за и ка“ ма ђар ства - чи ји је циљ ко нач но те ри то ри јал но 
ује ди ње ње). То им је је ди ни до при нос, још увек у по сто је ћим 
гра ни ца ма-„бо љит ку“ Ср би је (јер су увек у ко а ли ци ји ко ја 
оба вља „власт“).

Дру ги раз лог за „по слу шнич ки став Бе о гра да пре ма 
ма ђар ској на ци о нал ној ма њи ни“ је сте оче ки ва ње да ће Ма-
ђар ска као ак ту ел ни пред се да ва ју ћи ЕУ све срд но ути ца ти на 
при бли жа ва ње Ср би је Уни ји, што је не ре ал но с об зи ром на 
скро ман ути цај Ма ђар ске у евро у ниј ским по сло ви ма, а и са-
ма Бу дим пе шта је по сла ла ви ше не го ја сан сиг нал да ће се 
да ље учла ње ње у ЕУ од ви ја ти у „па ке ту“ а не по је ди нач но.21

Све у све му, вој во ђан ски Ма ђа ри по вољ но оце њу ју 
Ор ба но ву ге о по ли ти ку. Кон зу лат у Су бо ти ци ра ди пу ном 
па ром. По ли тич ки пр ва ци СВМ Иштван Па стор (пот пред-
сед ник вла де Вој во ди не) и Шан дор Еге ре ши (пред сед ник 
Скуп шти не Вој во ди не) по на вља ју ман тру „о емо тив ној по-
тре би ко ју Ма ђа ри ван гра ни ца Ма ђар ске ко нач но мо гу да 
за до во ље“. Да ли је то са мо емо тив на по тре ба? „Ма ђа ри ко ји 
ова квим пу тем стек ну двој но др жа вљан ство мо ћи ће у Ма-
ђар ској да ку пу ју не крет ни не, во зи ла (ре ги стру ју ћи их као 
пу но прав ни ма ђар ски др жа вља ни), пра во на бу џет ско шко-
ло ва ње на ви шим шко ла ма и фа кул те ти ма, за по сле ње у би ло 
ко јој зе мљи чла ни ци ЕУ.... И, што је нај ва жни је, не ће мо ра ти 
да се пре се ле у - Ма ђар ску. Јер, код ку ће су. На те ри то ри ја ма 
не ка да са став них де ло ва Аустро-Угар ске мо нар хи је ко јих се 
Ма ђар ска ни ка да ни је од ре кла - и ако су са да у са ста ву дру-
гих др жа ва (ту је и нај ве ћа ре ви зи о ни стич ка клоп ка ко ју је 
Вик тор Ор бан овим за ко ном под мет нуо)“. 22

21 Ви ди: Вла сти мир Ву јић, „Сва ко мо же би ти Ма ђар, ако то по же ли“,Печат, 
26. но вем бар 2010, стр. 46-48.

22 Вла сти мир Ву јић, „Ор ба но ве игре са ва тром“, Печат, 4. фе бру ар 2011, стр. 
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Фи дес и Вик тор Ор бан с пра вом ве ру ју да ће у Ср би-
ји нај лак ше за вр ши ти тај по сао, с об зи ром да су вој во ђан-
ски Ма ђа ри ин сти ту ци о нал но ин фил три ра ни и под па ро лом 
срп ских „евро ин те гра ци ја“ бес пре кор но од ра ђу ју ауто но ми-
стич ке за дат ке ко ји Ма ђа ре во де ка одав но по ста вље ном ци-
љу - те ри то ри јал ном ује ди ње њу на ци је!23

На ре ги о нал ну и европ ску опа сност Ор ба но вог про-
јек та те ри то ри јал ног све ма ђар ства ука зао је Јо зеф Да ул из 
Европ ске на род не пар ти је у Европ ском пар ла мен ту. Да ул ис-
ти че да : „Крај ње не при хва тљи во је да ма ђар ска на ци о нал на 
ма њи на ко ја жи ви у ра се ја њу до би је из бор но гла сач ко пра во 
у ма тич ној зе мљи. То би би ло рав но ру ше њу зва нич но при-
зна тих гра ни ца др жа ва“, док је не ка да шњи пре ми јер Ма ђар-
ске, со ци ја ли ста Фе ренц Ђур чањ, ис та као да „ауто но ми ја и 
двој но др жа вљан ство ис кљу чу ју јед но дру го“. Ђур чањ сма-
тра да за ова кву по ли ти ку Фи де са ни „на ци о нал на тра ге ди ја 
из Три ја но на“ не сме би ти оправ да ње. Ево ка ко Ђур чањ по-
ку ша ва да пре ва зи ђе ис кон стру и са ни, мит ски Три ја нон. „На-
рав но да је Три ја нон на ци о нал на тра ге ди ја, али по што вре-
ме не мо же мо да вра ти мо уна зад вред но је ис пи ти ва ти са мо 
то - ка ко мо же мо да ру ко во ди мо и упра вља мо три ја нон ском 
тра у мом...“ Ђур чањ упо зо ра ва „ка ко ни је ни из ме ђу два ра та, 
а та ко ни са да, по сто јао склад на ци о нал не на дах ну то сти са 
на ци о нал ном му дро шћу!“ Он та ко ђе ка же да „ни јед на др жа-
ва у окви ру сво јих гра ни ца не мо же да обез бе ди про ши ре ну 
ауто но ми ју јед ној на ци о нал ној ма њи ни ко ја се на ла зи уну тар 
окру га ње не те ри то ри је, у ко јој су скон цен три са ни др жа вља-
ни јед не дру ге за јед ни це-ве ћин ске“! Да ље под вла чи: „Ако 
чла но ви дво тре ћин ске вла да ју ће по ли тич ке пар ти је у Ма-
ђар ској - Фи дес - има ју та кву по тре бу да са ми до но се од лу ке 
о суд би на ма оних ко ји не сно се ни про мил од го вор но сти за 
њи хо во до но ше ње, он да ово пре ти дра ма тич ним кон флик ти-
ма. И то не ма лих раз ме ра!“24 

На су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср би је на-
ср ћу и не ке екс тре ми стич ке и ре ви зи о нистчке гру па ци је и 
не вла ди не ор га ни за ци је из Ма ђар ске, као што је „Омла дин-
ски по крет 64 жу па ни је“чи ји је основ ни сло ган „До ле Три-

58-59.
23 Ви ди: Исто, стр. 59.
24 Пре ма: Вла сти мир Ву јић, исто, стр. 60.
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ја нон“, као и по зна та па ро ла лан си ра на из Ма ђар ске по сле 
1920. го ди не, „не, не ни ка да ви ше“ (нем, нем со ха) ко ја ће 
би ти јед на од мно гих ре ви зи о ни стич ких и ре ван ши стич ких 
мак си ма ње не спољ но-по ли тич ке док три не пре ма су сед ним 
зе мља ма, за тим „Је дан Бог - је дан на род“, „По вра ти ће мо Ју-
жни крај“ и сл. Ор га ни за ци ја „Омла дин ски по крет 64 жу па-
ни је“ из Ма ђар ске де лу је иле гал но у Ср би ји. Ова ор га ни за-
ци ја тра жи ре ви зи ју ми ров ног уго во ра скло пље ног у двор цу 
Три ја нон 4. ју на 1920. го ди не...Осни вач ка скуп шти на „Омла-
дин ског по кре та...“ одр жа на је у Бе че ју, иле гал но, 2004. го-
ди не...Оста ла је тај на ко је од срп ских Ма ђа ра уче ство вао у 
ра ду овог јав но-тај ног ску па. Ту су и дру ге ре ви зи о ни стич ке 
ор га ни за ци је, ко је ко ри сти Фи дес, по пут ор га ни за ци је „Јо-
бик“, за тим По крет за бо љу Ма ђар ску - „Бо љи“ и још не ке 
ма ње екс трем не гру пе. 25

Са свим је из ве сно да го сто прим ство „Омла дин ском по-
кре ту...“ и ње го во де ло ва ње под сти че про тив у став ни Ста тут 
и ауто но ма шка и се па ра ти стич ка по ли ти ка вла да ју ће ко а-
ли ци је у По кра ји ни - Чан ка, Ко стре ша, Пај ти ћа, прав да ју ћи 
сво ју ан ти др жав ну ак тив ност за шти том на ци о нал них ма њи-
на. Оту да је ра зу мљи во да Пал Шан дор по др жа ва ову ор га-
ни за ци ју и ис ти че ка ко је по ди за ње за ста ве у Бе че ју (на ску пу 
„Омла дин ског по кре та 64 жу па ни је“ М. С.) из вр ше но на пр-
вој „осло бо ђе ној те ри то ри ји“. Пал не ка же од ко га је осло бо-
ђен Бе чеј. Али, ни је ни ка ква тај на да чла но ви и сим па ти зе ри 
ор га ни за ци ја, ко ји „Ју жни крај“ или „Дел ви дек“( Вој во ди ну) 
же ле да при кљу че Ма ђар ској, Ср бе сма тра ју оку па то ри ма. 

