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Jugoszlávia szétesése és a magyar reakciók

z alakuló magyar és délszláv ellenzéki pártok 1989-tôl kezdve felvették egy-
mással a kapcsolatot annak érdekében, hogy egymás tapasztalatait is felhasz-
nálva igyekezzenek megtalálni a megfelelô társadalmi-gazdasági formációt,

illetve, hogy új alapokra helyezzék az egymás közötti viszonyt. Az 1990-ben megtar-
tott szabad választások Magyarország szempontjából ellentmondásos helyzetet alakí-
tottak ki. Az egykor az Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Szlovéniában, Hor-
vátországban, és Magyarországon a kommunista párt elveszítette hatalmát, s olyan
mozgalom jellegû pártok (a HDZ, az MDF [és két párttársa], valamint az ebbôl a szem-
pontból ilyennek tekintett hatpárti szlovén DEMOS) kerültek hatalomra, amelyek tö-
rekvéseiben hangsúlyos elemet kapott az antikommunizmus, a nemzeti érdekek han-
goztatása, a keresztény-konzervatív értékrend, a Közép-Európához, illetve Nyugat-
Európához, a Vatikánhoz tartozás érzése. Az évszázadokig török fennhatóság alá tar-
tozó Szerbiában azonban az a kommunista utódpárt nyerte meg a választásokat, amely
nem csupán a kisebbségek iránt nem mutatott túl sok megértést, de egyre inkább
szembekerült az európai értékrenddel, egyes nyugat-európai országokkal, illetve a
pravoszláviával szemben állónak tekintett Vatikánnal is.1

Az új magyar politikai vezetés viszont mind a közös történelmi múlt, mind az em-
lített értékrend, mind a jövôre vonatkozó elképzelések miatt közelebb érezte magát
Horvátországhoz és Szlovéniához, mint Szerbiához. Ahogy Jeszenszky Géza külügy-
miniszter – az értékrendet tekintve talán érthetôen, de diplomáciai szempontból elég
szerencsétlen módon – a külügyi bizottság elôtti bemutatkozás idején megfogalmazta:
Magyarország Horvátországgal és Szlovéniával „baráti”, Szerbiával pedig „korrekt”
viszonyra törekszik.2 Ez a nyilatkozat már csak azért is szerencsétlen volt, mert Jugo-
szlávia fennállásáig az ország fôvárosa Szerbiában volt, s ugyancsak Szerbiában él a
legnagyobb lélekszámú jugoszláviai magyar kisebbség. Ugyanakkor az 1990 utáni idô-
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szak azt bizonyította, hogy valóban nagyon komoly különbség volt a Magyarország-
gal határos három délszláv állam értékrendje között, s ez, valamint az a tény, hogy a
jugoszláv válság az 1945 utáni európai történelem egyik legsúlyosabb válsága volt,
erôsen meghatározta Magyarország mozgásterét is. Megítélésem szerint a magyar po-
litikusok e nehéz idôszakban arra törekedtek, hogy politikájuk összhangban legyen a
nemzetközi közösség szándékaival, ugyanakkor igyekeztek ennek keretén belül kép-
viselni a sajátos magyar érdekeket és elképzeléseket, néha önálló javaslatokkal is éltek. 

A kormányzat ezzel kapcsolatos külpolitikai törekvései már 1990 nyarán kirajzolód-
tak. 1990. június 21-én Jeszenszky Géza a Vajdaságba és Belgrádba látogatott, ahol ta-
lálkozott a szerb vezetôkkel, errôl azonban nem közöltek részleteket.3 A következô na-
pon Zágrábba utazott, ahol megnyitotta a magyar fôkonzulátust, és találkozott vezetô
horvát államférfiakkal. A megbeszéléseken egyetértettek abban, hogy a kétoldalú
együttmûködést új, az addigiaknál magasabb szintre kell emelni, illetve, hogy ki kell
terjeszteni a társadalmi lét széles területeire: a vállalatok, civil szervezetek, városok, is-
kolák és egyéb szervezetek közötti együttmûködésére, az ezek közötti közvetlen kap-
csolatra.4 Ez azt jelentette, hogy szakítani kívántak azzal a korábbi gyakorlattal, ami-
kor Budapest horvátországi és szlovéniai kapcsolatait Belgrádon keresztül intézték.
Antall József miniszterelnök pedig a Pentagonále találkozóján, amelyen természetesen
Jugoszlávia képviselôi is részt vettek, elmondta, hogy Magyarország az európai
együttmûködést nem csupán a gazdasági fejlôdés érdekében kívánja felhasználni, de a
térségben meglévô nemzetiségi problémák megoldására is.5 Ez a korábbiakhoz képest
ugyancsak új külpolitikai szemléletmód felvázolását jelentette. 

1990-ben még egy fontos diplomáciai esemény történt, Antall József meghívására
Budapestre látogatott Ante Marković, a jugoszláv föderáció miniszterelnöke. Antall
elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy a volt szocialista országok miniszterelnökei kö-
zül „elsôként Jugoszlávia miniszterelnöke látogatott el Magyarországra. Úgy vélték,
hogy a gazdaságot illetôen a két országban hasonló folyamtok indultak el, bár Jugo-
szlávia némileg elôbbre tart. Több fontos, a gazdasági együttmûködésre vonatkozó té-
mát tárgyaltak meg, igen beszédesnek tûnik azonban, hogy a két fél nem említette a
politikai átalakulás témáját. Már ekkor kiderült, hogy a két ország között problémát je-
lent a Jugoszlávia terveiben szereplô drávai vízlépcsô kérdése (Ezt a két ország között
1988-ban megkötött egyezmény irányozta elô, de az új magyar kormány aggódott a
környezetvédelmi következmények miatt).6

A figyelem azonban 1990 végén, 1991 elején irányult igazán Jugoszlávia felé. Elôször
a szlovéniai népszavazás eseménye volt az elemzések tárgya. Ez azt is jelentette, hogy
immár nem csupán Jugoszláviát, mint egészet szemlélték, hanem egyre inkább az
egyes köztársaságok is az érdeklôdés középpontjába kerültek.7 A következô esemény
pedig már nem csak a Magyarország és Jugoszlávia közötti viszonyt érintette, de erô-
teljes belpolitikai viszályt is kiváltott. 1991 januárjában, a jugoszláv felderítés által ké-
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szített és a televízióban levetített filmbôl kiderült, hogy Magyarország fegyvereket
szállított Horvátországnak. A magyar diplomáciában ekkor komoly zavar keletkezett.
A Külügyminisztérium elôször megalapozatlan vádaskodásnak minôsítette a belgrádi
televízió errôl szóló összeállítását. Néhány nap múlva a kormányzat némi magyaráz-
kodásra kényszerült. E szerint Magyarország és Jugoszlávia között 1990-ben, akárcsak
a korábbi években „rendszeresen folytak fegyverszállítások, részben a szövetségi kor-
mány megrendelésére, részben tranzit jelleggel harmadik országba.” Egy 1990. októbe-
ri tétel is ilyen harmadik országba történô nem jelentôs szállítmányról szólt. A kor-
mány leszögezte, hogy „a magyar kormány politikája Jugoszlávia, illetve a tagköztár-
saságok irányában nem változott.” A Külügyminisztérium is állást foglalt. Ebben bará-
ti országnak nevezte Jugoszláviát, és azt hangsúlyozta, hogy az több nemzetnek a fö-
deratív uniója, amelynek integritását Magyarország tiszteletben tartja, annak belügyei-
be nem kíván beleavatkozni.8

Ez az ügy azonban komoly parlamenti vitát váltott ki. A magyar kormány külügyi
államtitkára Belgrádba utazott, ahol sajnálatát fejezte ki, amiért „az ügy kapcsán fe-
szültség keletkezett az eredményesen fejlôdô magyar–jugoszláv kapcsolatokban”, s re-
ményét fejezte ki, hogy a kérdést sikerül megnyugtatóan rendezni. Elmondta, hogy a
fegyverügyletnek nem volt semmiféle politikai háttere, annak lebonyolításában kizá-
rólag üzleti megfontolások játszottak szerepet. A magyar fél elismerte, hogy az enge-
dély kiadásakor eljárási mulasztás történt, illetve, hogy az ügyet nem kezelték megfe-
lelôen. A magyar kormány kifejtette, hogy kész garanciákat adni arra nézve, hogy a jö-
vôben hasonló eset ne fordulhasson elô, s azt remélte, hogy a kapcsolatokat ismét a
helyreállított bizalom jellemzi majd. A kormány végül leszögezte: „A Magyar Köztár-
saság Jugoszláviához fûzôdô viszonyában abból indul ki, hogy a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság több nemzet föderatív uniója. Jugoszlávia határait érvényes
nemzetközi dokumentumok garantálják, államisága része az európai status quónak,
amelyen a kontinens békéje, biztonsága és együttmûködése nyugszik, Magyarország
nem érdekelt Jugoszlávia destabilizálásában.”9

Az ügy azonban ezzel nem zárult le teljesen, mert Raffay Ernô a magyar honvédel-
mi minisztérium államtitkára az említett fegyverszállításról nem sokkal késôbb úgy
vélekedett, hogy az akadályozta meg a Jugoszláv Néphadsereg horvátországi beavat-
kozását.10 A jugoszláv külügyminiszter-helyettes szerint ez az állítás a belügyekbe va-
ló beavatkozás klasszikus példája, feltette a kérdést, hogy valójában mi is a magyar
kormány álláspontja, s végül azt állította, hogy ez az ügy nem tekinthetô lezártnak.11

