






I. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS 
A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSE 

1. A háttér: államszerkezeti és területi váltások 

Köztes-Európában az 1.500-as években indult el az a hosszú 
távú történeti folyamat, mely még napjainkban is zajlik. Ennek 
lényege, hogy integrációs és dezintegrációs folyamatok váltogatják 
egymást. 

1526 és 1918 között Közép-Európát a Habsburgok állama 
uralta. A Habsburgok dunai birodalmának határai négy évszázados 
történetük során számos esetben változtak, de az 1526-ban 
létrehozott ún. magterület az osztrák örökös tartományok, Cseh- és 
Morvaország, illetve a Magyar Királyság stabilan egyben maradt. 

Ezek miatt a Habsburgok birodalmát egy nagyon komoly 
integrációs kísérletnek tartjuk. 
A közel négy évszázados integrációs kísérletet a „rövid 20. 
században" rendkívül gyors államszerkezet! váltások követték, 
melyeket dezintegrációs tendenciák kísértek. 

Véleményünk szerint a korábban Habsburgok uralma alatt 
álló területeken nyolcvan év alatt négy nagy államszerkezet! váltás 
történt: 

® 1918-20-ban az I. világháborút lezáró versailles-i 
békerendszer az. Osztrák-Magyar Monarchia helyén kis és 
középnagyságú nemzetállamokat hozott létre. 

® A versailles-i rendszer a masszív német gazdasági 
behatolás következtében már a 30-as évek elejére 
megrendült Köztes-Európában, majd az évtized végén 
összeomlott. Ennek leglátványosabb megnyilvánulásai 
voltak a csehszlovák, illetve a jugoszláv állam megszűnése, 
a „független" szlovák, illetve horvát állam létrejötte, 
továbbá a magyar revízió sikerei, így 1938 és 1945 között a 



terület a náci Németország által létrehozott „új rend" 
keretei között élt és működött. 

® A II. világháború eredményeképpen a térség közel fél 
évszázadra (1945-1990) szovjet érdekszférába került. A 
bekebelezés után Szovjetunió megpróbálta a térséget 
politikailag-katonailag (Varsói Szerződés) és gazdaságilag 
(KGST) is megszervezni. 

• 1989-90-ben megkezdődött a Szovjetunió és az általa uralt 
szocialista tömb dezintegrálódása. Ennek első lépcsőjeként 
a szovjet vezetők feladták a birodalom nyugati védőövét, 
azaz feladták egész Köztes-Európát. 
A szovjet nyomás megszűnése, a nacionalizmus újabb 
hullámát indította el, és ez konkrét államszerkezeti 
változásokat eredményezett. Csehszlovákia békésen 
megszűnt, Jugoszlávia egy véres polgárháború során 
elemeire hullott, etc.) 
A nacionalista hullámmal párhuzamosan Közép-Európában, 
sőt egész Köztes-Európában az elmúlt 10 év során politikai 
és gazdasági rendszerváltás ment végbe. A térség összes 
országában - természetesen eltérő mértékben - a 
tervutasításos rendszert a piacgazdaság, az autoriter 
egypártrendszert, a többpárti demokrácia váltotta fel (vagy 
legalábbis annak valamiféle halvány mása). 
A térség országainak döntő része ma minden tekintetben a 
kontinens nyugati feléhez próbál hasonulni, megpróbál 
csatlakozni az Európai Unióhoz (néhány ország igen 
előrehaladt ezen az úton), illetve a NATO-hoz (ez már 
néhányuknak sikerült is). Tehát a dezintegrációs szakaszt 
egy újabb integrációs szakasz váltotta fel. 
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2. A célkitűzés 

Disszertációnkban fel kívánjuk tárni az államszerkezeti 
váltások gazdasági és regionális vetületét, és ezen belül hangsúlyt 
kívánunk fektetni az Osztrák-Magyar Monarchia egykori régiói 
által az elmúlt nyolcvan évben bejárt fejlődési útra. 

Ezek a régiók eltérő fejlődési utakat jártak be. Pozitív 
példaként említhetjük Tirolt. Az egységes tiroli régiót Versailles-
ban kettévágták. Dél-Tirol Olaszországhoz került, Észak-Tirol 
Ausztriánál maradt, viszont napjainkban az egyik legjobban 
működő eurorégió, amely mintegy felszámolta az osztrák-olasz 
határt, azaz az Osztrák-Magyar Monarchia egyik tartományából a 
Régiók Európáját felépítő eurorégióvá vált, miközben a határt 
légiesítette. 