Би ло је и ова квих при ме ра. Ми клош Хор ник, пи сац из 
Но вог Са да, го сту ју ћи на „ЕЦ ХО ТВ“ у Бу дим пе шти у еми-
си ји „Ср би ја да нас“, 13. сеп тем бра 2010, ре као је да су Ма ђа-
ри у Вој во ди ни до ла зак хон ве да до жи ве ли као осло бо ђе ње. 
„Во ди тељ је за кљу чио да ако ни ка ко дру га чи је Вој во ди на не 
мо же да бу де вра ће на ма ти ци, он да ма ђар ски тај ку ни тре ба 
да је ку пе...“ Хор ник је до дао: „Ср би ја се већ рас па да јер ЕУ 
не мо же да ба ци под те пих на ци о нал не ма њи не, по сле Ко со ва 
иде Сан џак, па ми, а ако Ср би ја то бу де по ку ша ла да спре-
чи си лом би ће по но во бом бар до ва на од стра не НА ТО-а. Та да 
Ср би ју тре ба раз би ти на ато ме.“26

25 Ви ди: Јо ван М. Пе јин, исто, стр. 25.
26 Пре ма: Алек сан дар Па вло вић, исто, део: Ср би ју тре ба раз би ти на ато ме, стр. 57.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.1/2011,год.VIIvol.10 стр.187222

205

„Тријанон“нијенеправда

„Ко о че му, Ма ђа ри о Три ја но ну“.27 Ни јед на иде ја у ма-
ђар ској по ли ти ци ни је то ли ко за сту пље на као иде ја о не прав-
ди „Три ја но на“, о „Три ја но ну“ као на ци о нал ној тра ге ди ји ко-
ја је по де ли ла на ци ју на кон сло ма Аустро-Угар ске мо нар хи-
је. При том ма ђар ски по ли ти ча ри не во де ра чу на о но тор ној 
исто риј ској чи ње ни ци, да је Угар ска по ра же на у ра ту, и да је 
на ње но ме сто сту пи ла но ва др жа ва - Ма ђар ска. Дру гим ре-
чи ма, да др жа ве на ста ју и не ста ју, из ме ђу оста лог, по бе дом 
или по ра зом у ра ту. Да би смо пру жи ли од го ва ра ју ће до ка зе 
да се не ра ди ни о ка квој три ја нон ској не прав ди, по слу жи ће-
мо се ста во ви ма ма ђар ских и дру гих ауто ра, уз кра так осврт 
на исто ри јат ма ђар ске др жа ве и де мо граф ске и дру ге чи ње-
ни це на про сто ру да на шње Вој во ди не.

У Уво ду сво је док тор ске ди сер та ци је о Ма ђа ри ма у 
Вој во ди ни за вре ме Дру гог свет ског ра та, Алек сан дар Ка саш 
пи ше: „У раз гра ни че њу из ме ђу Кра ље ви не СХС и Ма ђар ске, 
ко ји је ме ђу на род но-прав но ве ри фи ко ван Три ја нон ским уго-
во ром из ју на 1920, Ма ђар ска ви ди све не га тив не кон се квен-
це та квих ре ше ња. Сма тра ју ћи да јој је ти ме на не се на ве ли-
ка не прав да, без об зи ра на по раз у ра ту, Ма ђар ска лан си ра 
по зна ту па ро лу „не, не ни ка да ви ше“ (нем, нем со ха) ко ја ће 
би ти јед на од мно гих ре ви зи о ни стич ких и ре ван ши стич ких 
мак си ма ње не спољ но-по ли тич ке док три не пре ма су сед ним 
зе мља ма“. 28

У За кључ ку Ка саш кон ста ту је: Ис ход Пр вог свет ског 
ра та до вео је до ра ди кал них про ме на у др жав но прав ном по-
ло жа ју вој во ђан ских Ма ђа ра. Они су из гу би ли ста тус хо мо-
ге не на ци је и под врг ну ти про це си ма ју го сло вен ске др жав-
но прав не ин те гра ци је...Спољ ни ути ца ји (Ма ђар ска др жа ва) 
окре ну та ре ста у ра ци ји Угар ске у гра ни ца ма пред Пр ви свет-
ски рат, а у крај њем сми слу и ка сен ти штван ским др жав-
ним те жња ма ко ји ма је ин док три ни ра на ма ђар ска на ци ја на 
це лом По ду нав ском про сто ру. С дру ге стра не - ис кљу че ње 

27 Под на слов у по ме ну тој књи зи Јо ва на Пе ји на, стр. 25.
28 Алек сан дар Ка саш, МађариуВојводини19411946, док тор ска ди сер та ци ја, 

Но ви Сад, 1995, стр. 7.
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из аграр не ре фор ме и трај на сум њи ча вост др жа ве пре ма ма-
ђар ској ма њи ни. Оту да има мо по ли тич ки ду а ли зам: ве ра у 
мо гућ ност по нов ног по врат ка у гра ни це Угар ске као је ди не 
по ли тич ке ал тер на ти ве, али и не ми нов ност при хва та ња ју го-
сло вен ске др жав не ствар но сти. 29

Је дан од во де ћих по зна ва ла ца исто ри је Вој во ди не Јо ван 
М. Пе јин ука зу је, да тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу Угар ске и 
Ма ђар ске и да су то си ле Ан тан те уочи ле ка да су за вр шет ком 
Пр вог свет ског ра та упри ли чи ле ми ров ни уго вор у Три ја но-
ну. Та да је до шло до кон сти ту и са ња „на ци о нал не др жа ве Ма-
ђа ра на те ри то ри ји на ко јој су би ли ве ћи на. Ма ђа ри ма ни шта 
њи хо во ни је од у зе то! На свим дру гим те ри то ри ја ма би ли су 
ма њи на ко ја је раз ба ца на и жи ве ла у ко ло ни ја ма она ко ка ко 
су на се ља ва ни и ко ли ки је успех има ла ма ђа ри за ци ја. Три-
ја нон ски ми ров ни уго вор омо гу ћио је осло бо ђе ње Сло ва ка, 
ко ји су би ли нај ве ћа жр тва же сто ке ма ђа ри за ци је од 1718. до 
1918. го ди не, и осни ва ње Сло вач ке као др жа ве у за јед ни ци са 
Че си ма и Ру си ни ма док су се Ср би ује ди ни ли са Ср би јом на 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни 1918. го ди не у Но вом Са ду, под 
вођ ством Ја ше То ми ћа, нај по пу лар ни јег срп ског по ли ти ча ра 
у бив шој Угар ској, а дан ра ни је исто су учи ни ли Срем ци у 
Ру ми. ..Ује ди ње ни су на род и те ри то ри ја. Исто су по сту пи ли 
и Ру му ни из ру мун ских кра је ва бив ше Угар ске у Ал ба Ју лу-
ји 1. де цем бра 1918. Три ја нон ски ми ров ни уго вор од 4. јуна 
1920. го ди не са мо је по твр дио по сто је ће ста ње. Уго вор ни је 
не прав да ни ти ка зна за Ма ђа ре. Ње го ве од ред бе су ре зул тат 
при род ног про це са ко ји се од ви јао у сред њем По ду на вљу од 
упа да угар ских пле ме на до 1918. го ди не“. 30

Пе јин под се ћа да су ма ђар ски, али и дру ги европ ски 
исто ри ча ри (Р. В. Си тон.- Вот сон, на при мер) до шли до за-
кључ ка „да те ри то ри ја да на шње Вој во ди не ни ка да ни је би-
ла на се ље на ком пакт но од стра не Ма ђа ра, по сто ја ле су са мо 
угар ске вој нич ке ко ло ни је са сло вач ким, срп ским, ру син-
ским, не мач ким, вла шким, пољ ским и дру гим на јам ни ци ма 
на стра те гиј ским ме сти ма и то тек од 13. ве ка. Ко ло ни за ци ју 
стра ног еле мен та по че ли су Хаб збур зи по сле ис те ри ва ња Ту-

29 Исто, стр. 349.
30 Јо ван М. Пе јин, ПоништењесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 

Ми ле тић“ Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 163.
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ра ка из сред њег По ду на вља у 18. ве ку. Ме ђу Ср бе, ко ло ни-
зо ва ни су Нем ци а за тим су сти гли Сло ва ци, ко ји су у ма си 
хун га ри зо ва ни, и дру ги“.31

О то ме све до чи Ла зо М. Ко стић, на во де ћи број не ма-
ђар ске ме ди а ве ли сте и са вре ме не исто ри ча ре и дру ге на уч-
ни ке ко ји тре зве ни је са гле да ва ју три ја нон ска ре ше ња. Та ко 
је про фе сор Уни вер зи те та у Пе шти Сек фи Ђу ла пи сао 1923, 
у књи зи „Жи во то пис Угар ске др жа ве“: „Три а нон ске гра ни це 
упа дљи во ли че на на се ље не гра ни це Све то сте ван ске др жа-
ве“, а у књи зи „Др жа ва и На род“, об ја вље ној 1942. (још за 
вре ме ра та) при знао је да је „би ло до ба ка да је Ма ђа ра би ло 
тек не што ви ше од јед не тре ћи не све ко ли ког ста нов ни штва 
Угар ске“.