Azt, hogy a magyar politikusok milyen (bizonyos mértékig egymással ellentétes)
megfontolásokat tartottak szem elôtt, érzékletesen írta le Dimitrij Rupel szlovén kül-
ügyminiszter. Ô 1991. január 22-én érkezett Magyarországra, ahol találkozott Antall Jó-
zsef miniszterelnökkel és Jeszenszky Gézával. Antall úgy vélte, hogy az úgynevezett
közép- és kelet-európai régióban egyfajta választóvonal húzódik a nyugati keresztény-
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ség, illetve a Bizánc és az iszlám hatása alatt álló országok között, s hogy ez a válasz-
tóvonal magán Jugoszlávián is keresztül keresztülhalad. Szlovéniát és Horvátországot
különösen baráti országnak nevezte, támogatta a szlovén önállósulás gondolatát, de
egyúttal arra is felhívta a szlovénok figyelmét, hogy a Szerbiában élô félmillió (sic!)
magyart Milošević mintegy túszként kezeli, ezért Magyarországnak tartózkodnia kell
az elhamarkodott lépésektôl. Másfelôl azt hangsúlyozta, hogy az elismerés kérdését
össze kell hangolni az Európai Közösséggel, az Európa Tanáccsal és a NATO-val. Arra
a felvetésre, hogy Szlovénia örülne, ha Magyarország az elsôk között ismerné el a füg-
getlenségét, Antall azt válaszolta, hogy Magyarország nem lesz az elsô ország, amely
ezt megteszi, s úgy vélte, hogy Szlovéniának ebbôl még akkor sem lenne túl nagy hasz-
na, ha Budapest ezt Ausztriával együtt tenné meg. Nyugat-Európában ugyanis még
senki sem gondol komolyan Jugoszlávia szétesésére.12 (Különös, hogy ennek a találko-
zónak a magyar sajtóban egyáltalán nem volt visszhangja). 

De nem csupán a kormányzat volt bizonytalan, az ellenzéki liberális értelmiségiek
körében sem volt teljes az egyetértés Amíg a politizáló értelmiség több tagja élesen
elítélte a horvátországi fegyverexportot és a kormányzat magatartását, addig a liberá-
lis értelmiség egyik nagy tekintélynek örvendô tagja arra hívta fel társai figyelmét,
hogy „az oszthatatlan államérdek retorikája mögött a kommunista restaurálás vagy
helyesebben konzerválás erôi állnak, míg a horvát–szlovén oldal a születôfélben lévô
demokráciával is azonosítható.”13

Ez az idôszak egyébként már biztonságpolitikai szempontból is komoly feladatokat
rótt a magyar kormányzatra. 1991 januárjában már számos jel utalt arra, hogy Jugo-
szláviában esetleg fegyveres összecsapások törhetnek ki – a horvátországi szerbek
1990 augusztusában fellázadtak a zágrábi kormányzat ellen, a horvátok és szerbek kö-
zötti viszony egyre feszültebbé vált; a konföderációs javaslat bukása után Horvátor-
szág és Szlovénia fegyverkezni kezdett; a jugoszláv elnökség rendeletet adott ki arról,
hogy az úgynevezett paramilitáris egységeket le kell fegyverezni; a horvát és a szlovén
politikusok közölték, hogy ennek a rendeletnek nem tesznek eleget stb. – ezért magyar
részrôl 1991. január 25-én bejelentették, hogy megerôsítik a magyar–jugoszláv határ-
szakaszt. Késôbb ennek ellenére azt állították, eddig semmilyen rendkívüli intézkedést
nem vezettek be, de felkészültek arra, hogy szükség esetén rövid idô alatt számotte-
vôen megerôsíthessék a magyar–jugoszláv határszakaszt.14

A magyar kormányzat azonban ebben a légkörben is hajlandó volt fogadni Franjo
Tudjman horvát köztársasági elnököt. A látogatás középpontjában a két országban élô
kisebbségek helyzetének rendezése állt. Magyar részrôl elégedetten nyugtázták, hogy
a Horvátországban garantálják az ottani magyar kisebbség jogait. „Viszonzásképpen
Magyarország biztosítja, hogy a korábban egységes délszláv szervezet helyett ezután
a Magyarországon élô szerbek, horvátok, szlovének létrehozzák külön-külön szövetsé-
geiket.”15 Ezt a lépést két szempontból lehet értékelni. Egyfelôl megfelel, az önrendel-
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kezés elismerésére vonatkozó demokratikus igényének. Másfelôl viszont Magyaror-
szág – anélkül, hogy beleavatkozott volna Jugoszlávia belügyeibe – elfogadta azt a
tényt, hogy Jugoszláviát nem lehet monolit egységként kezelni. Azt, hogy a magyar
politikai vezetés számára az önrendelkezés fogalmának nagy jelentôsége van, a koráb-
bi  elôzmények után Antall József a Varsói Szerzôdés Politikai Tanácskozó Testületének
legutolsó, 1991. július 1-jén megtartott ülésén is megfogalmazta: „Mi következetesen
kiállunk minden nemzet elidegeníthetetlen önrendelkezési jogárért.”16

1991 tavaszán folyamatosan napirenden volt az a kérdés, hogy mi a teendô a jugo-
szláviai harcok kitörése esetén. A katonai szakértôk egyetértettek a kormányzat azon ál-
láspontjával, hogy Jugoszlávia belügyérôl van szó (ebbe tehát nem kívánunk beavat-
kozni), a magyar haderô feladata pedig csak az lehet, hogy elrettentsen attól, hogy a
fegyveres összecsapások átterjedjenek Magyarország területére.17 A közeledô háború
miatt azonban Magyarországnak arra is fel kellett készülnie, hogy miképpen kezelje azt
a problémát, ha Jugoszlávia felôl esetleg jelentôs menekülthullám érné el az országot.

1991 tavaszától a magyar kormánynak egyre inkább számolnia kellett azzal is, hogy
Szerbiában élô magyar kisebbség másképpen látta mind a jugoszláviai helyzetet, mind
a saját helyzetét ebben, mint a szlovéniai magyarok. Az utóbbiak meglehetôsen egysé-
gesen azonosultak a többségi nemzet elképzeléseivel.18 A szerbiai magyaroknak ro-
konszenvesek voltak ugyan a másik két köztársaság demokratikus törekvései, az is
világos volt azonban, hogy ô helyzetük Jugoszlávia felbomlásával romlani fog, hiszen
ôk így abban a nem demokratikus Szerbiában maradnak, amit attól kezdve már a töb-
bi köztársaság sem tart majd kordában. Ezért ôk a szétválási törekvésekkel alapvetôen
nem szimpatizáltak.19 A vajdasági magyarok érdekképviselete nyilatkozatban szögez-
te le, hogy nem kíván beavatkozni a délszláv népek egymás közötti vitájába, szorgal-
mazta a békés megoldást, s szerette volna elérni, hogy a vajdasági magyarokat ne moz-
gósítsák számarányuknál magasabb létszámban. Ezen kívül attól féltek, hogy a csetnik
csapatok elôbb utóbb nem csak a horvátországi magyarlakta területeken fognak garáz-
dálkodni, de a Vajdaságban is. Ez a probléma szóba került a vajdasági magyarok ma-
gyarországi tárgyalásán is, ahol azt kérdezték tôlük, hogy segíthetnének rajtuk úgy,
hogy ne rontsanak a helyzeten.20

A háború kitörése igen nehéz helyzetbe hozta Magyarországot. A magyar külpoliti-
ka törekvései között 1990 májusától lassanként (lassabban, mint ahogy ezt a közvéle-
mény utólag gondolta) körvonalazódott három szempont: az európai integráció, a jó
kapcsolat a szomszédos népekkel, valamint a határon túl élô magyarok támogatása.21

Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ideológiai megfontolástól függetlenül valamennyi
magyar kormánynak szembe kellett néznie azzal, hogy néha igen nehéz egyeztetni az
európai hatalmak elvárásait és a határon túli magyarok érdekvédelmét. Különösen így
volt ez Jugoszlávia esetében. Az adott helyzetben a magyar kormány mindenekelôtt
arra törekedett, hogy döntései összhangban legyenek a nyugat-európai országok és a
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fontosabb nemzetközi szervezetek állásfoglalásaival, de ez nem jelenti azt, hogy idôn-
ként egyes kormánytagok, vagy a kormányhoz közel álló körök részérôl ne hangoztak
volna el ettôl eltérô álláspontok is. 1991. június 25-én a magyar Külügyminisztérium
szóvivôje leszögezte, hogy a magyar álláspont azonos az EBESZ külügyminisztériumi
tanácskozásán elfogadott nyilatkozattal, amely hangsúlyozza Jugoszlávia demokrati-
kus fejlôdésének, területi integritásának jelentôségét, s szorgalmazza, hogy a válságot
békés eszközökkel oldják meg.22 A magyar kormány nem képviseltette magát a ljublja-
nai függetlenségi ünnepségen, de a szlovén határhoz közeli megyék képviselôi igen.23

A honvédségnél nem léptettek ugyan életbe megerôsített szolgálatot, de bizonyos egy-
ségeknél gyakorlatokat tartottak.24 Szlovéniában egyébként a magyar határhoz közel
esô részeken már igen hamar komoly csaták folytak.