• Ezzel szemben a régiók túlnyomó része a négy nagy 
államszerkezeti váltás következtében többszőr is határokkal lett 
kettévágva, illetve több alkalommal változott a fennhatóság. 

Disszertációnk terjedelmi kereteit azonban szétfeszítené, ha 
valamennyi az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között 
megszülető régiók fejlődését részletesen feltárnánk, ezért a régiók 
közül kettőt választottunk ki: 

® Felvidék, 
• Vajdaság 

Ezen két régió hosszú távú összehasonlító történeti 
folyamatelemzését - az integrációs és a dezintegrációs erők 
működését -, kívánjuk disszertációnkban elvégezni. 
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II.. ALAPHIPOTÉZISEK 

A vizsgált két régió figyelemreméltó és erősen eltérő 
fejlődési utat járt be az elmúlt nyolcvan évben: 

• A Felvidék 
1918-ban teljes egészében egy másik országhoz - a 
megszülető Csehszlovákiához - került és ennek keretei 
között próbált meg fejlődni. 
1938 és 1945 között megpróbálkozott az „önálló" állami 
léttel, majd 1945-ben visszakerült az újjászülető 
csehszlovák állam keretei közé. 
1968-ban egy felemás konföderációs kísérlet 
eredményeképpen meg növekedett önállósága és végül 
1993-ban önálló államként született újjá. 

• A Délvidék 
Ezt a régiót a trianoni határok kettévágták a Jugoszláviához 
került részeket a két világháború között a nemzetiségek 
arányának csökkentése végett nagy kiterjedésű ó-szerbiai 
részekkel a Belgrád székhelyű ún. Dunai Bánságba vonták 
össze. 
1941-44-ben Bácska visszakerült Magyarországhoz, a 
Bánság német, a Szerémség pedig horvát (usztasa) 
fennhatóság alá került. 
1945-ben mindezen területek visszakerültek az újjászülető 
Jugoszláviához, mely a Szerbia részeként megalakított 
Vajdaság Autonóm Tartományba sorolta be őket. 
A Tito-i Jugoszláviában ez a terület töltötte be az állam 
éléskamrájának szerepét. Titó halála után a Vajdaság és 
különösen ottani magyarság politikai helyzete jelentősen 
romlott, mert egy soknemzetiségű közösség helyett - a 
Titó-i Jugoszlávia - az egyre jobban nacionalizálódó és 
egyre inkább szerb nemzetállammá váló jugoszláv államba 
kellett élnie. 
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III. A DOLGOZAT MÓDSZERTANA ÉS FQRRÁSBÁZISA 

Szakirodalmi előzmények 
Két kutató - Tóth József és Beluszky Pál - egymástól 

függetlenül arra a következtetésre jutott, hogy a 19. század 
folyamán az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között 
körvonalazódni kezdtek a regionális fejlődés magterületei, 
elkülöníthetők bizonyos régiókezdemények, melyekből zavartalan 
fejlődés esetén minden bizonnyal definitív régiók alakulhattak 
volna ki. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia formálódó régióit a fentebb 
említett négy államszerkezeti váltás erősen érintette. Példaként 
nézzük meg, hogy a dualista Monarchia magyar felében formálódó 
9 régiót hogyan érintette az első - azaz a versailles-i rendezés -
államszerkezeti váltás. 

A régiókból a versailles-i békerendszer csupán kettőt 
hagyott meg teljes egészében Magyarországnak (Központi Körzet, 
Közép- és Dél-Dunántúl), míg a döntő többséget, azaz hét régiói 
vagy államhatárral vágta ketté (pl. Alföld), vagy teljes egészében 
más országnak adta (Erdély, Horvátország). 

A következő államszerkezeti váltások ehhez hasonló 
módon, azaz oda- és visszacsatolások révén érintették ezeknek a 
régióknak a sorsát. 

A fentebb felvázolt államszerkezeti váltások folyamatának 
történeti-politikai vetületeit történészeink már alaposan feltárták. A 
számos feldolgozás közül különösen fontosnak, azaz alapműnek 
tartjuk Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága című 
munkáját, amely a középkortól az 1945-ös párizsi békéig követi 
nyomon a térség meghatározó történéseit. 