Дру ги про фе сор пра ва на истом Уни вер зи те ту Ек харт 
Фе ренц пи сао је из ме ђу ра то ва: „Три а нон ски уго вор о ми ру 
по ти снуо је ма ђар ски еле ме нат у Угар ској на ње го ве ста ре 
при род не ет но граф ске гра ни це“. Ње го ве из ја ве штам па ла је 
Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду 1936.

Још је дан ма ђар ски на уч ник, Ми каи Ја нош, пи сао је у 
сво јој књи зи „По сле рат на Ма ђар ска“ 1937: „Три а нон ски уго-
вор о ми ру, углав ном и у оп ште, оста вио је но вој Ма ђар ској 
ону те ри то ри ју, ко ја је ет но граф ски сваг да пред ста вља ла 
`топионицу̀  и европ ску ко лев ку ма ђар ског на ро да. Ни смо 
ве ро ва ли у др жа во твор не спо соб но сти сло вен ских и ро ман-
ских на ро да, пре зре них и сма тра них вар ва ри ма“.32

Три ја нон ски уго вор оста вио је Ма ђар ској 93 хи ља де 
ква драт них ки ло ме та ра, док је це ла Угар ска има ла пре то-
га 325 хи ља да ки ло ме та ра ква драт них. На ју го сло вен ској 
те ри то ри ји пре ма по пи су из 1921, оста ло је укуп но 472.079 
Ма ђа ра, а од те го ди не пра во на оп ти ра ње ис ко ри сти ло је 
бли зу 40.000. Мно ги су се од мах по ву кли са те ри то ри је ју го-
сло вен ске др жа ве - нај ве ћи део ин те ли ген ци је и чи нов нич ког 
апа ра та. Оста ло је углав ном се о ско ста нов ни штво. У Бач кој, 
Ба на ту и Ба ра њи жи ве ло је та да 379.740 Ма ђа ра, или 27% 
ста нов ни штва.33 У це лој Угар ској де сет го ди на ра ни је, 1910. 

31 Исто, стр. 150.
32 Пре ма: Ла зо М. Ко стић, Српсканационалнатрадиција, део: „Срп ска Вој во-

ди на и ње не ма њи не“, Срп ска ра ди кал на стран ка, Бе о град, 2000, стр. 688.
33 Пре ма: Шан дор Ме са рош, ПоложајМађарауВојводини19181929, Но ви Сад 

1981, стр. 88.
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го ди не, жи ве ло је 21 ми ли он ста нов ни ка од ко јих 10.050.575 
Ма ђа ра.34 У го ди ни Аустро-Угар ске на год бе-1867, број Ма ђа-
ра био је још ма њи, све га 40%, а 60% не ма ђа ра.35 Го ди не 1948. 
у Вој во ди ни је жи ве ло 428.932 Ма ђа ра; 1953. го ди не 435.345; 
1991.339.491, а 2001. го ди не 290. 207 при пад ни ка ма ђар ске по-
пу ла ци је. 

Иако је да на шња Вој во ди на ве ко ви ма би ла део Угар ске, 
са мо стал не или спо је не са Аустри јом, сло бод не или под тур-
ском вла шћу, у њој Ма ђа ра ни кад ни је би ло мно го ни ти су 
они у Вој во ди ни пред ста вља ли ет нич ку ве ћи ну. Ни по свом 
до ла ску у Па но ни ју и ко ло ни зо ва њу про сто ра да на шње Вој-
во ди не, ни за вре ме тур ске ин ва зи је, ка да се ве ћи на ста нов-
ни штва раз бе жа ло. 

Ма ђа ри су у Па но ни ју до шли 895-896. го ди не под Ар-
па дом. Ту су за те кли Ср бе и дру ге Сло ве не, као и сла ви зи ра-
не остат ке Ху на, Ава ра, Ку ма на и дру гих на ро да. Исто ри чар 
Пе јин ука зу је да су Ма ђа ри на про стор да на шње Вој во ди не 
до шли осам ве ко ва по сле Ср ба, да су у По ду на вљу за те кли 
и Сло ва ке ко је ће ма ђа ри зо ва ти, та ко да су да на шњи вој во-
ђан ски Ма ђа ри у нај ве ћем бро ју ма ђа ри зо ва ни Сло ва ци. За 
вре ме вла да ви не Иштва на I , 1001. го ди не Ма ђа ри при хва та ју 
хри шћан ство и гра де др жа ву ко ја ће ве ко ви ма пред ста вља ти 
зна чај ну ге о по ли тич ку тво ре ви ну у овом де лу Евро пе. Ма-
ђар ска др жа ва је, за раз ли ку од дру гих др жа ва ко је су на-
ста ле у пла нин ским те шко про ход ним пре де ли ма, на ста ла у 
рав ни ци ода кле су ови но мад ски ко ња ни ци ши ри ли гра ни це 
сво је др жа ве, што го во ри о сна зи и др жа во твор ној спо соб но-
сти ње них осни ва ча. 

 Угар ска је пред ста вља ла кон гло ме рат на ро да у ко ме су 
Ма ђа ри чи ни ли ма њи ну, али вла да ју ћу, те је у на ред них не-
ко ли ко ве ко ва, до кра ја 13. ве ка, др жа ва би ла у об ли ку угар-
ско-сло вен ског са ве за, а по сле то га до ла зи до по ти ски ва ња 
Сло ве на и из град ње цен тра ли зо ва не др жа ве. С тур ском ин-
ва зи јом у 15. ве ку рас па да се угар ска др жа ва, а Ср би би ва ју 
при зна ти као на род, јер су не се бич но бра ни ли кра ље ви ну. 
Већ је краљ Ма ти ја Кор вин 1471. го ди не при знао Ср бе као 
на род, до де лив ши им при ви ле ги је, јер су они на про сто ру 

34 Пре ма: Јо ван М. Пе јин, СрбииМађари, Ко му на, Ки кин да, 1996, стр. 21.
35 Исто, стр. 19.
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Бач ке, Ба ра ње, Ба на та и Сре ма жи ве ли осло бо ђе ни од фе у-
дал них оба ве за. Тај про стор Ма ђа ри у сво јим до ку мен ти ма 
на зи ва ју Rac zor szag-Ср би ја. Ма ђа ра ко јих је би ло ко ли ко их 
је ко ло ни зо ва но, са да је оста ло у ма лим раз ба ца ним гру пи-
ца ма. Ду го вре ме на су Ср би са чи ња ва ли ве ћин ско, не ко вре-
ме ско ро ис кљу чи во ста нов ни штво ју жне Угар ске. И увек су 
би ли др жа во твор ни на род, ни кад ма њи на.

У не ко ли ко на вра та Ср би су по ку ша ли да фор ми ра ју 
др жа ву на свом исто риј ском и ет нич ком про сто ру-ко ји су 
Ма ђа ри ко ло ни зо ва ли и др жа ли са мо кључ не стра те гиј ске 
тач ке, а на ко јем ни кад ни су по ста ли ет нич ка ве ћи на. Пр ви 
та кав по ку шај учи нио је цар Јо ван Не над - Цр ни чо век 1527. 
го ди не у бор би про тив Ту ра ка и угар ског плем ства на про-
сто ру Су бо ти це. Дру ги по ку шај био је уста нак Ср ба у Ба на ту 
1594. го ди не. Тре ћи за вре ме Ра ко ци је вог устан ка 1703-1711. 
За тим ус по ста вља ње Срп ске Вој во ди не 1848, и нај зад при са-
је ди ње ње Ср би ји 1918. го ди не.