A magyar kormány ezért június 27-én újabb nyilatkozatban szögezte le az európai
dokumentumokkal összhangban álló elveit, azt, hogy folyamatos érintkezésben áll az
európai és az észak-amerikai kormányokkal, ismételten kifejezte azt a reményét, hogy
a kialakult feszültség nem érinti hátrányosan a jugoszláviai magyarokat, s hangsúlyoz-
ta, hogy változatlanul a Jugoszláviával kialakított jószomszédi viszony fejlesztésére tö-
rekszik.25 A legnagyobb ellenzéki párt, a liberális Szabad Demokraták Szövetsége rö-
vid nyilatkozatában a következôket szögezte le: elítéli a Jugoszláv Néphadsereg szlo-
véniai akcióját, mert az alkotmányos válságot nem szabad erôszakkal megoldani. Csak
a békés, tárgyalásos megoldásokat szabad elismerni. „Ha Jugoszláviát katonai erô tart-
ja egyben, akkor az európai stabilitás ugyanolyan veszélybe kerül, mintha a köztársa-
ságok mindenfajta megegyezés nélkül szakadnak ki a szövetségi köztársaságból” állít-
ja a nyilatkozat.26 A magyar diplomácia aktív lépésekre is elszánta magát. 1991. június
29-én Antall József miniszterelnök telefonon beszélt Ante Marković jugoszláv szövet-
ségi kormányfôvel, s a magyar álláspontot kifejtette az EK soros elnökéhez, s az ame-
rikai és a szovjet elnökhöz írott levelében is.27 Ugyanezen a napon Göncz Árpád köz-
társasági elnök kifejtette, hogy Magyarország érdekelt Jugoszlávia egységében, már
csak azért is, mert ott nagy számban élnek magyarok.28 Közben azonban a magyar kor-
mányra különbözô oldalról is nyomás nehezedett. A magyarországi horvátok és szlo-
vénok képviselôi levélben fordultak az ország vezetôihez azt kérvén, hogy Magyaror-
szág ítélje el a jugoszláv katonai agressziót, illetve, hogy támogassa a horvátok és szlo-
vénok demokratikus törekvéseit, illetve ismerje el a szlovén államot.29 A Mura vidéki
magyarok a háború kitörésétôl kezdve úgy vélték, hogy a magyar kormánynak többet
kellene tennie Szlovénia nemzetközi elismerése érdekében. Abban bíztak, hogy a ma-
gyar kormány a jószomszédi viszonyok mellett a Mura vidéki magyarság további sor-
sával kapcsolatban sem tanúsít közömbösséget.30

A magyar kormányfô 1991. július 3-án a Der Standard címû lapnak adott nyilatkoza-
tában a korábbinál kissé határozottabb hangot ütött meg. Ebben síkra szállt a jugoszláv
köztársaságok önrendelkezési joga és szuverenitása, valamint a Vajdaság és Koszovó
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autonóm tartományok ügyének megoldása mellett. Úgy vélte, hogy Jugoszlávia jelen-
legi formájában nem lesz képes fennmaradni. Szerinte Magyarország a jugoszláv ál-
lamalakulat olyan demokratikus átalakulásában érdekelt, amelyben a szuverén köztár-
saságok konföderációs alapon élnének együtt, de ez a döntés természetesen az érintett
népek akaratától függ. Elmondta, hogy nem lenn jó, ha Jugoszláviában olyan Szerbia
maradna meg, amelyben kommunista elgondolások, és agresszív nacionalizmus ural-
kodik. A kormányfô utalt arra, hogy az elsô világháborút lezáró békeszerzôdések Ju-
goszláviának és nem Szerbiának juttatták az úgynevezett Vajdaságot, Jugoszlávia
szétesésekor tehát ezt is figyelembe kell venni.31

Majd a kisebbik kormánypárt vezetôje Torgyán József szólt arról, hogy pártja támo-
gatja a horvátok és a szlovénok független nemzeti államának megalakítását, illetve,
hogy Szlovénia és Horvátország önállósulása esetén nemzetközi konferenciának kelle-
ne foglalkoznia a Vajdaságban élô magyarok helyzetével, s végre kellene hajtania az er-
re vonatkozó történelmi korrekciót. A balliberális ellenzék pártjai egyöntetûen elutasí-
tották Torgyán szavait.32

A jugoszláv válságra és a konföderációra vonatkozó magyar álláspontról Antall
1991. július végén a Hexagonále kormányfôinek értekezletén a következôket mondta.
„Ha a »Hexagonale« országain belül vagy közvetlen szomszédaink körében bizonyta-
lanság van, krízis van, netán belsô konfliktusuk van – ne is mondjam polgárháború! –
az mindannyiunkat sújt; valamennyiünk gazdasági helyzetét és az irántunk lehetséges
bizalmat veszélyezteti, hiszen általában együttesen szemlélik a térséget. (…) Amikor
mi a szuverén köztársaságok konföderációjának gondolatáról kifejtettük álláspontun-
kat, ez mindig összhangban volt a nemzetközi megállapodásokkal, többek között a
brioni megállapodással. (…) Jugoszlávia és tagköztársaságai gazdasági, politikai és er-
kölcsi támogatást kapnak. De ez a támogatás csak úgy képzelhetô el, hogy demokrati-
kus átalakulás, pluralista politikai rendszer formálódik, érvényesülnek a nemzetek ön-
rendelkezési jogai, a kisebbségi jogok és az általános emberi jogok.”33

Nyilván éppen a nemzetközi közvélemény magatartását is figyelembe véve fogal-
mazott úgy 1991 szeptemberében Jeszenszky Géza – aki 1991 júliusában ismételten
szólt arról, hogy Magyarországnak tekintettel kell lennie a jugoszláviai magyar kisebb-
ség sorsára – hogy Horvátország és Szlovénia elismerése nincs napirenden.34 Ez az
óvatosság azért is figyelemre méltó, mert nem sokkal korábban Horn Gyula, az MSZP
és a parlament külügyi bizottságának elnöke úgy vélte, hogy „Nincs elvi akadálya an-
nak, hogy Magyarország elismerje Szlovénia és Horvátország függetlenségét. …de ezt
a lépést összhangba kell hozni, alá kell rendelni az ellenségeskedések beszüntetésének
kérdésével. A magyar elismerés nem lehet gátja az esetleges megbékélésnek, nem szít-
hat újabb felesleges feszültségeket Jugoszlávián belül. (…) Jogosan merül fel a kérdés,
hogy ha a baltiak szuverenitását elismeri a világ, az ô függetlenségüket miért ne lehet-
ne elismerni.”35 Magyarország ugyanakkor azok közé tartozott, akik arra is töreked-
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tek, hogy a meggyôzôdésük szerint kedvezô döntésekre ösztönözzék a nemzetközi kö-
zösséget. A magyar Külügyminisztérium ezért már 1991 augusztusában szükségesnek
tartotta „a leghatározottabb nemzetközi fellépést a jugoszláviai válság rendezésére.”36

A nemzetközi elvárások, a nemzeti önrendelkezés elve és a háború elszabadulásától
való félelem közötti ôrlôdésnek tekinthetjük Antall József azon nyilatkozatát, amelyet
1991. szeptember 3-án tett Ante Marković kormányfôvel folytatott megbeszélése után.
„Magyarország a szuverén köztársaságok államszövetségét, a délszláv válság demok-
ratikus és békés megoldását pártolja; ellenzi a külsô és belsô határok erôszakos meg-
változtatását; fontosnak tartaná, hogy a válság megoldásában a köztársasági vezetôk
mellett szerepet kapjon a szövetségi kormány, valamint, hogy ellenôrzést tudjon gya-
korolni a fegyveres erôk fölött.37 Ez az álláspont egyfelôl összhangban volt azzal a cél-
lal, amit az 1991. szeptember elejére összehívott hágai Jugoszlávia-értekezlet tûzött ki
maga elé,38 másfelôl igyekezett semlegesíteni a szerb célokkal nem teljesen egyetértô
Marković elleni szerb fellépést,39 de azért a magyar külpolitika igyekezett a maga
szempontjait is érvényesíteni. Az EBEÉ értekezletén a magyar küldöttség felvetette:
„kapjanak képviseletet a békekonferencián a jugoszláviai nemzeti kisebbségek vagyis
a magyarok és az albánok is.” Bár Gyarmati István nagykövet ezt illetôen nagyon bi-
zakodó volt,40 ez az elképzelés végül is nem valósult meg. 

Az események azt igazolták, hogy egyáltalán nem volt alaptalan Magyarország ab-
béli félelme, hogy Jugoszlávián belül ellenôrizhetetlen folyamatok indulhatnak be, ha
a szövetségi kormány elveszti a hatalmát. Sôt az események még az államhatárokat is
átlépték. 1991. szeptember közepén a jugoszláv harci gépek több ízben is megsértették
Magyarország légterét. Budapest ismét az Európai Közösség törekvéseire hivatkozott
és azonnali tûzszünetet szorgalmazott, azt, hogy a fegyveres erôket vonják vissza a
laktanyákba, hogy teremtsék meg a fegyveres erôk fölötti politikai ellenôrzést, hogy a
konfliktust oldják meg békés eszközökkel. Magyarország ugyanakkor a nemzetközi
közösség sürgôs beavatkozástól azt várta, hogy az megállítja a vérontást, illetve azt,
hogy a háború újabb térségekre is kiterjedjen, s hogy nemzetközi konfliktussá váljon.41