Meghatározó jelentőségűnek tarjuk Bibó alábbi sorait: 
„Közép- és Kelet-Európa területi státusának az ősszezavaródása és 
politikai kultúrájának deformálódása a legsúlyosabb 
következményekkel az itteni nemzetek egymásközti viszonyában 
járt. A távoli szemlélő ezt úgy fogalmazta meg, hogy e terület 
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politikai élete tele van kicsinyes és kibogozhatatlan területi 
ellentétekkel, és minden itteni nemzet úgyszólván összes 
szomszédaival az állandó viszálykodás állapotában van." 

Bibó idézett művében a területi ellentéteket alapvetően 
ideológiai-eszmei okokra vezette vissza, az értékek elsorvadásáról, 
primitív lelkiállapotról, eltorzult zsákutcás alkatról és fejlődésről, a 
nacionalizmus tombolásáról beszélt. 
Amellett, hogy elfogadjuk ezen „puha kategóriákat", rá kell 
mutatnunk Bibó István gondolatrendszerének legnagyobb 
hiányosságára, nevezetesen arra, hogy magyarázatában nem ejtett 
egyetlen egy szót sem a közép-európai területi ellentétek gazdasági 
okairól, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia egykori régióinak 
gazdasági fejlődéséről, vagyis figyelmem kívül hagyta az 
államszerkezeti váltások belső regionális fejlődésre gyakorolt 
hatását. Véleményünk szerint pedig ez az aspektus mind a mai 
napig rendkívül fontos szerepet tölt be a közép-európai 
történésekben. 

Példaként említhetjük az egykori Felvidéket, amely a 
dualizmus korában az egyik legdinamikusabban fejlődő régió volt 
a történelmi Magyarország keretei között, ezzel szemben az 1918-
as ún. államfordulat után Csehszlovákia részeként gyors 
hanyatlásnak indult. 

Megjegyzendő még, hogy Bibó István teljesen figyelmen 
kívül hagyta a Versailles-ban meghúzott közép-európai határok 
regionális kapcsolatokat, sőt azt is, hogy működő régiókat vágtak 
ketté, illetve ezzei párhuzamosan eltérő fejlődésű, struktúrájú 
régiórészeket zártak össze egy-egy ország határai közé. Ráadásul a 
versailles-i béke által létrehozott új államok közötti 
ellenségeskedések kimondottan hátráltatták az államhatárokon 
átnyúló nemzetközi regionális együttműködéseket. Az új határok 
nem a nacionalizmus csőkkenéséhez, hanem ellenkezőleg, annak 
megnövekedéséhez vezettek. 
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2. Módszertan 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy disszertációnk nem 

történészi munka, a politikatörténeti vetületeket csak annyiban és 
olyan mélységig tárgyaljuk, amelyek szükségesek a 
gazdaságtörténeti, politikai, gazdasági és regionális kérdések 
feltárásához. 

Az egyes államszerkezeti váltásokról és azok hatásairól 
csupán általános képet adunk, miközben ebből kiindulva 
részletesen tárgyaljuk a kiválasztott két régió a Felvidék és a 
Vajdaság fejlődését. Vizsgálataink során különös hangsúlyt 
helyezünk a határok szerepére, illetve a határokon átnyúló 
együttműködésekre. 

3. Forrásbázis 
A disszertáció célkitűzésének megfelelően az alábbi 

forrásokat használtuk fel: 

• Egy-egy érintett korszakról (például a Versaillei-i 
rendezés), illetve egy-egy állam politika történetéről szóló 
kötetek. 
E téten a hazai szerzők közül Arday Lajos, Fejtő Ferenc, 
Ormos Mária, Romsics Ignác, Sajti Enikő és Szarka László, 
míg a külföldi szerzők közül Charles Gáti, Robert A. Kann, 
John Komlós, Ivo Léderer, és Zdenek Suda műveit használtuk. 

• A térség gazdaságtörténetét, illetve egy-egy ország 
gazdaságtörténetét feldolgozó kötetek. 
E téren a hazai szerzők közül Berend T. Iván és Ránki 
György, míg a külföldi szerzők közül S. Mamatey, Radomir 
Luza, Joseph Rothschild és John R. Lampe műveit használtuk. 
Itt jegyezzük meg, hogy a két világháború közötti 
gazdaságtörténet megírásához nagy segítséget nyújtottak 
ún. „kisebbségi sérelmi irodalom" adatokban gazdag 
munkái, lásd Nosz Gyula, Borsody István, Vaska Géza 
könyveit, továbbá az egykori Államtudományi Intézet 
kiadványait. 
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• A regionális fejlődéssel foglalkozó kötetek és 
cikkgyűjtemények, lásd Hajdú Zoltán, Horváth Gyula és Illés 
Iván köteteit, továbbá Beluszky Pál, Rechnitzer János és Tóth 
József cikkeit. 