По сле Кар ло вач ког ми ра 1699, и про го на Ту ра ка са про-
сто ра да на шње Вој во ди не, а за тим По жа ре вач ког ми ра 1718, 
Хаб збур шка мо нар хи ја по чи ње ко ло ни за ци ју ових про сто ра. 
Нај пре Не ма ца за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је и Јо зе фа 
II, а доц ни је и Ма ђа ра (по себ но по сле на год бе 1867. го ди не).

Исто ри чар Ду шан По по вић ис ти че, да се угар ско плем-
ство од у пи ра ло срп ским др жа во твор ним те жња ма, због че га 
Ср би ди жу уста нак у Ба ра њи и По мо риш ју. Рат про тив Ср ба 
во ди ер дељ ски кнез Фе ренц II Ра ко ци од 1703. до 1711, а по-
ма жу Нем ци. Пре ма ма ђар ским из во ри ма, Ср би су из гу би ли 
120.000 љу ди, же на и де це.36 Пе јин ово озна ча ва као пр ви ге-
но цид над Ср би ма у Ју жној Угар ској.

По сле ка та стро фе на Мо ха чу 1526. го ди не Угар ска се 
ни је опо ра ви ла. Од 1717, а на ро чи то од 1867. го ди не вр ши се 
ма сов на ма ђа ри за ци ја дру гих на ро да, нај ви ше Сло ва ка, та ко 
да је и Ла још Ко шут (Ко шу та) - во ђа ре во лу ци је 1848. био 
Сло вак. По ма ђа ре ни су и мно ги Ср би, на ро чи то ви со ки офи-
ци ри. Ре во лу ци о нар је био и нај ве ћи ма ђар ски пе сник Шан-
дор Пе те фи, по ма ђа ре ни Ср бин Алек сан дар Пе тро вић. Мно-
ги су се бо ри ли на стра ни Угар ске про тив соп стве ног на ро да. 
Је дан од њих је и Јо ван Да мја нић, из Гли не, слав ни ма ђар ски 

36 Ви ди: Ду шан Ј. По по вић, СрбиуВојводини, књигаII, Но ви Сад 1990, стр 212.
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ге не рал и је дан од во де ћих вој ско во ђа у ре во лу ци ји 1848/49. 
Ових да на се мо же про чи та ти у штам пи да Ма ђа ри у Ади по-
ста вља ју спо мен обе леж је Ја но шу Да мја ни ћу37. Слич но ће се 
по не ти и не ки дру ги Ср би за вре ме Ма ђар ске оку па ци је 1941. 
Та ко је ге не рал Бе ла Но ва ко вич, не спор но срп ског по ре кла, 
био шеф оку па ци о не Вој не упра ве за Бач ку у вре ме зло гла-
сне ра ци је у Бач кој у ја ну а ру 1942. го ди не. Ту је и ге не рал 
Мар ко вич итд.

Мно го је из во ра ко ји све до че да је на про сто ру да на-
шње Вој во ди не, на кон про те ри ва ња Ту ра ка, по чет ком 18. ве-
ка, Ма ђа ра би ло са свим ма ло или их ни је ни би ло. Чак 1778. 
пи ше Са ва Те ке ли ја да у Ба на ту не ма Ма ђа ра „ни од ле ка“, 
ма да је 1745. уки ну та По мо ри шка вој на гра ни ца, па се већ 
по че ло са си сте мат ским на се ља ва њем Ма ђа ра у овим обла-
сти ма. Ипак Ма ђа ри ни су ни кад мо гли да у Ба на ту до ђу до 
пре моћ ног број ног ути ца ја. 

То ком пр ве по ло ви не 18. ве ка Ср би и дру ги Ју жни Сло-
ве ни би ли су ве ћи на ста нов ни штва у ни зу ма ђар ских гра до-
ва, по пут Бу ди ма, Сен тан дре је, Ба је, Пе чу ја, Се ге ди на. Мо ра 
се на гла си ти да су по сле од ла ска тур ске вла сти ови гра до ви 
би ли ма ли и не раз ви је ни.

У Бач кој вар ме ђи (жу па ни ји) пр во си сте мат ско на се ља-
ва ње Ма ђа ра у ве ћем бро ју из вео је ка то лич ки ар хи е пи скоп 
Имре Ча ки око 1730, под ко јим је Бач ка спа да ла. На се ља ва ње 
је на ро чи то ин тен зив но на ста вље но по сле На год бе 1867. Ма-
ђа ри су хте ли да на се ле сво је су на род ни ке по це лој гра ни ци 
сво је про стра не др жа ве, али ниг де ни су то та ко фор си ра ли 
као у Бач кој. 

Ла зо М. Ко стић је сво ју тврд њу, да Ма ђа ри спа да ју у 
по след ње ко ло ни сте Вој во ди не до Пр вог свет ског ра та, ова ко 

37 Да мја нић је ро ђен 1804. у Ста зи код Гли не у Ба ни ји, обе шен у Ара ду 1849. 
Без ре зер ве је при шао ма ђар ском по кре ту. Био је оже њен Еми ли јом Чар но је-
вић, се стром Пе тра Чар но је ви ћа...Био је је дан од нај по пу лар ни јих ма ђар ских 
вој ско во ђа, по не ки ма ни је ни знао ма ђар ски. Ње го ва удо ви ца је иза бра на 
за до жи вот ну пред сед ни цу Ма ђар ског цр ве ног кр ста. Ви ди: Др Ду шан Ј. 
По по вић, СрбиуВојводини,књигаIII, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1990, стр. 
197. Ових да на се мо же про чи та ти у штам пи да Ма ђа ри у Ади на ме ра ва ју 
да по ста ве спо мен обе леж је Ја но шу Да мја ни ћу, што пред ста вља очи глед ну 
про во ка ци ју . На и ме, у Ма ђар ској Да мја ни ћа мо гу да сла ве ко ли ко хо ће, у 
Бу дим пе шти он има сво ју ули цу, али у срп ској Вој во ди ни то би зна чи ло зло-
ћуд но ре ви ди ра ње исто ри је.
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пот кре пио: „Је дан Бу ње вац ин те лек ту а лац (Ла зар Сти пић, 
би бли о те кар Су бо тич ке оп шти не), као до каз овом ре ду на се-
ља ва ња на во дио ми је и овај до каз: „По гле дај те, нај бо љу зе-
мљу у Вој во ди ни има ју Ср би, он да Нем ци, а нај го ру Ма ђа ри. 
Ко је пр ви до шао, узео је и бо љу зе мљу“. 38

ПолитичкиположајМађара
уКраљевиниСХСЈугославији

У Кра ље ви ни СХС-Ју го сла ви ји Ма ђа ри су по ли тич ки 
де ло ва ли пре ко сво је Ма ђар ске стран ке. Ма ђар ска стран ка 
је фор ми ра на сеп тем бра 1922. го ди не у Сен ти. За пред сед-
ни ка је иза бран Ђерђ Шан та, а ве ли ки ути цај на по ли ти ку 
стран ке имао је адво кат из Ве ли ког Беч ке ре ка др Имре Ва ра-
ди. По ли тич ки жи вот Ма ђа ра у пр вој ју го сло вен ској др жа ви 
умно го ме је за ви сио од спољ но по ли тич ких од но са Кра ље ви-
не СХС-Ју го сла ви је и Ма ђар ске. У том сми слу де ло ва ла је 
и Ма ђар ска стран ка, под стал ним ис ку ше њем ре ван ши стич-
ких и ире ден ти стич ких иде ја из Ма ђар ске, и нео п ход но сти 
да се као ма њи на при ла го ди др жав но-прав ним стан дар ди ма 
у но вој др жа ви. Рад Ма ђар ске стран ке у јед ном мо мен ту, ма-
ја 1924. го ди не, био је пре ки нут због по ве за но сти не ких ње-
них пр ва ка са екс трем ним ире ден ти стич ким ор га ни за ци ја ма 
у Ма ђар ској, као што је ор га ни за ци ја „Про бу ђе ни Ма ђа ри“ . 
Али вла да ју ћим кру го ви ма ни је би ло у ин те ре су да под гре-
ва ју су коб, па је вла да Љу бе Да ви до ви ћа ски ну ла за бра ну већ 
у сеп тем бру исте го ди не. Ма ђар ска пар ти ја је и на уну тра-
шњем пла ну би ла по де ље на. По пи та њу ор га ни за ци је др жа ве 
је дан део по др жа вао је цен тра ли зам и уни та ри зам де мо кра та 
и ра ди ка ла - срп ску по ли ти ку, а дру ги (ма њи) хр ват ски фе де-
ра ли зам, доц ни је се па ра ти зам. На пар ла мен тар ним из бо ри ма 
1927. стран ка је по др жа ла ра ди ка ле и де мо кра те.