Egyéb lehetôségek híján a magyar kormányzat kénytelen volt különbözô típusú nyilat-
kozatokkal reagálni a számára rendkívül kedvezôtlen eseményekre. 1991 szeptember
közepén megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy a jugoszláv hadsereg a szövetségi szer-
vek és a nemzetközi figyelmeztetések ellenére nagyarányú támadást indított Horvátor-
szág ellen, s ismételten felhívta a nemzetközi közösséget, hogy határozottan lépjen fel
a katonai akciók ellen. Nem sokkal késôbb Jeszenszky Géza a közvetlen szomszédság-
ra és a térség egészére nézve is fenyegetônek ítélte a konfliktust és az ENSZ beavatko-
zását szorgalmazta: „A helyzet súlyossága és a teendôk sürgôssége folytán az ENSZ
csak a saját hitelét ronthatja, ha marginális vagy passzív marad, vagy ha hiányozna a
szükséges határozottság ahhoz, hogy összehangolt erôfeszítéseket tegyen és segítse új-
raéleszteni a békefolyamatot”. Ismételten konföderációt szorgalmazott, hangsúlyozta

A magyar külpolitika és a délszláv térség 1990 után

2004. tavasz–nyár 11



a nemzeti önrendelkezés jogának, az általános emberi jogok tiszteletben tartásának el-
vét, beleértve a nemzeti kisebbségek jogait, s azt igényelte, hogy a nemzeti kisebbsé-
gek – köztük a félmillió magyar (sic!) – vehessen részt a rendezési folyamatban. A Ju-
goszláviával szembeni magyar politikát a déli határok mentén fennálló rendkívül ké-
nyes helyzetre kiegyensúlyozottnak és óvatosnak nevezte, amely mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy elhárítsa azt a veszélyt, hogy az ország belekeveredjen ebbe a
konfliktusba. Hangsúlyozta az ország azon igényét, hogy az Európai Közösség meg-
figyelôi a jugoszláv–magyar határ magyarországi részét is ellenôrizzék.42

Mindez abban az idôben hangzott el, amikor a nemzetközi közösségen belül komoly
vita folyt a jugoszláv helyzet megítélésérôl és a szükséges teendôkrôl. Egyrészt az volt
a kérdés, hogy a konfliktus belügynek minôsítendô-e, vagy sem, mert az utóbbi eset-
ben felmerülhet nemzetközi erôk bevetése is.43 Másrészt az, volt a kérdés, hogy ha kül-
denek, akkor azok milyen jellegûek legyenek (békefenntartó, vagy békekikényszerítô
feladatokat kapjanak-e), „kire lônének és kinek a pártjára állnának, és miért”.44 A sok
bizonytalankodás idején Antall Józsefnek meglehetôsen határozott álláspontja volt e
kérdésben, amelyet lengyel kollégájával együtt nyilvánosan is megfogalmaztak. A ju-
goszláv hadsereg horvátországi tevékenységét fegyveres agressziónak minôsítették,
amely a nemzetközi jog által tiltott cselekedet. Felhívták a figyelmet arra, hogy „Hor-
vátország elszenvedi a fegyveres konfliktusok esetén érvényes jogok tömeges és sú-
lyos megsértését”, illetve, hogy az ott folyó harc nem tekinthetô belügynek, „hanem az
a nemzetek önrendelkezési jogán alapuló törekvések elleni fegyveres akció.” A két mi-
niszterelnök abban is állást foglalt, hogy Horvátország területére nemzetközi béke-
fenntartó erôket kell küldeni.45 Nem találtam adatot arra, hogy abban az idôben (a hor-
vátokat és a szlovénokat leszámítva) más politikus is agressziónak minôsítette volna a
szerb törekvéseket. Ugyanakkor az elemzôk utólagos megállapítása igazolta a két mi-
niszterelnök akkori véleményét, az elemzôk szerint ugyanis Szerbia „háborút kezdett,
és egy háborúzó államot egyetlen módon lehetett volna megállítani: fegyveres erôszak
alkalmazásával”.46 A magyar Külügyminisztérium abban az idôszakban ezt így nem
mondta ki, de érveket szolgáltatott ezen értelmezéshez. Leszögezte ugyanis, hogy a tá-
madásokkal a polgári lakosságot és a különféle népcsoportokat kívánják megfélemlí-
teni, hogy erôszakosan megváltoztatják az etnikai arányokat, s hogy a válság „súlyo-
san destabilizálja a régiót és Európát. (…) A Magyar Köztársaság Külügyminisztériu-
ma támogatja az Európai Közösség, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és más álla-
mok felelôsségvállalását a jugoszláviai válság megoldásának folyamatában.” Ma-
gyarországot nagyon is közelrôl érintették a horvátországi küzdelmek. Elôször is
azért, mert a horvátországi magyarokat különféle atrocitások érték. Másodszor azért,
mert június 28. és október 18. között jugoszláv részrôl 18 esetben sértették meg a ma-
gyar légteret. Harmadszor azért, mert „a harcok és az üldöztetés elôl” már ekkor
negyvenezer ember menekült Magyarországra. Negyedszer azért, mert 1991 ôszén
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nôtt a vajdasági magyarokra nehezedô politikai nyomás, a magyarellenes kampány, s
a Külügyminisztérium úgy értékelte, hogy a vajdasági magyarokkal kapcsolatos szer-
biai politika nem értékelhetô másként „mint a magyar–szerb kapcsolatok és a kétolda-
lú együttmûködés szándékos lerombolását célzó törekvésnek.”47

Magyarország és a délszláv államok 1992-tôl 1999-ig

Jugoszlávia szétesésének folyamata azonban nem zárult le 1992 januárjában, s Ma-
gyarország a következô idôszakban is részben aktív alakítója, részben passzív elszen-
vedôje volt a délszláv eseményeknek. A leginkább problémamentes kapcsolat Szlové-
niával jött létre. A két ország politikai vezetôi – a köztársasági elnökök, a miniszterel-
nökök, a külügyminiszterek és más miniszterek – igen gyakran találkoztak egymással,
s a találkozók után (függetlenül attól, hogy éppen milyen kormánykoalíció volt hatal-
mon az egyik vagy a másik országban) mindkét fél a legnagyobb elismeréssel szólt a
két ország közötti kapcsolatokról. A diplomáciai kapcsolatokat már 1992-ben nagykö-
veti szintre emelték, s ugyanebben az évben kisebbségvédelmi, illetve barátsági szer-
zôdést kötöttek egymással.48 1996-ban jött létre Olaszország, Szlovénia és Magyaror-
szág részvételével az úgynevezett háromoldalú együttmûködés. Ennek legfôbb célja
Szlovénia és Magyarország euroatlanti integrációjának elôsegítése volt, s ez még in-
kább elmélyítette Budapest és Ljubljana kapcsolatát.49 A szlovénok elégedettségét feje-
zi ki az a tény, hogy 1992-ben Jeszenszky Gézát,50 1997-ben pedig Göncz Árpádot a
Magyar Köztársaság elnökét tüntették ki a Szlovén Köztársaság Szabadság emlékér-
mének arany fokozatával.51 Magyarország 1997-ben viszonozta gesztust, Milan Kucan
államelnöknek a Magyar Köztársaság nagykeresztjét adományozta.52 Ennek ellenére
úgy tûnik, hogy a szlovén politikusok gyakrabban és egyértelmûben minôsítik igen jó-
nak a két ország közötti kapcsolatokat, mint a magyarok. Nem teljesen világos, hogy
1995. február 6-án Horn Gyula magyar miniszterelnök miért nem fogadta a magyar
külügyminiszterrel Budapesten tárgyaló szlovén külügyminisztert,53 illetve, hogy
1995. május 4-én miért fejezte be a tervezettnél hamarabb ljubljanai tárgyalásait.54 Az
is tény, hogy a két ország közötti valóban jó viszonyt idônként beárnyékolták a mezô-
gazdasági árucserével, illetve a közlekedési infrastruktúrával és a kisebbség pénzügyi
helyzetével összefüggô, kisebb jelentôségû érdekellentétek.

Bonyolultabb helyzet alakult ki a magyar–horvát kapcsolatokban. Az 1992-es év itt
is kedvezôen indult: a kapcsolatokat nagyköveti szintre emelték, s ez a két ország is
megkötötte a kisebbségvédelmi egyezményt, illetve az úgynevezett alapszerzôdést.55

Az a tény, hogy Horvátország területének egy része felett nem rendelkezett szuvereni-
tással, a horvátok részvételével is zajló boszniai háború, illetve az a tény, hogy Hor-
vátországnak – több ok miatt – hosszú ideig nem sikerült igazán jó kapcsolatokat kiala-
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kítania a nyugat-európai országokkal, megnehezítette a kapcsolatok széles körû fej-
lesztését. Bár egy horvát politikus úgy vélte, hogy a magyar–horvát kapcsolatokat (is)
befolyásolják az aktuális hatalom ideológiai elôítéletei: „Magyarország Antall koalíció-
jának idején nagyon aktív volt, különösen amíg a BT tagja volt, a reformkommunisták
hatalomra kerülésével lényegesen csökkent az érdeklôdése és óvatosabbá vált”,56 a
szocialista párti magyar miniszterelnök és a külügyminiszter is többször találkozott
horvát politikusokkal. Lehet, hogy ezek a megbeszélések nem voltak olyan szívélye-
sek, mint a korábbiak, de azért nem csupán annak volt gesztusértéke, hogy Horn Gyu-
la miniszterelnök fél éven belül kétszer is Zágrábba látogatott, 57 hanem annak is, hogy
Horn kijelentette: „Budapest elégedetlen a horvát–magyar gazdasági kapcsolatokkal, s
ezért szeretné, ha azok a politikai viszonyhoz hasonló kiváló szintre emelkednének”.58

Göncz Árpád államfô pedig, bár kifogásolta, hogy a magyar cégek nem tudnak a kívá-
natos mértékben bekapcsolódni a horvátországi újjáépítésbe, elmondta: „Tudjmant
biztosította arról, hogy Budapest támogatja és segíti Horvátország euroatlanti integrá-
cióját. Ezenkívül szívesen vennénk, ha Horvátország bekapcsolódna a CEFTA, a kö-
zép-európai szabadkereskedelmi társulás munkájába.”59