• Dokumentumgyűjtemények (úgymint alkotmányok, 
törvények szerződések) és forrásközlések (például a 
Versailleis-i békekonferencia jegyzőkönyvei). 

Mint a fenti felsorolásból egyértelműen látható a kutatás 
alapvetően a szakirodalom feldolgozására irányult, de ezen belül 
kiemelten kezeltük az alábbi forrástípusokat: 

® Köztes-Európa és két régió sorsának alakulását minden 
esetben térképekkel is bemutattuk. Disszertációnkhoz több 
mint 30 térképet csatoltunk, ez is mutatja, hogy minden 
esetben igyekeztünk ezekkel is alá támasztani 
elemzéseinket. E téren fontos merítési bázisunk volt Rónai 
András Közép-Európa Atlasza és Pándi Lajos 
monumentális térképgyűjteménye, továbbá Kocsis Károly 
számos helyen közölt térképei. 

• Statisztikai idősorokból (népszámlálási adatokból, 
gazdasági adatokból) számos táblázatot szerkesztettünk és 
ezeket is bevontuk az elemzésbe. 

• A jugoszláv állam esetében különösen hasznosnak 
bizonyultak Mirnics Károly adatsorai, míg a csehszlovák 
állam esetében ugyanez mondható el Gyönyör József 
adatsorairól. 

« A térkapcsolatok és egyéb kapcsolatok szemléltetésére 
néhány esetben logikai ábrát is felhasználtunk. 

Mindezek mellett igyekeztünk a legfrissebb forrásokat is 
felhasználni, a 90-es évek regionális fejlődésének bemutatásához 
beszereztünk ún. munkaanyagokat is. így disszertációnk 
forrásbázisát gazdagítja a LACE Kézikönyv, vagy a Duna-Maros-
Körös-Tisza Eurorégió Stratégiai Terve is. 
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IV. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

Disszertációnk szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

a Az első fejezetben egy általános képet adunk kiindulási 
pontunkról, azaz bemutatjuk a Monarchia fóbb strukturális 
jellemzőit illetve ehhez kapcsolódóan a regionális fejlődés 
helyzetét a Magyarországon belül a 19. és 20. század 
fordulóján. 

. A második fejezetben felvázoljuk, a kisnemzeti 
széttagoltsághoz vezető utat, bemutatjuk, hogy Versailles-ban 
hogyan születtek meg Közép-Európa új határai. Tárgyaljuk a 
csehszlovák-magyar és a jugoszláv-magyar határok 
kijelölésének, meghúzásának gazdasági és regionáis 
aspektusait. 

• A harmadik fejezetben bemutatjuk a békekonferencia által 
' teremtett helyzetet, azaz felvázoljuk, hogy pontosan milyen 

határok születtek meg. illetve megmutatjuk ennek etnikai 
következményeit. 
Feltárjuk, hogy a regionális fejlődés, azaz a gazdasági élet 
szempontjából milyen következményekkel járt az Osztrák-
Magyar Monarchia szétdarabolása. 
Egyrészt megnézzük, hogy az új államok mit örököltek a 
Monarchiától, másrészt megnézzük, hogy a papíron 
„nemzetállamként" létrejövő Csehszlovákia és Jugoszlávia 
hogyan próbált meg eltérő fejlettségű területeibői egységes 
államot létrehozni, és ez mit jelentett a Habsburg birodalom 
egykori régiói fejlődése szempontjából. 
Ennek során áttekintjük a Felvidék, illetve a Vajdaság sorsának 
alakulását, regionális fejlődését. 
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A negyedik fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy mit jelentett a 
német „új rend" Közép-Európa regionális fejlődése 
szempontjából. Ennek során megvizsgáljuk az „önálló" szlovák 
állam problematikáját, illetve a jugoszláv állam első szétesését. 

Az ötödik fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy a szovjet 
birodalmi keretek milyen hatással voltak a térség regionális 
fejlődésére. 

• Egyrészt tárgyaljuk a cseh és szlovák viszony alakulását. 
• Másrészt tárgyaljuk a jugoszláv állam problémakörét, 

különös tekintettel a Vajdaságra. 
• Harmadrészt bemutatjuk a határok izolációs szerepének 

erősödését a szocializmus évtizedei alatt. 