„У свом по ли тич ком про гра му, Ма ђар ска стран ка по-
тен ци ра не ко ли ко ва жних пи та ња, ко ја су углав ном др жав-
но-прав ног, по ли тич ког, кул тур ног и про свет ног ка рак те-
ра - из бор но пра во, пра во обра зо ва ња на ма тер њем је зи ку у 
основ ном школ ству, отва ра ње сред њих шко ла, ауто но ми ја 
вер ских за јед ни ца и ма те ри јал не по мо ћи др жа ве за њи хов 

38 Ви ди: Ла зо М. Ко стић, исто, стр. 680.
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рад, ре ша ва ње аграр них про бле ма ма ђар ског ста нов ни штва, 
њи хо во укљу че ње у аграр ну ре фор му и др“.39

 Већ 1926. го ди не до ла зи до не спо ра зу ма и раз о ча ра ња 
на кон от пу шта ња из слу жбе сто ти нак ма ђар ских пен зи о не-
ра, али и по пи та њу упо тре бе је зи ка у скуп штин ским рас-
пра ва ма. На кон фор ми ра ња Ре ви зи о ни стич ке ли ге 1928, као 
и хр ват ских се па ра ти стич ких ак ци ја, Ма ђар ска стран ка све 
ви ше по др жа ва хр ват ске се па ра ти стич ке кон цеп ци је. Ве ли-
ке на де се по ла жу пре ма зах те ви ма ен гле ског лор да Ха рол да 
Ро ти ме ра ко ји је сма трао да Ма ђар ској тре ба вра ти ти Ба ра њу 
и се вер не де ло ве Бач ке „из ет нич ких раз ло га“. Сва је при ли-
ка да су ови зах те ви на ру че ни из Бу дим пе ште.

 На кон от пу шта ња јед ног бро ја ма ђар ских учи те ља, 
јер „де цу ни су у до вољ ној ме ри вас пи та ва ли у ју го сло вен-
ском ду ху“, Ма ђа ри ин тер на ци о на ли зу ју свој по ли тич ки по-
ло жај тра же ћи за шти ту Дру штва на ро да. У тим зах те ви ма 
нај че шће их за сту па др Лео Де ак, адво кат из Сом бо ра. Са 
дру ге стра не су бо тич ки ле кар Га бор Сан то, као угле дан гра-
ђа нин, али и „ре жим ски чо век“, имао је за да так да вој во ђан-
ске Ма ђа ре при во ли ју го сло вен ству. У то ме му је све срд но 
по ма гао др Фе дор Ни кић про фе сор Прав ног фа кул те та у Су-
бо ти ци, је дан од глав них за го вор ни ка ју го сло вен ске иде је на 
вој во ђан ском про сто ру. 40

 По ку ша ји Га бо ра Сан та ни су да ли ре зул та те, а по ло-
жај Ма ђа ра по ста је де ли кат ни ји по сле Мар сељ ског атен та та 
на кра ља Алек сан дра, у ко јем је Ма ђар ска оп ту же на као је-
дан од глав них ви нов ни ка. 

 По ло ви ни ом 1930-их ја вља се Вој во ђан ски по крет и са 
па ро лом „Вој во ди на Вој во ђа ни ма“ - те жња за фе де ра ли за ци-
јом и Вој во ди ном као рав но прав ном је ди ни цом. Ју го сло вен-
ске вла сти су ово ока рак те ри са ли као се па ра ти зам и „опа сно 
ве зи ва ње за За греб“. Иде ју о ауто но ми ји Вој во ди не при хва та 
и но во сад ски адво кат др Иван Нађ. Нађ то чи ни под ути ца-
јем Влат ка Ма че ка и ХСС-а, ко ји су би ли глав ни са ве зни ци 
Вој во ђан ског по кре та Ду ша на Ду де Бо шко ви ћа. „Нађ је био 
за гре бач ки сту дент ко га је Влат ко Ма чек по себ но ува жа вао, 
и ко ји је сва ка ко био под ње го вим по ли тич ким ути ца јем, пре 

39 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 10-11.
40 Ви ди: Шан дор Ме са рош, МађариуВојводини19291941, Но ви Сад 1989, стр. 

49.
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све га у пи та њу ауто но ми је Вој во ди не. Ме ђу тим, на по ри Вој-
во ђан ског фрон та да оства ри ши ра по ли тич ка упо ри шта код 
на ци о нал них ма њи на и да их при до би је за сво је про грам ске 
ци ље ве, ни су да ли ве ће ре зул та те, што ће се по твр ди ти већ 
на де цем бар ским из бо ри ма ка да ће Сто ја ди но вић сит ним 
уступ ци ма, де ма го шким обе ћа њи ма и фи нан сиј ским да ва-
њи ма, ус пе ти да их при во ли, на ро чи то Нем це и Ма ђа ре, да 
гла са ју за ли сту Ју го сло вен ске Ра ди кал не за јед ни це“. 41

 У Ма ђар ској по ли тич ки успех по сти жу екс трем не ре-
ви зи о ни стич ке стран ке, по пут Пар ти је стре ла стих кр сто ва ( 
на из бо ри ма 1939. до би ла је 23% гла со ва), а као ре зул тат хр-
ват ских на ци о на ли стич ких те жњи у Кра ље ви ни Ју го сла ви-
ји фор ми ра на је Ба но ви на Хр ват ска. Фор ми ра њем Хр ват ске 
ба но ви не по чео је про цес др жав ног ра строј ства. Ма ђар ски 
пр ва ци су по де ље ни око ста ва ко ме се при во ле ти. Др Иван 
Нађ сма тра да тре ба по др жа ти Хр ва те и ис ко ри сти ти срп ско-
хр ват ске спо ро ве за оства ре ње сво јих ире ден ти стич ких ци-
ље ва. Др Имре Ва ра ди сма тра да иде је о по де ли Вој во ди не 
из ме ђу Хр ва та и Ср ба (о ко ји ма го во ри Ма чек) не по го ду ју 
ин те ре си ма ма ђар ске ма њи не, јер би то до ве ло до ње не дез-
ин те гра ци је. Ва ра ди ис ти че: „Ми смо про тив сва ке стру је ко-
ја же ли да де ли Вој во ди ну. У ин те ре су ма ђар ске на ци о нал не 
ма њи не сва ка ко је бо ље да оста не мо за јед но а по што смо до 
са да увек има ли ве зу са Бе о гра дом, то ће мо и од са да увек 
ста ја ти на ста но ви шту - пр во да оста не мо не по де ље ни и дру-
го да на ша ори јен та ци ја во ди ка Бе о гра ду. Не са мо да је у 
пи та њу наш ин те рес...не го сам уве рен да би це па ње пред ста-
вља ло ка та стро фу за на шу ма ђар ску ма њи ну, јер у том слу-
ча ју она не би пред ста вља ла ни ка кав зна чај ни у по ли тич ком 
ни у јав ном жи во ту у оп ште“.42

Уго вор у веч ном при ја тељ ству из ме ђу Ма ђар ске и Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, пот пи са ли су 12. де цем бра 1940. гроф 
Иштван Ча ки и Алек сан дар Цин цар Мар ко вић. Уго во ром 
се обе стра не оба ве зу ју на до бро су сед ство и по ве ре ње као 
трај ну осно ву са рад ње. Али у вла ди Ма ђар ске пре вла да ле су 

41 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 20.
42 Пре ма: Ран ко Кон чар; „Спо ра зум Цвет ко вић-Ма чек и Вој во ди на“, Зборник

Матицесрпскезаисторију, бр. 44/1991, стр. 91; Ме са рош пи ше да је би ло 
по ку ша ја да се ус по ста ви са рад ња са не мач ком ма њи ном, али да се у то ме 
ни је ус пе ло, па су две пар ти је де ло ва ле пот пу но одво је но. Он на гла ша ва да 
је не мач ка ма њи на фа во ри зо ва на, на ро чи то уочи ра та. Ви ди: Шан дор Ме са-
рош, исто, стр. 178-179.



МомчилоСуботић ОПОЛИТИЧКОМПОЛОЖАЈУ...

214

ре ви зи о ни стич ке сна ге, ко је су по ве ро ва ле да ће у са ве зу са 
на ци стич ком Не мач ком по сти ћи свој рат ни циљ - по ко јем ће 
„уско ро сви Ма ђа ри жи ве ти у јед ној др жа ви“.