Az is igaz viszont, hogy ennél is tovább ment a jobbközép irányultságú Orbán Vik-
tor miniszterelnök, amikor 1999 januárjában ellátogatott Zágrábba. A magyar miniszter-
elnök nem csupán abban tanúsított jóindulatot, hogy a tárgyalásokat abban a palotában
tarthatták meg, amely egykor a magyar történelem szempontjából vitatott megítélésû
Jellaćić báné volt, de abban is, hogy kijelentette: „Magyarország Horvátországot kiemelt
partnerként kezeli azzal is, hogy támogatni fogja mielôbbi integrációját.”60

A legnagyobb gondot persze a Milošević-féle Szerbia politikája és az ezzel szorosan
összefüggô balkáni problémahalmaz kezelése jelentette. A magyar kormánynak to-
vábbra is különféle gyakorlati problémákkal kellett szembenéznie. Elôször is azzal a
már említett ténnyel, hogy a vajdasági magyarok elmenekültek szülôföldjükrôl, ekkor,
illetve a késôbbiekben mintegy ötvenezer magyar menekült át Magyarországra.61 Má-
sodszor azért, mert a jugoszláviai viszonyok anyagilag is hátrányosan érintették Ma-
gyarországot. A háború következtében nem csak a dél felé irányuló áruszállítás vált ne-
hezebbé, de a külföldi turisták egy része Magyarországot is veszélyes területnek ítélte.
Az óvatosság jegyében Göncz Árpád köztársasági elnök 1992 elején arról biztosította
Belgrádot, hogy Horvátország és Szlovénia elismerése nem irányul senki ellen sem.62

A parlament külügyi bizottságában pedig arról folyt a vita, hogy milyen mélységben
érdemes fejleszteni a kapcsolatokat az adott szerb politikai vezetéssel. Az akkor még
ellenzékben lévô Horn Gyula, a külügyi bizottság elnöke amellett érvelt, hogy a szerb
vezetést saját választói legitimálják, s a nemzetközi kapcsolatok nem kezelhetôk ideo-
lógiai alapokon.63

Mindezek után Magyarország igyekezett a kapcsolatokat teljesen pragmatikus ala-
pon kezelni. Magyarország részérôl ezt indokolta mind az ország földrajzi helyzete,
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mind a nemzetközi politikai tényezôk magatartása, mind pedig az a tény, hogy Szer-
bia ugyanígy járt el, hiszen számára az adott körülmények között éppen Magyarország
jelentette a kapcsolatot Európa felé. A magyar gazdaságot persze nem csak a szom-
szédságában folyó háború, de a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen 1992-ben elren-
delt gazdasági embargó is sújtotta, amely határozatnak egyébként Magyarország az
egyik társszerzôje volt.64 Mindezen kellemetlenségek ellenére (és persze éppen ezek
miatt) Magyarország továbbra is igen aktívan bekapcsolódott a délszláv probléma
megoldásának nemzetközi kezdeményezéseibe. A Külügyminisztérium üdvözölte azt
a francia kezdeményezést, hogy a jugoszláv helyzet rendezésére a korábbiaknál széle-
sebb körû konferenciát hívjanak össze. Ezzel összefüggésben továbbra is azt javasolta,
hogy a konferencián legyenek jelen a kisebbségek is. A kisebbségek problémáját azután
a külügyminiszter erôteljesen hangsúlyozta az 1992 augusztusában megtartott Jugo-
szlávia konferencián, s már igen korán, 1992 szeptemberében szorgalmazta a – köze-
lebbrôl nem körvonalazott – nemzetközi jelenlétet Bosznia-Hercegovinában. Amikor
kiderült, hogy a nemzetközi közösség 1992-ben nem kíván katonailag beavatkozni
Boszniában, akkor Jeszenszky Géza arra hívta fel a figyelmet, hogy „a most alkalma-
zott eszközök és a katonai intervenció között azonban számos cselekvési lehetôség kí-
nálkozik.” Egyúttal azt igényelte, hogy a kisebbségi problémák megoldásánál (ahol a
szerbek saját maguk számára különleges elbánásmódot igényeltek) mérjenek egyenlô
mércével: „Nem fogadható el az az álláspont, hogy a horvátországi szerbek esetében
másról van szó, mint mondjuk a vajdasági magyarok esetében.”65 A Belgrád elleni
szankciók és vajdasági magyarok helyzete természetesen a késôbbiekben is komoly
problémát jelentett Magyarországnak. A szankciók betartásából ugyanis 1994 elején
már 1,3 milliárd USA-dollár kára származott az országnak. A Külügyminisztérium ek-
kor úgy értékelte, nincsenek arra utaló jelek, hogy vajdasági magyarokat központilag
összehangolt akciókkal akarnák megfélemlíteni, s úgy vélte, hogy csökkent a magya-
rokra nehezedô fizikai és pszichológiai nyomás.66 A Külügyminisztérium ekkor még
bízott abban, hogy javulás állhat be a vajdasági magyarok helyzetében. 1995-ben az im-
már szocialista vezetésû minisztérium kénytelen volt aggodalmát kifejezni amiatt,
hogy a vajdasági magyarok lakta településekre erôszakosan szerb menekülteket tele-
pítenek be, s hangsúlyozta, hogy elutasítja „a történelmileg kialakult etnikai arányok
erôszakos megváltoztatására irányuló törekvéseket, amelyek veszélyeztetik a térség
stabilitását és kedvezôtlen hatásúak… országaink kétoldalú viszonyára”.67 Magyaror-
szág a felsorolt problémák ellenére a nyugati hatalmak politikájához igazodott, így ab-
ban is, hogy a nagyköveti kapcsolatokat csak 1996-ban (tehát a daytoni szerzôdés meg-
kötése után) állította helyre Belgráddal.68

Ez az év azonban két szempontból is újabb kihívást jelentett Magyarország balkáni
politikája számára. Egyrészt azért, mert Magyarország része lett a daytoni szerzôdés-
ben meghatározott béketeremtô akcióknak. Részben úgy, hogy magyar katonák szol-
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gáltak Okucani térségében,69 részben pedig úgy, hogy a magyarországi Taszáron lévô
katonai bázis és repülôtér adott otthont a béketeremtô akcióban részt vevô amerikai
katonáknak.70 Másrészt azért, mert 1996 novemberében Clinton amerikai elnök levelet
intézett Horn Gyula miniszterelnökhöz, amelyben reményét fejezte ki, hogy Ma-
gyarország részt vesz a Délkelet-európai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI)
munkájában. Ez a felkérés komoly problémát okozott Magyarországnak. A NATO tag-
ság felé törekvô Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy elutasítsa az ameri-
kai kérést. Ugyanakkor többen úgy vélték, nem szerencsés az, hogy Közép-Európából
egyedül Magyarországot hívják meg egy balkáni akcióba, miközben Magyarország
nem tekinti magát balkáni országnak. Voltak, akik szerint ez az irányváltás akár Ma-
gyarország NATO tagságát is veszélyeztetheti. Az aggodalmakkal kapcsolatban a ma-
gyar külügyi szóvivô elmondta, hogy nem tartják indokoltnak „azokat az aggodalma-
kat, amelyek Magyarországnak a SECI-vel való együttmûködésével kapcsolatban nap-
világot látnak, és amelyek arra utalnak, hogy ezzel hazánkat a balkáni államokhoz so-
rolnák. Egy ilyen »átsorolás« ellentétben állna Magyarország integrációs törekvéseivel,
de a NATO és az EU tagországainak azon szándékával is, hogy Magyarországot, illet-
ve a térség több más országát integrálják e szervezetekbe. Magyarországnak általános
megítélés szerint változatlanul jók »az elsô körös« esélyei. Clinton elnök levélben külön
biztosította Horn Gyula miniszterelnököt arról, hogy Magyarország részvétele a SECI-
ben semmilyen negatív hatással nem jár NATO-csatlakozási törekvéseinkre.”71

Geopolitikai helyzete miatt azonban Magyarországot továbbra is közvetlenül érin-
tették a széthulló Jugoszláviában zajló események, mindenekelôtt a koszovói válság.
Martonyi János külügyminiszter egyebek között ezért is támogatta az ENSZ azon ha-
tározatát, amelytôl azt remélte, hogy „késedelem nélkül érdemi tárgyalások kezdôd-
nek a felek között, a tárgyalások tartós rendezést eredményeznek, széles körû autonó-
miát biztosítva Koszovónak, és megôrizve a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területi
integritását.”72 1998 ôszén azonban a magyar külpolitika rajta kívül álló okokból igen
nehéz helyzetbe került. A NATO ugyanis 1998. október 10-én hivatakos jegyzékben
kérte, hogy „tegye lehetôvé a NATO számára légterének korlátozásoktól mentes igény-
bevételét a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területe fölött végrehajtandó légi hadmû-
veletekhez. A korlátozás nélküli légtérfelhasználás értelmében a NATO-feladatokat
végrehajtó repülôgépek átrepülhetnének a magyar légtéren”. Az ország nemzetközi
helyzete és az a tény, hogy Magyarország mihamarabb a NATO teljes jogú tagja kívánt
lenni egyértelmûvé tette, hogy Magyarország ezt a kérést nem utasíthatja el, ugyanak-
kor Magyarország különleges helyzete a következôk leszögezésére késztette a kor-
mányzatot: „A szövetség számára nyújtott egyértelmû és határozott támogatás mellett
a jövôben is minden tôlünk telhetôt meg kívánunk tenni a vajdasági magyarok érdeké-
ben. (…) Kezdettôl fogva nyomatékosan és folyamatosan felhívtuk a figyelmet a Vaj-
daságra, a vajdasági magyar kisebbség helyzetére. Jeleztük a korlátainkat, amelyek sa-
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játos helyzetünkbôl fakadnak, nevezetesen a szomszédsági helyzetbôl és a vajdasági
magyar kisebbség létébôl. Ezeknek a korlátoknak megfelelôen került sor a… felkérés-
re.”73 Azt, hogy a kormányzat és az Országgyûlés mennyire nem könnyû helyzetben
fogadta el a NATO felkérését, jól mutatja, hogy a magyarországi szélsôjobb milyen ér-
vekkel utasította el a légtér átengedését. Az elutasításban arra utaltak, hogy a jugoszlá-
viai harcok miatt a jugoszláviai magyarokat komoly károk érték, Magyarország pedig
több milliárd dolláros kárt szenvedett a Jugoszlávia elleni gazdasági embargó, miatt de
a nemzetközi szervezetek nem kárpótolták az országot, s attól tartottak, hogy a NATO-
bombázás hasonló következményekkel jár majd.74