A hatodik fejezetben a szovjet tömb megszűnése utáni főbb 
történéseket tárgyaljuk. Ennek megfelelően bemutatjuk a 
csehszlovák állam békés, illetve a jugoszláv állam véres 
szétesését. 
Emellett bemutatunk egy eurorégiós törekvést, a Duna-Tisza-
Körös-Maros eurorégió eddigi szerveződésének főbb 
állomásait és ezek tapasztalatait. 

A hetedik fejezetben vizsgálódásaink konklúzióit vonjuk le. 
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V. A DOLGOZAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 

1. A regionális fejlődés főbb csomópontjai Közép-Enrópában 

Véleményünk szerint Közép-Európában 1526-tól 
napjainkig öt „kísérlet" történt a térség munkamegosztásának 
megszervezésére. Ennek következtében a regionális fejlődés az 
alábbi öt szakaszra osztható: 

a 1526-1918: A Habsburg uralkodók kísérlete 
• 1918-1938: A kis nemzetek ún. „nemzetállami" kísérlete 
• 193 8-1945: Németország ún. „Nagytér" kísérlete 
• 1945-1989: A Szovjetunió kísérlete a térség 

megszervezésére 
© 1989 után: A térség függetlenné váló országainak 

kísérlete önmaguk megszervezésére és az 
Európai Unióhoz való integrálódásra. 

Disszertációnkban rcgió - a Felvidék és a Vajdaság 
illetve ebből következően két ország (Jugoszlávia és 
Csehszlovákia) sorsának alakulásán keresztül mutattuk be ezt az öt 
lépcsős folyamatot. Vizsgálódásainkból az alábbi 
következtetéseket vontuk le: 

1.1. A Habsburg uralkodók kísérlete a térség megszervezésére. 

A Habsburg uralkodók 1526-tól számos kísérletet tettek 
Közép-Európa megszervezésére. Ezek közül a kísérletek közül az 
Osztrák-Magyar Monarchia megszervezése volt a legsikeresebb. 
Egyetértünk John Komlos megállapításával, aki „Osztrák-Magyar 
Közös Piac"-nak nevezi ezt az államalakulatot. 

Ha a történelmi Magyarországot vizsgáljuk azt 
mondhatjuk, hogy a felülről induló Habsburg-kísérletek 
Magyarország regionális átszervezésére sikertelenek maradtak. 

11 



Ezen kísérletek esetében megállapíthatjuk, hogy igen rövid életűek 
voltak, élettartamuk mindössze években mérhető. így nem tudtak 
komoly nyomot hagyni a magyar regionális fejlődésen. 

Az alulról induló kísérletek, azaz a történelmi 
Magyarország keretei között élő „nem magyar népek" 
nacionalizmusának azon törekvéseiben, melyek egyfajta regionális, 
etnikai elkülönülésre (pl. autonóm „szlovák kerület") irányultak 
szintén kudarccal zárultak. 
Vizsgálataink szerint a magyar politikai elit - a horvátok 
kivételével - nem ismerte el a magyarországi nemzetiségek külön 
nemzeti létét, elutasította a nemzeti autonómiát, a nemzetiségeknek 
csupán korlátozott, helyi nyelvhasználatot engedélyeztek. A 
nemzetiségek semmiféle belső regionális elkülönülést - belső 
etnográfia határ meghúzása, területi különállást biztosítása - nem 
tudtak kivívni. 
Azaz a magyar politikai eiit mind a felülről, mind az alulról induló 
átszervezési kísérleteket - amelyek egyfajta regionalitást 
eredményeztek volna - sikerrel verte vissza. 

Ezzel szemben Tóth József és Beluszky Pál szerint a 
történelmi Magyarországon a 19. század végére, a 20. század 
elejére körvonalazódni kezdtek a regionális fejlődés magterületei, 
elkülöníthetők bizonyos régiókezdemények, melyekből zavartalan 
fejlődés esetén minden bizonnyal definitív régiók alakulhattak 
volna ki. Ezek a régiók a gazdaság önmozgása következtében 
születettek meg. 

1.2. A Ms nemzetek ún. „nemzetállami" kísérlete a térség 
megszervezésére 1918-1938 

Az I. világháborút lezáró versailles-i békerendszer az 
Osztrák-Magyar Monarchia helyén kis és középnagyságú 
nemzetállamokat hozott létre. Ezen államszerkezeti váltás 
eredményét a történeti irodalom általában a „nemzeti államok 
rendszerének kialakulása" terminológiával jelöli. 
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1.2.1. Az első Csehszlovák Köztársaság regionális fejlődésének 
problematikája 

Vizsgálódásaink alapján az a véleményünk, hogy az első 
Csehszlovák Köztársaság csehszlovák politikai elitjét egy olyan 
kihívás érte, mely arról szólt, hogy képesek-e az új állam regionális 
különbségeit kezelni. Véleményünk szerint a csehszlovák politikai 
elit előtt - az államalapítás után - • három feladat állt: 

® Megoldani a csehszlovákizmus hivatalos ideológiává 
válásából fakadó szlovák-kérdést, azaz a szlovák autonómia 
törekvéseket oly módon kezelni, hogy az ne fenyegesse az 
új állam egységét. 