АутономијаВојводине„српскаствар“
У про ле ће 1941. го ди не Хор ти је ве тру пе су за у зе ле Бач-

ку, за ве ле те рор и вр ши ле уби ства и про те ри ва ње срп ских 
ко ло ни ста и срп ских и ју го сло вен ских на ци о на ли ста (по не-
ки ма око 20.000), спро ве ле си сте мат ску де на ци о на ли за ци ју 
ових срп ских про сто ра и ко ло ни за ци ју ма ђар ског жи вља. 
Ма сов ни зло чи ни кул ми ни ра ли су зло гла сном ге но цид ном 
ра ци јом у ко јој је за са мо је дан ме сец-ја ну ар 1942, у Ста ром 
Бе че ју, Шај ка шкој и Но вом Са ду под лед Ду на ва и Ти се ба-
че но пре ко че ти ри хи ља де Ср ба и Је вре ја. Оку па ци ју је Ма-
ђар ска прав да ла ис пра вља њем „три ја нон ске не прав де“, а то 
је би ла и по ли тич ка плат фор ма нај ве ћег де ла вој во ђан ских 
Ма ђа ра. При ли ка да се об но ви Ма ђар ска у Сен ти штван ским 
„исто риј ским гра ни ца ма“. По ли тич ки пред став ни ци ДЗВМ 
су де ве де се тих го ди на не ар гу мен то ва но и па у шал но оп ту-
жи ли Ср бе за ге но цид над Ма ђа ри ма 1944/45.43 „Ове оп ту жбе 
сми шље но су из не те да би се из вр ше ни ге но цид над Ср би ма 
у Бач кој и Ба ра њи 1941-44 мар ги на ли зо вао, иако је зва нич на 
Ма ђар ска, за вре ме ра та, при зна ла зло чин по сле ин тер пе ла-
ци је по сла ни ка Бај чи-Жи лин ског у ма ђар ском пар ла мен ту. 
Зло чин је осу дио у сво јим ме мо а ри ма и сам ре гент Ми клош 
Хор ти. Зло чин ге но ци да об ра ђен је и на ма ђар ском фил му. 
По де лу Ти бо ра Чи ре ша „Хлад ни да ни“, ре жи сер Ан драш 
Ко вач сни мио је 1965. исто и ме ни филм о но во сад ском по ко-
љу ја ну а ра 1942“.44

На кон оку па ци је Бач ке ма ђар ска власт је осно ва ла ма-
сов не на ци о на ли стич ке ор га ни за ци је. Оку па ци ја је би ла си-
сте мат ска и пот пу на. Тре ба ло је уни шти ти сва ки траг срп ске 
ци ви ли за ци је и кул ту ре у Бач кој.45 Ба нат су оку пи ра ли Нем-
ци. 

43 Кра јем про шле го ди не фор ми ра на је Др жав на ко ми си ја Ср би је за ис тра жи-
ва ње жр та ва ра та у Вој во ди ни 1941-1945.

44 Јо ван М. Пе јин, СрбииМађари, Ко му на, Ки кин да, 1996, стр. 113; Чак је би ло 
ор га ни зо ва но и су ђе ње ви нов ни ци ма ра ци је:Фе рен цу Фе ке те хал ми Цајд не-
ру, Јо же фу Гра ши ју, Ла слу Де а ку, Мар то ну Зел диу и дру ги ма, али је то би ла 
обич на фар са, јер им је омо гу ће но да ави о ном по бег ну на те ри то ри ју под 
не мач ком кон тро лом.

45 У Су бо ти ци је укло њен спо ме ник ца ру Јо ва ну Не на ду ко ји је от кри вен по-
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Иако у зло чи ну над срп ским ста нов ни штвом ни је за о-
ста ја ла за Нем ци ма, ма ђар ска ма њи на ни је про те ра на, о че му 
је од лу чи вао по ли тич ки врх КПЈ на че лу са Ти том и моћ ни 
са ве зни ци, а не на че ло прав де на ко је се по зи ва ла срп ска ве-
ћи на. Ми ло ван Ђи лас је о то ме оста вио сле де ће све до че ње: 
„Про блем Ма ђа ра ре ша ван је и ре шен на са стан ку код Ти та. 
На и ме, пар тиј ско вођ ство Вој во ди не при хва ти ло је гле ди-
ште, без сум ње за сно ва но, на рас по ло же њу срп ског жи вља 
- да и Ма ђа ре тре ба исе ли ти из Ју го сла ви је. Ре а го ва ње и за-
кљу чи ва ње из ана ло ги је - да су се ма ђар ски оку па то ри и ма-
ђар ски њи ла ши утр ки ва ли с на ци сти ма: Ср бе ни су ма сов но 
стре ља ли као у Кра гу јев цу и Кра ље ву, не го „са мо“ ба ца ли 
под лед у Ду нав код Но вог Са да, Ср бе су ис те ри ва ли са зе-
мље и ко ло ни зо ва ли Ма ђа ре. Пар тиј ско вођ ство Ср би је је би-
ло у не до у ми ци.

У ЦК смо се је ди но до пу ња ва ли ар гу мен ти ма-да Ма-
ђа ре не тре ба ис те ра ти. Глав ни раз ло зи на шег ста ва: зна ли 
смо да ће со вјет ска вла да би ти про тив ис те ри ва ња Ма ђа ра-
со вјет ски пред став ни ци су нам то већ ста вља ли на зна ње, 
јер је Ма ђар ска пред ви ђе на као „со ци ја ли стич ка“. Ни вој ска 
Ма ђар ске, ни фор ма ци је до ма ћих Ма ђа ра ни су нас про го ни-
ле бе со муч но по пут Не ма ца. Ма ђар ска ни је та ко ве ли ка да 
би смо се од ње пла ши ли, у бу дућ но сти, као од Не мач ке. Ме-
ђу Ма ђа ри ма је би ло от по ра, ма кар и сла бог, по сто ја ла је и 
је ди ни ца, ма кар ма ло број на.46 И нај зад - ма да ни ко не би знао 
об ја сни ти због че га то ни је при ме њи во и на Нем це - на род, 
же не, де ца, не мо гу би ти кри ви за зло чи не сво јих вла сто др-
жа ца“. 47 

Пар тиј ски став пре ма ма ђар ској ма њи ни био је да се 
они по ли тич ки ор га ни зу ју у окви ру На род ног фрон та, те да 
се од бо ри мо гу фор ми ра ти на на ци о нал ном прин ци пу. По-
ли тич ки се кре тар ПК Јо ван Ве се ли нов у увод ном ре фе ра ту 

чет ком два де се тих го ди на као исто риј ски сим бол да су па нон ски про сто ри 
од у век би ли сло вен ски и срп ски. У Сом бо ру је сру шен тек по ста вље ни спо-
ме ник кра љу Алек сан дру, а са тр га у Но вом Са ду укло њен је спо ме ник Све-
то за ру Ми ле ти ћу.

46 Ба та љон „Шан дор Пе те фи“, пре ра стао је у исто и ме ну бри га ду у дру гој по-
ло ви ни 1944, ко ја је би ла у са ста ву XVI Вој во ђан ске ди ви зи је. Ко ман дант 
бри га де ка пе тан Фе ренц Киш по ги нуо је у про ле ће 1945. го ди не.

47 Ми ло ван Ђи лас, Револуционарни рат, Бе о град 1990, стр. 411-412, Пре ма: 
Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 301-302.
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на Сед мој кон фе рен ци ји КПЈ за Вој во ди ну, ко ја је одр жа на 
је 5. и 6. апри ла 1945. у Но вом Са ду, под вла чи: „...Ср би мо ра-
ју да се осло бо де свог сек та шког ста ва пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма, а да би Ма ђа ри за во ле ли ову на шу зе мљу мо ра ју 
пру жи ти кон крет не при ме ре да же ле са рад њу са на шим на-
ро дом“.48 

Бла го је Не шко вић, се кре тар ПК КПЈ за Ср би ју, го во ре-
ћи о на ци о нал ном пи та њу у Вој во ди ни, ре као је да се ме ђу на-
ци о нал ни про бле ми „не мо гу ре ши ти та ко да се у њу на се ли 
ми ли он Ср ба“, не го тре ба ство ри ти усло ве да се Ма ђа ри бо-
ре за ју го сло вен ску др жа ву „бо ље не го што су се бо ри ли за 
ре ак ци о нар ну Ма ђар ску“. Та ко „мо же мо на си гур ну осно ву 
по ста ви ти пи та ње за јед нич ког жи во та с Ма ђа ри ма у Вој во-
ди ни“.49

У овом пе ри о ду по ло жај ма ђар ске ма њи не за ви сио је од 
мно гих отво ре них пи та ња у ме ђу др жав ним од но си ма Ју го-
сла ви је и Ма ђар ске. Тре ба ло је ре ши ти пи та ња ре па ра ци ја, 
раз ме не ста нов ни штва на до бро вољ ној осно ви, пи та ње гра-
ни ца и дру го.