1999-ben azután Magyarország kettôs szorításba került. A koszovói helyzet miatt a
Külügyminisztérium arra kényszerült, hogy Jugoszlávia magyarországi nagykövete
elôtt megismételje „azt a hivatalosan többször kifejtett kérést, hogy Jugoszlávia kor-
mányzata ne vezényeljen magyar nemzetiségû hadköteleseket Koszovóba, mivel a vaj-
dasági magyarság semmilyen formában nem kíván a koszovói konfliktus részesévé vál-
ni”. A Külügyminisztérium nyugtalanságát fejezte ki amiatt is, hogy egyes vajdasági te-
lepüléseken az önkormányzat „a szerb kormányzat jóváhagyásával „menekült szerbek
tömeges betelepítésével adminisztratív úton segítséget nyújt a történelmileg kialakult
etnikai arányoknak az ott élô magyarság rovására történô megváltoztatásához.”75 Ami-
kor azután 1999-ben valóban megindult a Jugoszlávia elleni NATO támadás Magyaror-
szágnak több problémával is szembe kellett néznie. Elôször azzal, hogy a politikusok
között nézeteltérés alakult ki, hogy a frissen NATO taggá vált Magyarország meddig
menjen el a légtér átengedésében.76 A politikusok végül is egyetértésre jutottak, s Orbán
Viktor miniszterelnök országgyûlési beszédben mondott köszönetet azért, hogy „a par-
lamenti pártok kivétel nélkül támogatják a kormány és a NATO erôfeszítéseit a koszo-
vói válság megoldásának ügyében.77 Másodszor azzal, hogy az Orosz Föderáció, arra
való hivatkozással, hogy Magyarország feltartóztatta a Jugoszláviába irányított orosz–
fehérorosz segélyszállítmányt, konzultációra hazarendelte magyarországi nagykövetét,
s el akarta halasztani Martonyi János külügyminiszter tervezett moszkvai látogatását.78

Harmadszor azzal, hogy a NATO gépei a jugoszláviai magyarok által lakott területeket
is bombázták, azaz a hivatalos szerbiai politikával szemben álló magyar kisebbség is
megszenvedte az akciót.79 Negyedszer azzal, hogy az újvidéki Duna-hidak lebombázá-
sa következtében a Duna egy ideig hajózhatatlanná vált,80 s ennek következtében a ma-
gyar kereskedelem újabb károkat szenvedett el.81 Ötödször azzal, hogy újabb menekül-
tek érkeztek, s ezúttal nemcsak magyarok, hanem albánok is.82

A magyar külügyi államtitkár a harcok lezárása után úgy nyilatkozott, hogy: „stabil
álláspontunk az volt, hogy az egész NATO-fellépést igazságosnak, támogatandónak
tartjuk, nemcsak morális, hanem biztonsági megfontolásokból is. Az ezredvégen egy
népirtást elfogadhatatlannak tartunk, és ennek megálljt kell parancsolni, hogy újabb
konfliktusok ne jöhessenek létre. A harmadik elem, hogy a vajdasági magyarok speciá-
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lis helyzetét figyelembe vettük, részben a körültekintô nyilatkozatok által, részben pe-
dig a konkrét problémáik kezelése kapcsán. Így például a válság idején lehetôvé tettük
egyes vajdasági területek áramellátását.”83

Fontos szempont volt, hogy a balkáni helyzetet a nyugati hatalmak a délkelet-európai
stabilitási egyezmény keretében kívánták kezelni. A magyar kormányfô ezzel összefüg-
gésben a szarajevói konferencia után kijelentette: „Magyarország fontos szerepet játsz-
hat a délkelet-európai régió stabilizálásában, jóllehet, nem tartozik a térséghez.”84

Tény, hogy Magyarország a továbbiakban valóban fontos szerepet töltött be, de a mon-
dat mögöttes hátterét egy a stabilizációs egyezmény háttér összefüggéseit feltáró szlo-
vén forrás árulta el. Ebbôl megtudhattuk, hogy 1999. július 24-én „Finnország mint az
EU elnöklô országa és Bosznia-Hercegovina mint vendéglátó ország azt javasolták,
hogy a logisztikai nehézségek miatt két napig tartó konferencia elsô napját (1999. július
29-én) nevezzék „regionálisnak”, s ezen csak Délkelet-Európa országai vennének részt.
(…) A szlovén delegációt Ernest Petrić külügyi államtitkár vezette, aki utalt a Szlovén
Köztársaság külpolitikai helyzetére és arra a tényre, hogy Szlovéniának nincs szüksé-
ge segítségre. Hasonló álláspontot képviselt a magyar delegáció is, és ehhez csatlako-
zott Horvátország is. Mindhárom ország határozottan ellenezte, hogy a szarajevói kon-
ferencia elsô napját „regionális találkozónak” nevezzék. (…) Szlovénia azt az álláspon-
tot képviselte, hogy ô, akárcsak Magyarország és Horvátország nem része a délkelet-
európai régiónak.”85

Ez a három ország tehát a leghatározottabban ellenállt annak, hogy valamilyen mó-
don a balkáni térség részének tekintsék, s ebben az összefüggésben azt hangoztatták,
hogy ôk nem részei a problémának, hanem olyan közép-európai államok, amelyek haj-
landók részt venni a balkáni probléma megoldásában. Ez azonban nem jelentette azt,
hogy Magyarország ne lett volna tisztában azzal, hogy milyen lehetôségei, illetve
feladatai vannak a délszláv térségben. Ennek egyik legékesebb példája éppen a délke-
let-európai stabilitási egyezmény keretében megszervezett úgynevezett szegedi folya-
mat volt, amely azt is megmutatta, hogyan lehet sikeresen együtt kezelni a nemzetkö-
zi elvárásokat és a magyar érdekeket. A szegedi folyamat elsô lépéseként 1999. október
7-én megtartott konferencián a kezdeményezôk arra törekedtek, hogy elôsegítsék a ju-
goszláviai demokratizálódást. Ennek érdekében hívták össze „a jugoszláviai önkor-
mányzatok polgármestereit és a média képviselôit, valamint a stabilitási paktumban
érintett nemzetközi szervezetek és nyugat-európai városok és önkormányzati szövet-
ségek képviselôit, továbbá a magyarországi megyei jogú városok és önkormányzati
szövetségek képviselôit”. A konferencián Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politi-
kai államtitkára kifejtette, azt remélik, hogy hamarosan Jugoszláviát is a stabilitási pak-
tum tagjai között üdvözölhetik. Hangsúlyozta, hogy a demokratikus átalakulást alap-
vetôen Jugoszlávián belül kell megszervezni, „külsô erôk mint (a) nemzetközi közös-
ség csak segíthetik azt”. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a konferencia célkitû-
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zése az volt, hogy „az önkormányzatoknak kellô ereje és hatalma legyen ahhoz, hogy
a vonzáskörzetükbe tartozó emberek érdekeit érvényesítsék”,86 akkor azt mondhatjuk,
hogy ez a hagyományos külpolitikai felfogás értelmében és mindenekelôtt jugoszláviai
hatalmi elit felfogásában, egyfajta, a belügyekbe való speciális beavatkozás volt, és
amint majd látni fogjuk Belgrád ezt így is értelmezte. 