» Politikai és gazdasági eszközökkel biztosítani, a 
kisebbségek, azaz a németek, a magyarok és a lengyelek 
lojalitását a csehszlovák államhoz. 

• Integrálni az eltérő gazdasági fejlettségű 
tartományokból/régiókból álló államot. Azaz egy olyan 
gazdaságpolitika kidolgozása és végrehajtására lett volna 
szükség, mely lehetővé tette volna a hagyományosan ipari, 
illetve agrár dominanciájú régiók közötti organikus 
gazdasági kapcsolatok kiépítését és a regionális 
egyenlőtlenségek kompenzálását. 

Vizsgálataink eredménye azt mutatja, hogy a három feladatból 
egyet sem sikerült a csehszlovák politikai elitnek megoldania. 

• A csehszlovák nemzetegység ideológiájához a prágai 
politikai elit mereven ragaszkodott. Valamennyi szlovák 
követelést, amely az autonómiára irányult és valamiféle 
elmozdulást jelentett a centralisztikus állam felől a 
föderalisztikus állam felé, elutasított. Ennek következtében 
a két államalkotó nemzet konfliktusa permanenssé vált. A 
30-as években a szlovákok égy jelentős része kétségbe 
vonta a csehszlovák állami keretek jogosultságát- és önálló 
államiságot követelt. 
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® Az erőszakkal bekebelezett idegen nemzetrészek (németek, 
magyarok, lengyelek) ellenséges érzülettel viseltettek a 
Csehszlovák Köztársaság iránt, nem tekintették azt saját 
államuknak. így a kisebbségek legfontosabb politikai 
célkitűzésévé a köztársasági államkeretből való 
kiszabadulás vált. 

• Nem történt meg a regionális különbségek kiegyenlítése. A 
cseh polgárság - a prágai kormány hathatós támogatásával -
belső gyarmatként kezelte Szlovákiát. A gazdasági élet 
minden területén fölényre törekedett és saját - azaz cseh -
gazdasági érdekeinek megfelelően cselekedett. Prága 
gazdaságpolitikája - esetleg írhatnánk regionális politikát is 
- a nyers cseh érdekérvényesítés jegyében zajlott, 
így a csehszlovákizmus fikciója nem csupán az ideológiai 
mezőben, hanem a gazdasági élet területén is Megbukott. 
Az államalkotó szlovákokat a cseh polgárság gazdasági 
téren is maga alá gyűrte. 

Véleményünk szerint mindezek miatt az első csehszlovák állam 
bukása törvényszerű volt. 

i 
1.2.2. Az első Jugoszláv állam regionális fejlődésének 
problematikája 

Kiindulási pontként megállapítottuk, hogy az első jugoszláv 
állam régiói minden lényeges szempontból - történelemi fejlődés, 
politikai kultúra, társadalmi fejlettség, gazdasági szint, nyelv, 
jogrendszer, vallás, kulturális szint és hagyományok - óriási 
különbségeket mutattak. Az állam további sorsa szempontjából 
kulcskérdésként merült fel, hogy az állam uralkodó politikai elitje 
- azaz a szerbek - képesek-e az állam regionális különbségeit 
kezelni, képesek-e a különféle régiókból egységes államot 
teremteni, avagy a centrifugális erők szétszakítják államukat. Ezen 
kihívás megoldására a szerb politikai elit két kísérletet tett: 
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» Első kísérlet; a nagyszerlb politika 
Ennek lényege három dologbari fogható meg: 

> Megteremtették és hangoztatták a „szerb-horvát" politikai 
nemzet ideológiáját. 

> Erőteljes közigazgatási centralizációt folytattak, 33 
közigazgatási egységgel próbálták meg felváltani a korábbi 
tartományokat, és így elejét venni mindenféle föderációs és 
autonómista törekvésnek. 

> A szerb politikai elit minden politikai, közigazgatási és 
katonai pozíciót elfoglalt és a gazdasági erőforrások 
birtoklásában is megpróbált saját maga javára 
arányeltolódást elérni. 