Пи та њем пре се ље ња и раз ме не ста нов ни штва нај ви ше 
се ба вио ми ни стар за ко ло ни за ци ју ДФЈ Сре тен Ву ко са вље-
вић. Он ни је ве ро вао у мо гућ ност оп стан ка на ци о нал них ма-
њи на уз гра ни цу са Ма ђар ском. У јед ном ак ту ко ји је упу тио 
Ми ни стар ству ино стра них по сло ва и Ми ло ва ну Ђи ла су 23. 
сеп тем бра 1945. го ди не Ву ко са вље вић ис ти че да Ма ђа ри чи-
не знат ну ве ћи ну у сре зо ви ма: Бач ка То по ла, Сен та, Ста ри 
Бе чеј и Сом бор - раз ме ште ни су „по ред гра ни це и укли ње ни 
пре ма сре ди ни Вој во ди не дуж Ти се. На ци о нал но су ја ки и 
има ју вр ло раз ви је но осе ћа ње на ци о нал не за јед ни це са Ма-
ђа ри ма из Ма ђар ске. Има ју ви ше и исто риј ске и на ци о нал не 
све сти не го Ју го сло ве ни. Има ју са мо све сти и пре ви ше, и сма-
тра ју се су пер и ор ни јим од Ју го сло ве на. Би ли су сто ле ћи ма 
но си о ци јед не др жав но сти, има ју ја ко раз ви је но то осе ћа ње 
и не мо же се ни за ми сли ти да мо гу усво ји ти не ко дру го осе-
ћа ње. Они ће увек при жељ ки ва ти да се при по је Ма ђар ској...
Исто као и Нем ци они ни су ни ма ло Вој во ђа ни по осе ћа ју-они 
су са мо Ма ђа ри...Ме ђу на шим Ма ђа ри ма има око сто хи ља да 

48 Пре ма Љ. Ва си лић, ПККПЈзаВојводину19411945..., стр. 495-496. Пре ма: А. 
Ка саш, исто, стр. 315.

49 Исто
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бе зе мља ша. Сви ма њи ма мо ра ће се, ако оста ну у на шој др-
жа ви до де ли ти зе мља као и Ју го сло ве ни ма, јер ако оста ну не 
сме се ме ђу ста нов ни штвом пра ви ти раз ли ка. А ако бу де мо и 
Ма ђа ри ма да ва ли зе мљу ма ђа ри зо ва ће мо Вој во ди ну још ви-
ше не го што је сад и ис цр пе ти фонд све рас по ло жи ве зе мље 
па је не ће би ти за на ше бор це и њи хо ве по ро ди це. Због то га 
мо ра мо са да исе ли ти Ма ђа ра ба рем то ли ко ко ли ко је по треб-
но да не ма ђа ри зу је мо Вој во ди ну ви ше не го што је са да. Не 
мо же мо их ра се ли ти по дру гим на шим кра је ви ма. Не мо же мо 
оста ви ти у Вој во ди ни Ма ђа ра ви ше не го то ли ко, ко ли ко нам 
не ће би ти опа сно“. Сма тра да „ако се не мо же дру га чи је да 
се Ма ђар ској усту пи те ри то ри ја обе Ка њи же, Хор гош, Сен та 
и све на ис ток до Мо кри на“,50 под усло ви ма да при ми ба рем 
200.000 Ма ђа ра. Ипак, као нај ре ал ни је ре ше ње пред ла гао је 
да се „про те ра 80.000 Ма ђа ра“. Раз ме ном ста нов ни штва би 
„ју го сло вен ска стра на би ла у гу бит ку, јер је у то вре ме у Ма-
ђар ској жи ве ло око 20.000 Хр ва та и 6.500 Ср ба“.51 

На Па ри ској ми ров ној кон фе рен ци ји 1946. го ди не Ма-
ђар ска и Ју го сла ви ја ус по ста ви ле су ди пло мат ске од но се, а 
за тим су две др жа ве пот пи са ле Спо ра зум о сло бод ној раз ме-
ни ста нов ни штва (до 40.000 ста нов ни ка). Од но си две ју др жа-
ва про ла зи ли су кроз мно га ис ку ше ња бу ду ћи да је Ма ђар ска 
би ла чла ни ца Вар шав ског вој но-по ли тич ког бло ка ко ји је био 
под со вјет ском до ми на ци јом. На кон со вјет ске вој не ин тер-
вен ци је на Ма ђар ску до шло је до исе ља ва ња ма ђар ског ста-
нов ни штва од ко јих се је дан број на се лио у Ба на ту око Но вог 
Кне жев ца и у Бач кој на под руч ју Сен те и Бач ке То по ле. И 
та ко оја чао ма ђар ску по пу ла ци ју.

Исто ри чар Ка саш ука зу је да је аграр на ре фор ма за ма-
ђар ску ма њи ну има ла по се бан по ли тич ки сми сао, с об зи ром 
да је она би ла ис кљу че на из ре фор ме ко ја је из ве де на у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји. Он кон ста ту је и сле де ће: „Упо ре до са 
аграр ном ре фор мом, у Вој во ди ни се из во ди и ко ло ни за ци-
ја. До се ља ва њем 37.616 по ро ди ца са пре ко 225.000 чла но ва, 
знат но је из ме ње на ет нич ка и де мо граф ска сли ка Вој во ди не. 

50 Ово је, от при ли ке, и зах тев Ма ђар ске по ста вљен 1920, а об но вљен 1948. го-
ди не - од у зи ма ње од Ср би је те ри то ри је до Бач ког ка на ла и до ре ке Зла ти це 
се вер но од Ки кин де.

51 Ви ди: Бран ко Пе тра но вић, Политичкаиекономскаоснованародневласти
уЈугославијизавремеобнове, Бе о град, 1969, стр. 404-406. Пре ма: А. Ка саш, 
исто, стр. 321-322.
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..Пре ма про це на ма вла сти од ју ла 1946, у Вој во ди ни је би-
ло 1.442.737 ста нов ни ка од че га 844.325 сло вен ског и 406.649 
Ма ђа ра. У то вре ме, укуп но је у Вој во ди ни би ло 498.412 не-
сло вен ског ста нов ни штва, на рав но не ра чу на ју ћи ло го ри са но 
не мач ко ста нов ни штво. Пре ма пр вом по сле рат ном по пи су, 
оба вље ном 1948. у Вој во ди ни је од 1.640.757 ста нов ни ка, би-
ло 428.750 Ма ђа ра, а на те ри то ри ји укуп но 496.492“.52

Фор мал но као ауто ном на по кра ји на у окви ру фе де рал-
не Ср би је Вој во ди на је по ста ла од лу ком Тре ћег за се да ња 
АВ НОЈ-а од 10. ав гу ста 1945. и За ко ном На род не скуп шти не 
Ср би је о уста но вље њу и устрој ству ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди не од 3. сеп тем бра 1945.

Пр ви прак тич ни ко рак у одва ја њу Вој во ди не од Ср би је 
и ус по ста вља ње ње не ауто но ми је учи нио је Јо сип Броз. Ње-
го вом На ред бом од 8. и 17. ок то бра 1944. го ди не у Вр шцу је 
фор ми ра на Вој на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу под ко-
ман дом Вр хов ног шта ба. Срем је из о ста вљен. На че ло Вој не 
упра ве по ста вљен је ге не рал Иван Ру ка ви на, Хр ват ко ји је до 
1944. го ди не био ко ман дант Глав ног шта ба Хр ват ске. Исто-
ри чар Пе јин сма тра да је то кључ ни до га ђај ко ји до ка зу је да 
аутономијаВојводиненијестеченанегонаметнута. „Ти ме 
је из вр ше на се це си ја Вој во ди не и по ни ште на од лу ка из 1918. 
го ди не. Овај чин Бро за био је део ве ли ко хр ват ске се па ра ти-
стич ке по ли ти ке из два ја ња зе ма ља из Ср би је осло бо ђе них 
1912-1918. го ди не од Тур ске и Аустро у гар ске а ко је су се ује-
ди ни ле са Ср би јом 1918.“53 Пе јин сма тра да је овим спре че на 
об но ва срп ског на ро да и ње го ве др жа ве про кла мо ва на 1918. 
го ди не, и да она пред ста вља про ду же так оку па ци је Не ма ца, 
Ма ђа ра и Хр ва та из 1941. го ди не, ко ја се да нас из во ди као 
кро а то ко му ни стич ка. 