Egészen más lehetôségeket és feladatokat jelentett Magyarország számára a hor-
vátországi helyzet. Magyarország itt is arra kényszerült, hogy segítséget nyújtson a ha-
táron túli magyarok számára, ez azonban ebben az esetben politikai nehézséget nem
jelentett, csupán bizonyos mértékû anyagi elkötelezettséget. A magyar kormány így
200 millió forinttal járult hozzá a horvátországi magyar települések újjáépítéséhez.87

Ismét más feladatok jelentkeztek a magyar–szlovén viszonylatban. Bár 1999-ben a két
ország kisebbségi vegyes bizottsága már a 4. ülését tartotta, megoldásra váró problémák
annak ellenére is bôven voltak, hogy a két ország között szinte példaszerûen jó volt a
viszony. Több feladatot kellett megoldani a két ország közötti határátkelôkkel kapcso-
latban. A magyar félnek mindenekelôtt a magyarországi szlovénok anyanyelvi oktatá-
sának, valamint a kétnyelvû személyi okmányok és a nemzetiségi névhasználat bizto-
sítása terén voltak teendôi, a szlovén félnek a lendvai magyar könyvesbolt, illetve a
múzeum és könyvtár helyzetét kellett rendeznie. Kétségtelenül a két ország közötti jó
viszonynak (valamint kisebbségeik sok szempontból hasonló helyzetének) köszönhe-
tô, hogy a két fél úgy döntött, közösen kezdeményezik „az Európai Unióban és az Eu-
rópa Tanácsnál a nemzetközi kisebbségvédelmi jogi normák további bôvítését. Ugyan-
csak e jó viszonynak köszönhetô, hogy ebben a dokumentumban állást foglaltak amel-
lett, hogy a magyar fél „nyújtson támogatást a szlovéniai magyar közösségnek a ma-
gyar államalapítás ezredik évfordulójának méltó megünnepléséhez.88

Délszláv kapcsolatok 2000 elejétôl 

Ez az idôszak egyfelôl új reményekre jogosított fel, hiszen Horvátországban is és Jugo-
szláviában is új, a nyugat-európai elvárásokhoz a korábbiaknál jobban alkalmazkodó
politikai elit került hatalomra, ugyanakkor nem várt nehézségek is jelentkeztek. Az
egyik ilyen – az elôzményeket tekintve valóban – meglepô eset a szlovén viszonylat-
ban következett be. Bár – mind a kétoldalú mind a nemzetközi szintû együttmûködést
tekintve – ezt az idôszakot is az immár hagyományosnak tekinthetô jó viszony jelle-
mezte (a szlovén külügyminisztérium éves jelentései ezt számos alkalommal kiemel-
ték),89 2002-ben Magyarország arra kényszerült, hogy diplomáciai úton tiltakozzon
amiatt, hogy a szlovén fél állat-egészségügyi okokból az államhatáron elvégzendô ál-
latorvosi vizsgálat addig érvényben volt illetékének nagyságát 2002. április 12-étôl mi-
niszteri rendelettel a harmincszorosára emelte. A rendelkezéssel kapcsolatban – amely
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rendkívül hátrányosan érintette, mind a Szlovéniába, mind a Szlovénián keresztül har-
madik országba irányuló exporttevékenységet, a magyar fél leszögezte: „A szlovén
rendelkezés ellentétes a nemzetközi kereskedelem szabályaival. Ugyancsak ellentétes
a WTO ilyen ügyekre vonatkozó szabályozásával, amely szerint az állatorvosi vizsgá-
lat díja nem haladhatja meg a vizsgálat tényleges költségét. A rendeletet igen rövid ha-
táridôvel és az érintett országokkal való elôzetes konzultáció nélkül kívánta Szlovénia
bevezetni; a rendelkezés ilyen módja ellentétes a nemzetközi szabályozásokkal és gya-
korlattal, amellett szokatlan a jó partneri kapcsolatokat ápoló szomszédos országok vi-
szonylatában.”90 Ez a fajta kereskedelmi háború a két ország között a következô évben
is folytatódott. 2003 áprilisában mind a két ország intézkedéseket hozott egymással
szemben bizonyos árucikkeinek védelmében.91

A horvát–magyar kapcsolatok sok szempontból a szlovén–magyar viszonylathoz ha-
sonlóan fejlôdtek. 2000 januárjában a Külügyminisztérium nyilatkozatban üdvözölte a
horvátországi parlamenti választásokat. Emlékeztetett a két ország közötti stratégiai
együttmûködésre, amely „a stratégiai érdekek azonosságára, a közös gazdasági érdekek-
re, a gazdag történelmi hagyományokra és a kisebbségek híd szerepére épül”, s kifejtette,
hogy Magyarország támogatja Horvátország európai irányultságát.92 A két ország között
ezután a jószomszédi kapcsolat alakításának számos megnyilvánulása volt tapasztalható.
2000. szeptember 13-án, Magyarország teljes támogatásával, Gödöllôn vették fel Hor-
vátországot az addig trilateráliának nevezett olasz–szlovén–magyar együttmûködésbe.93

2001. november 21-én Picula, az új horvát kormány külügyminisztere Budapesten úgy
nyilatkozott, hogy Magyarország és Horvátország magas szintû és baráti kapcsolatai
mintául szolgálhatnak Európa más államai számára is.94 2002 elején Magyarország Eszé-
ken fôkonzulátust nyitott. A horvát köztársasági elnök úgy vélte, hogy „a magyar befek-
tetôk jelenléte Horvátországban egyfajta elismerése Zágráb jószomszédsági politikájának
(…). Elégedetten állapította meg, hogy a két ország közötti hagyományosan jó politikai
kapcsolatok mögött most már nem marad le a mindeddig hiányolt számottevô gazdasá-
gi tartalom sem.”95 2003 második felében a horvát–magyar viszonylatban is megjelentek
a gazdasági hátterû feszültségek. Az év végén Horvátországban úgy vélték, hogy „szem-
látomást meggyûlik a baja az új horvát kormánynak Magyarországgal, amellyel eddig so-
ha semmi gondja nem volt,” illetve, hogy a 2001 februárjában megkötött „magyar–horvát
szabadkereskedelmi egyezmény egy részének felfüggesztésével Magyarország kereske-
delmi hadüzenetet intézett Horvátországhoz”.96 Ez azonban egyáltalán nem rontotta meg
a két ország közötti diplomáciai viszonyt. 2004 elején Berlinben találkozott a két ország
külügyminisztere, s egyetértettek abban, hogy egyes felmerülô problémák, beleértve a
mezôgazdasági termékek terén az utóbbi idôben felmerült problémákat is, nem lehetnek
hatással az egyébként minden szempontból jó horvát–magyar kapcsolatokra. Kovács
László ez alkalommal is megerôsítette, hogy Magyarország támogatja azt a törekvést,
hogy Horvátország teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak.97
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Az igazán problematikus szomszéd persze továbbra is Jugoszlávia volt, amellyel
igen hullámzóan alakultak a kétoldalú kapcsolatok. Ebben az évben is folytatódott a
szegedi folyamat, amelyben Magyarország értelemszerûen igen aktívan vett részt. Ma-
gyarország e találkozókon többször is kifejtette, hogy mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a délkelet-európai térség országainak átadja a demokratizálódás terén szer-
zett tapasztalatait. Magyarország már a NATO 1999-es jugoszláviai bombázása idején
több alkalommal vendégül látta a szerbiai ellenzék képviselôit, s természetesen így tett
a stabilitási egyezmény rendezvényein is.98 Milošević 2000 ôszén bekövetkezett buká-
sa után Budapest üdvözölte, hogy a szerb választók nagy része a „szerbiai demokrácia
és az Európába visszatérô Szerbia mellett szavazott.” Azt remélte, hogy ez a tény elô-
segíti a két ország közötti kapcsolatok helyreállítását és a jószomszédi viszony megerô-
sítését.99 Milošević 2000 ôszén bekövetkezett bukása után kezdetben úgy tûnt, hogy a
szerb ellenzék irányában tanúsított jóindulatú magatartást a hatalomra került egykori
ellenzék viszonozza. Ennek 2001-ben számos látványos jegye volt (Magyarországra lá-
togatott Zoran Djindjić szerb miniszterelnök és Vojislav Koštunica jugoszláv államfô
is), a legszembetûnôbb jelei azonban Orbán Viktor 2001. novemberi belgrádi látogatá-
sán voltak tapasztalhatók. A jugoszláv kormányfô ekkor úgy nyilatkozott: „A ma-
gyar–jugoszláv politikai kapcsolatokat nem terhelik vitás kérdések, amihez az orszá-
gaink között tavaly október óta intenzívebbé vált párbeszéd is hozzájárult.” A Koštu-
nicával folytatott megbeszélés után Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a státustör-
vénnyel kapcsolatban nem merült föl kifogás.100 Zoran Djindjić pedig úgy nyilatko-
zott, hogy „az utóbbi két-három hónapban többet fejlôdött a kétoldalú együttmûködés,
mint az utóbbi tíz évben.”101

A magas szintû találkozók a következô években is folytatódtak, melyek között igen
fontos volt Zoran �ivković miniszterelnök 2003. október 21-i budapesti látogatása, hi-
szen ekkor írták alá a kétoldalú kisebbségvédelmi egyezményt.102 Ugyanakkor úgy
tûnt, hogy a szerb fél visszalépett a kettôs állampolgárság ügyében korábban tanúsí-
tott nagylelkû magatartásától.103 2003 második felétôl pedig gyakoribbá váltak a vaj-
dasági magyarok elleni – korábban is megtapasztalt – atrocitások, amelyek 2004-ben
rendkívüli módon megterhelték a két ország közötti kapcsolatokat. Az atrocitások
miatt a magyar diplomácia kénytelen volt egyre erôteljesebben fellépni. Elôször Bár-
sony András külügyi államtitkár nyilatkozott úgy, hogy „ha szükséges, a magyar dip-
lomácia is megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar diplomácia eszköztá-
rába tartoznak”,104 majd Kovács László külügyminiszter több ízben is kénytelen volt a
szerb politikusokhoz fordulni. 2004 áprilisában elôször telefonon kérte Vojislav Koštu-
nicát, aki ekkor már Szerbia miniszterelnöke volt, hogy lépjen fel a vajdasági magya-
rok védelme érdekében.105 Júliusban belgrádi tárgyalásain figyelmeztette tárgyaló-
partnereit (Koštunicát, Boris Tadić szerb kormányfôt, Vuk Drašković szerb-monteneg-
rói külügyminisztert és a más szerbiai politikusokat), „hogy a kisebbségek jogainak
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biztosítása, a békés etnikumközi együttélés megteremtése nem csupán Magyarország
igénye, de olyan európai alapelv, amelyet az Európai Unió, a NATO, az Európa Tanács
és az EBESZ egyaránt magukénak vallanak”. Miután az atrocitások tovább folytatód-
tak, Kovács László augusztus elején levéllel fordult Koštunicához. Ebben egyrészt em-
lékeztetett júliusi megbeszélésükre, másrészt arra, hogy Magyarország igyekezett és
igyekszik elôsegíteni Szerbia-Montenegró euroatlanti integrációját, ugyanakkor leszö-
gezte „hogy kétszintû intézkedési csomag szükséges…, amelynek keretében egyrészt
azonnal sort kell keríteni a felelôsök felkutatására és bíróság elé állítására, másrészt
hosszabb távon lépések szükséges tenni az etnikai tolerancia elvének és a soknemzeti-
ségû társadalom modelljének elfogadtatására a szerbiai közvéleménnyel”. Végül az
elôzmények ismeretében annak a reményének adott hangot, hogy a szerbiai hatóságok
megfelelô intézkedéseinek eredményeképpen „Magyarország nem kényszerül arra,
hogy európai szervezetek fórumait felhasználva tegyen lépéseket a vajdasági magyar-
ságot ért támadások ügyének rendezésére”.106