Ezt az unitarista politikát a többi nemzet - „a nem szerbek" - nem 
fogadta el. Különösen fontos volt, hogy a horvátok mereven 
elutasították a „szerb-horvát nemzet" koncepcióját és a 
centralizációt, ehelyett a jugoszláv állam föderalizálása és ezen 
belül a horvát területek autonómiájának kivívására törekedtek. 

® Második kísérlet: a jugoszlávizmus ~ 
1929-től Sándor király arra törekedett, hogy megteremtse az 
egységes jugoszláv nemzetet. Ennek a szándéknak a lényege két 
dologban fogható meg: 

> Ideológia szempontból: a szerbek, a horvátok és a 
szlovének, illetve az országban élő többi szláv nép egyetlen 
egységes nemzetet, a jugoszláv nemzetet alkotja. 

> Közigazgatási szempontból: A bánságok határainak 
olyanféleképpen történő meghúzása, hogy egyrészt a 
hagyományos történelmi egységeket feldarabolják, 
másrészt a lehető legtöbb bánságban biztosítsák a szerb 
többséget. 
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A szerb politikai elit támogatta a jugoszlávizmust, mivel a 
jugoszláv retorika mögött továbbra is lehetősége nyílt a szerb 
nacionalizmus érdekeinek érvényesítésére. De az egységes 
jugoszláv nemzet megteremtésére irányuló törekvés szintén 
kudarccal zárult, a szerbeket, horvátokat, szlovénokat már nem 
lehetett egységes nemzetté formáim. így a 30-as években 
változatlan intenzitással folyt a fóderalista/autonomista tömörülés 
és a centristák küzdelme. 

Megállapítottuk, hogy a két világháború közötti jugoszláv 
állam politikai szempontból tulajdonképpen centralizált, militarista 
nagyszerb állam volt. Az államszervező elv nem a nemzeti 
összetételhez igazodó föderalizmus, hanem a legerősebb nemzet, a 
szerb hatalmi törekvéseinek szolgálatába állított centralizmus lett. 

Szintén megállapítottuk, hogy a gazdaság regionális 
különbségei is konfliktusforrássá váltak a jugoszláv államon belül. 
Az új állam keretei közé került régiók 1918 előtt nem álltak 
egymással szoros gazdasági kapcsolatban, ebből következően 
gazdasági tradícióik és fejlettségük jelentős mértékben 
különbözött. Ezért a jugoszláv állam legfontosabb problémája az 
egységes nemzetgazdaság létrehozása volt. Ez a kísérlet azonban 
nem járt sikerrel. Jugoszlávián belül rövid idő alatt kialakult a 
„fejlett észak" (Szlovénia, Horvátország, Vajdaság) és a „fejletlen 
déf'ÍÓ-Szerbia, Montenegró, Crna-Gora, Macedónia) ellentéte. 

Belgrád a szerb nemzeti érdekeknek megfelelően 
kizsákmányolta a fejlettebb régiókat. A fejlettebb régiókban élő 
szlovének, horvátok, magyarok és németek úgy érezték, hogy a 
belgrádi kormány gazdaságpolitikája megkárosítják őket a szerbek 
javára. Azaz a szerb politikai elit nem volt képes a regionális 
különbségek kezelésére. Ennek fó oka abban keresendő, hogy a 
szerb elit mind a politikában, mind a gazdaságban képtelennek 
bizonyult arra, hogy a szerb nemzeti érdek helyett a jugoszláv 
állam koncepciójában gondolkodjon és cselekedjen. 
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Megállapítottuk, hogy a Vajdaság, mint régió 
többszörösen hátrányos helyzetbe került a jugoszláv államon belül: 

® Belgrád a magyar kisebbséget a veszélyesebb kisebbségek 
közé sorolta, mely az anyaországból kiinduló területi 
revíziós törekvések potenciális ötödik hadoszlopa. Emiatt 
Belgrád sorozatos támadásokat intézet a magyar kisebbség 
ellen. 

® A jugoszláv állam keretei közé került magyarság száma az 
állam többi lakosához képest csekély volt, így a belpolitikai 
küzdelmekben súlytalannak számítottak. 