  Би ло ка ко би ло, ма ђар ска ма њи на је ауто но ми ју Вој-
во ди не по сма тра ла и до жи вља ва ла као „српскуствар“. Они 
се ту ни су ме ша ли, све сни да је пи та ње Бач ке, Ба ра ње (да нас 
у Хр ват ској), Сре ма и Ба на та - срп ско пи та ње. Ма ђа ри су још 
јед ном по ста ли ма њи на. У ју го сло вен ској и срп ској др жа ви 
има ли су сва пра ва ко је ма њи не има ју у дру гим европ ским 
др жа ва ма. Њи хов кул тур ни, обра зов ни, еко ном ски по ло жај у 

52 Алек сан дар Ка саш, исто, стр. 327.
53 Јо ван М. Пе јин, ПоништавањесрпскогобележјаВојводине, СНП „Све то зар 

Ми ле тић“, Пар те нон, Бе о град, 2011, стр. 170; Вој на упра ва у Бач кој, Ба ра њи 
и Ба на ту је тра ја ла 103 да на.
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Ср би ји био је бо љи од по ло жа ја њи хо вих су на род ни ка у Ма-
ђар ској. У свим оп шти на ма у ко ји ма жи ве и на ни воу По кра-
ји не свој је зик у слу жбе ној упо тре би! Они то си гур но ни су 
оче ки ва ли. При хва ти ли су исто риј ску ре ал ност и мо гућ ност 
да оста ну ком пакт ни на јед ној те ри то ри ји са пер спек ти вом 
очу ва ња кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та. 

Вре ме ном је Вој во ди на од стра не са ве зне ко му ни стич-
ке вр ху шке и ауто но ма шке по ли ти ке у По кра ји ни, по себ но 
по сле Уста ва 1974, усме ра ва на ка се це си ји од Ср би је по ста-
ју ћи та ко cor pus se pa ra tum. Во ђе на је ан ти срп ска по ли ти ка 
и Вој во ди на усме ра ва на ка не ка квом вој во ђан ском и сва ком 
дру гом иден ти те ту, са мо не срп ском. Та квом по ли ти ком срп-
ски ауто но ма ши су пот хра њи ва ли ма њин ске се па ра ти стич ке 
те жње, од ко јих је ма ђар ски тра ди ци о на лан. Ма ђар ска ма-
њи на је сте нај број ни ја и под стал ним ис ку ше њем иде ја ре-
ви зи о ни зма ко је до ла зе из ма тич не др жа ве, али то ни по што 
не зна чи и ње но пра во да ауто но ми ју Вој во ди не ве же за соп-
стве ни иден ти тет. Ни ти да зах те ва те ри то ри јал ну ауто но-
ми ју или от це пље ње де ла те ри то ри је Ср би је и при кљу че ње 
Ма ђар ској. А упра во се раз и гра ва ју по ме ну те ге о по ли тич ке 
ва ри јан те. Не ке не вла ди не ор га ни за ци је у Ма ђар ској иду до-
тле да пред ла жу ауто но ми ју Вој во ди не у окви ру Ма ђар ске. 
Узда ни ца њи хо вим те ри то ри јал ним пре тен зи ја ма је тзв. ме-
ђу на род на за јед ни ца, ЕУ и САД. 

Сма тра мо да Европ ска уни ја не би сме ла да по но ви 
гре шку ко ју је учи ни ла по др шком на сил ном се це си о ни зму 
у раз би ја њу ју го сло вен ске др жа ве. Са дру ге стра не срп ска 
власт би мо ра ла да зах те ва иста пра ва за срп ску ма њи ну у 
Ма ђар ској, да сло бод но не гу ју ма тер њи је зик и на ци о нал ну 
кул ту ру, а она се про це њу је, да ле ко из над зва нич ног бро ја од 
6.500, на 60-70 хи ља да Ср ба. Ма ђа ри у Ср би ји има ју не у по-
ре ди во ве ћа пра ва од ма ђар ске ма њи не у Хр ват ској, у ко јој се 
пре ко за јед нич ке ри мо ка то лич ке ве ре аси ми лу ју и хр ва ти зу-
ју.54 Ви де ли смо да су мно ги Ср би ма ђа ри зо ва ни, обр ну тих 
слу ча је ва – ср би за ци је Ма ђа ра - би ло је не у по ре ди во ма ње; 
Ср би ни су по ка за ли то ли ке аси ми ла тор ске спо соб но сти. 

54 У Хр ват ској је 1941. го ди не би ло 90.000 Ма ђа ра, а пре ма по пи су 2001. го ди не 
би ло их је 16.595. Раз ме ште ни су нај ви ше у Осјеч ко-ба рањ ској жу па ни ји, а 
има их не што ма ње од две хи ља де у Бје ло ва ру и око ли ни. Има ју две по ли-
тич ке стран ке: Де мо крат ска за јед ни ца Ма ђа ра Хр ват ске и Са вез ма ђар ских 
удру га. У Хр ват ском са бо ру има ју јед ног за ступ ни ка.
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MomčiloSubotić

ONPOLITICALPOSITIONOFHUNGARIAN
MINORITYINSERBIA

Summary

Several years after its establishment, theDemocratic as
sociation of VojvodinaMagyars of Sandor Pala had proposed
aconceptofthreelevelledautonomyforHungarianminorityin
Serbia. It encompasses: municipalities with special status that
haverighttoassociateintoaterritorialethnicalautonomy;then
amunicipalorlocalautonomyandintheendasthehighestlevel
ofminority self –government in Serbia  a personal autonomy
–political representativeof theHungarianminority.This con
ceptwasacceptedbyotherHungarianpoliticalpartiesthathad
been organized after theDemocratic Association of Vojvodina
Magyars,suchastheVojvodinaMagyar’sPartybyJosephKasa
firstly/afterthatIstvanPastor,aswellastheDemocraticPartyof
VojvodinaMagyarsofAndrasAgostonthatwasestablishedafter
dissolutionofDZVMandothers.

TheStatuteoftheAutonomousProvinceofVojvodinaac
ceptedalmostalldemandsoftheconceptofthreeleveledauton
omy in2009; this encompassesa regionofHungarianmunici
palitiesinthenorthofSerbiawheretheMagyarsmakemajority
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ofcitizens,withitscentreinSuboticawheretheydon’tmakethe
majority.TheStatuteisapartofacoalitionagreementPastor–
Tadicwiththeobjectiveofhelpingimprovementofthepositionof
nationalminorities–“nationalcommunities”,butinSerbianex
pertandpoliticalpubliccirclesithasbeenestimatedascreation
of“thestatewithinthestate”,thatis,ithasbeenestimatedasa
transformationofVojvodinaintothestateofnationalminorities
with realistic possibility of the secession of theMagyar region
anditsconnection(annexation)toHungary.

Inlinewiththisviewgoesarevisionistpropagandaofcur
rentHungariangovernmentofVictorOrbanwhichprovidedthe
Magyarsintheirneighbouringstateswithdoublecitizenshipand
announced their right for participation in the parliamentarian
electionswithaquotaofpoliticalrepresentativesintheHungar
ianParliament.Orbanhasdecidedtomaketerritorialunification
of thenationwiththehelpof theEuropeanUnion,referringto
correctionofTrianon injustice. In thepaperwepresented that
“theTrianon”wasnotinjusticeinquestion,andthattheTrianon
AgreementonlyreducedHungarytoMagyarskawithintheethno
graphicbordersoftheHungarianstate.Inthepaperthereispre
sentedthepositionoftheHungarianminorityanditspoliticalor
ganizationwithintheKingdomoftheSerbs,CroatsandSlovenes
andYugoslavia,aswellastheirparticipationinHorti’sattemptto
revisetheTrianonthroughthegenocideandethniccleansingthat
hadbeenmadebytheMagyarsoccupationtroopsinBackaback
in19411945.AtfirsttheHungarianminoritytendedtoviewthe
communistconceptoftheautonomyofVojvodinaas“theSerbian
issue”,butastimewentbyitacceptedit,becauseitprovidedfor
themthehighestlevelofcultural,economicandpoliticalrights
inSerbia.Itwouldnotgainsuchleveloftherightsevenintheir
homeland. It hasdevelopedandpreserved itsnational identity
inaccordwithhighestEuropeanstandards.Thereforethisgeo
politicsoftheMagyarregionandrevisionoftheTrianonsignifies
socalledplayingwithfire.
Key Words: Democratic Association of Vojvodina Magyars,

threeleveledautonomy,theAssociationofVojvodi
naMagyars,StatuteofVojvodina,Magyarregion,
“Trianon”,Hungary
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