A diplomáciai akciók eredménytelenségét látva az Európai Parlament magyar par-
lamenti képviselôinek kezdeményezésére a néppárti és szocialista frakció határozati ja-
vaslatot fogadott el a vajdasági atrocitások ügyében.107 A szerb politikusok határozott
intézkedések helyett kezdetben bagatellizálták a problémát, majd arra kényszerültek,
hogy e kérdésrôl megbeszélést folytassanak mind Mádl Ferenc magyar köztársasági el-
nökkel,108 mind pedig az EU magas rangú politikusaival. A magyar diplomácia erôfe-
szítéseinek eredményét mutatta Kovács László azon bejelentése, hogy „az Európai
Unió tagországainak belgrádi nagykövetei, valamint az EU megfigyelô missziója jelen-
tést készítenek a vajdasági atrocitásokról, és azt az EU külügyminisztereinek követke-
zô, októberi ülése elé terjesztik”. Budapestnek egyfelôl érzékeltetnie kellett Belgráddal,
hogy a vajdasági magyarok érdekének védelme ügyében nem hiányzik belôle a szük-
séges határozottság, ugyanakkor arra is törekednie kellett, hogy ebbôl a problémából
ne keletkezzen államközi konfliktus.109

Egyelôre csak reménykedni lehet abban, hogy a magyar diplomácia ezen eljárása,
amely a magyar kisebbség védelmében elôször használta ki azt a tényt, hogy Ma-
gyarország 2004. május 1-jétôl az Európai Unió teljes jogú tagja, valóban sikeres lesz, s
az európai integrációban érdekelt szerbiai politikusok végre megteszik a szükséges in-
tézkedéseket.

Összegzéséképpen megállapítható, hogy a délszláv kapcsolatok alakulása egyálta-
lán nem csupán csak a magyar diplomácia szándékaitól és képességeitôl függött, ha-
nem igen nagy mértékben a három szomszéd állam politikai elitjének magatartásától,
illetve a nemzetközi közösség akaratától és döntéseitôl is. Horvátország és Szlovénia
esete azt mutatja, hogy a mindenkori magyar kormányok függetleníteni tudták magu-
kat attól a ténytôl, hogy az említett két országban, illetve Magyarországon éppen mi-
lyen ideológiájú koalíció van hatalmon, és az együttmûködés, néhány problémától el-
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tekintve, meglehetôsen sikeres volt. Szerbia esete viszont ennek éppen az ellenkezôjét
mutatta. Adott esetben a baloldali kormányok éppúgy kénytelenek voltak szembenéz-
ni a belgrádi politikai irracionalizmussal, mint az Antall- vagy mint az Orbán-kor-
mány. Sôt hiába került hatalomra Belgrádban egy a korábbinál demokratikusabb és
európai irányultságú politikai elit, a vajdasági magyarok helyzete a korábbihoz képest
még romlott is, s a szerb kormány magatartása kényszerûen kiváltotta a magyar kor-
mány erôs ellenlépését. Nem a magyar kormányokon múlik majd, hogy sikerül-e Szer-
biával is a másik két délszláv államhoz hasonlóan olyan jószomszédi viszonyt kialakí-
tani, amelyet sem kisebb gazdasági érdekkülönbségek, sem pedig a kisebbségi kérdés
nem képes megkérdôjelezni. 
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Résumé

Imre Szilágyi: The Hungarian Foreign Policy and the Southern Slav Region after 1990

The Hungarian, Croat, and Slovene politicians who got into power as a result of the
multiparty elections in 1990 (and who professed similar ideologies) tried to establish direct
links between Budapest, Zagreb, and Ljubljana in place of the former relations which were
through Belgrade. With regard to the fact that no real political change took place in Serbia,
no mutually beneficial relations could be established with the Serbian political elite; in
reality, the situation further deteriorated after the Kalashnikov-scandal was made public.
The Hungarian government attempted to operate cautiously afterwards, and though it
expressed its sympathies regarding the aspirations of the Croats and the Slovenes, it
followed the power politics of the great European powers in its Southern Slav policy.
Nevertheless, the Hungarian-Serbian relations remained cool until the fall of Miloseviæ in
2000 due to the behavior of the Serbian leadership. However, Hungary was able to
establish good neighborly relations with Croatia and Serbia, which were underlined by the
agreements concerning the protection of the minorities and the basic treaties. Though there
were some minor troubles from time to time, the bilateral relations were basically
favorable. Hungary succeeded in putting the relations on a new basis with Serbia after the
fall of 2002, and this was facilitated to a large degree by the multi-sided support which the
Hungarian government had extended to the former Serbian opposition.

Imre Szilágyi: Die ungarische Außenpolitik und der südslawische Raum nach 1990

Die nach den Wahlen des Jahres 1990, an denen mehrere Parteien teilnahmen, an die
Macht gelangten (und sich zu ähnlichen ideologischen Prinzipien bekennenden)
ungarischen, kroatischen und slowenischen Politiker waren bestrebt, die früheren über
Belgrad verlaufenden Beziehungen auf neue, direkt zwischen Budapest, Zagreb und
Ljubljana auszubauende Grundlagen zu legen. Mit Rücksicht darauf, dass in Serbien
keine wirkliche politische Wende eingetreten war, gelang es nicht, ein positives Verhältnis

Szilágyi Imre

26 Külügyi Szemle



zur serbischen Elite auszubauen, anfang 1991, infolge des Kalaschnikow-Skandals, ver-
schlechterte sich dieses sogar noch mehr. Danach war die ungarische Regierung bestrebt,
mit maximaler Umsicht vorzugehen, und obzwar sie den Bestrebungen der Kroaten und
Slowenen ihre Sympathie zusicherte, befolgte sie in ihrer Südslawien-Politik die Politik
der führenden europäischen Mächte. Wegen des Verhaltens der serbischen Führung blieb
aber das ungarisch-serbische Verhältnis bis zum Sturz von Milosevic im Jahre 2000 kühl,
und die schwierige Lage der ungarischen Bevölkerung in der Wojwodina belastete das
Verhältnis nur noch mehr. Zu Kroatien und Slowenien gelang es aber, gutnachbarliche
Beziehungen auszubauen, was unter anderem auch durch die Abkommen zum
Minderheitenschutz bzw. durch die Grundverträge unterstützt wurde. Kleinere Reibe-
reien treten zeitweise zwar noch auf, doch entwickelten sich die bilateralen Beziehungen
im Grunde genommen in eine günstige Richtung. Mit Serbien gelang es erst vom Herbst
2000 an die Beziehungen auf neue Grundlagen zu legen, dies wurde in einem hohen
Maße durch die vielseitige Unterstützung gefördert, die die ungarische Regierung der
früheren serbischen Opposition geleistet hatte. 

Imre Szilágyi: La politique étrangère hongroise et la région yougoslave après 1990

Les politiciens hongrois, croates et slovènes (d’une vision politique semblable) arrivés
au pouvoir après les éléctions à plusieurs partis s’efforçaient de placer les relations
précédentes (par l’intermédiaire de Belgrade) sur une nouvelle base de relations qui se
noueraient directement entre Budapest, Zagreb et Ljubljana. Comme en Serbie il n’y
avait pas un vrai tournant politique on n’a pas pu établire des relations favorables avec
l’élite politique serbe, même les relations existantes se sont détériorées, au début de
1991, à cause du scandale „Kalashnikov”. Après cela, le gouvernement hongrois
cherchait à agir avec la plus grande circonspection, et bien qu’il ait assuré les Croates
et les Slovènes sur sa sympathie envers leurs efforts il a suivi, dans sa politique à
l’égard des Slaves du sud, la politique des plus grandes puissances européennes. A
cause de l’attitude des dirigeants serbes, les relations hungaro-serbes sont restées
froides jusqu’à la mort de Milosevic en 2000, et la situation difficile des Hongrois
vivant en Vojvodina a encore pesé sur ces rapports sombres. Par contre, on a réussi à
former des relations de bon voisinage avec la Croatie et la Slovénie qui sont renforcées,
entre autres, par les accords visant la protection deõûs minorités et par les accords de
base. Même si des conflits de moindre importance surgissent de temps en temps les
rapports bilatéraux sont fondamentalement favorables. Ce n’était qu’à partir de
l’automne 2000 qu’on est arrivé à mettre les relations avec la Serbie sur une nouvelle
base ce qui a été aidé, dans une grande mesure, par le soutien varié que le gouver-
nement hongrois avait accordé à l’ancien opposition serbe.
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