• Gazdasági téren Belgrád Vajdasággal kapcsolatos 
gazdaságpolitikáját két cél vezérelte: 1. A háborúban súlyos 
veszteségeket szenvedő Szerbia gazdasági 
rekonstrukciójának fö terheit a Vajdaságra terhelni. 2. 
Megtörni és megszüntetni az ottani magyarság (és persze a 
németség) korábbi gazdasági dominanciáját. Belgrád 
mindkét törekvése sikerrel járt, a magyar birtokos réteget 
felszámolta az agrárreform, míg az iparosokat és 
kereskedőket, általában az egész vajdasági gazdasági életet, 
pedig az adópolitika tette tönkre. Ennek ellenére a Vajdaság 
egyrészt élelmiszerrel, másrészt készpénzzel (adók 
formájában) jelentős mértékben hozzájárult a jugoszláv 
gazdaság működőképességéhez. 

Vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy a jugoszláv állam 
keretei közé került magyar nemzetrész, mind politikái, mind 
gazdasági téren erősen diszkriminált kisebbségként 
„integrálódhatott" az államba. Ennek következtében a Vajdaság 
regionális fejlődését negatívan befolyásolták Belgrád politikai és 
gazdasági lépései. Ez legtisztábban az agrárreformban fogható 
meg, mely a mezőgazdaság technikai és szakmai bázisának sokat 
ártott. A nagybirtokok feldarabolása, illetve az alacsony szintű 
mezőgazdasági termelési kultúrával rendelkező dobrovoljácok 
betelepítése a termelékenység csökkenésével járt. 
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1.3.1938-1945: Német ám. „Nagytér59 kísérlet a jférség 
megszervezésére. 

Németország a 30-as években hozzáfogott Közép-Európa 
hozzáláncolásához a német gazdasághoz, azaz a „nagytér-
gazdálkodás" megvalósításához. Ez azt jelentette, hogy megjelent 
egy külső integráló erő, mely átrendezte Közép-Európát. 194l-re 
Németország délkelet-európai politikai és gazdasági hegemóniája 
teljessé vált. A térségben mindössze három valóban önálló állam 
maradt - Bulgária, Románia, Magyarország de még ezek 
politikai és gazdasági mozgástere a lehető legkisebbre szűkült. 

1.3.1. Szlovákia világháború alatti regionális fejlődése 

Az alábbi megállapításokat tettük: az „önálló szlovák 
állam" megszületésével először nyílt lehetőség arra, hogy 
Szlovákia politikai és gazdasági életét nemzeti keretek között 
szervezzék meg. A szlovák gazdasági élet megszabadult a fejlett 
cseh ipar versenyétől ás a német nagytér-gazdaságba 
beintegrálódva gyors ipari fejlődést produkált. A növekvő háborús 
konjuktúra a szlovák gazdaság fellendülését eredményezte. Egyes 
iparágak megkétszerezték, megháromszorozták termelési 
eredményeiket, miközben megszűnt a munkanélküliség. A háborús 
konjuktúra a befektetések egész láncreakcióját váltotta ki (üzemek 
alapítása, út-, és vasútépítések etc.) Ezzel párhuzamosan a német 
piac felszívta a szlovák mezőgazdaság és élelmiszeripari 
termékeket. 

Ezen fejlődésnek azonban voltak negatívumai is. Egyoldalú 
függés alakult ki a német hadigazdaságtól. Szlovákia ipari és x 
mezőgazdasági termelése Németország hadiérdekeit szolgálta. A 
németek meghatározták, hogy Szlovákia mit termeljen, mit 
bányásszon, mit szállítson soron kívül Németországba. A 
Csehszlovákiától megörökölt egyoldalú és szűk volumenű ipar 
fejlődését a német hadigazdaság igényei stimulálták, így a szlovák 
ipar egyoldalúvá válása törvényszerű volt. 
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1.3.2. A Vajdaság világháború alatti regionális fejlődés© 

A Vajdaság - amely a két világháború kőzött súlyos 
gazdasági diszkriminációt szenvedett el - az 194 l-es 
visszacsatolással új helyzetbe került. Gazdasági élete 
újjászerveződött és a fellendülés jegyeit mutatta. Ezzel 
kapcsolatban az alábbi megállapításokat tettük. 

A területek visszatérése után a magyar kormány a szerbek 
kitelepítésével és magyarok betelepítésével, és az ehhez szorosan 
kapcsolódó földbirtokviszony átrendezésekkel (kisajátítás, illetve 
földosztás) próbálta meg a terület etnikai egyensúlyát 
helyreállítani. 

A vajdasági mezőgazdaság fejlődését ezekben az években a 
világháború gazdasági igényei határozták meg. Egyrészt, 
mezőgazdasági termelését a hadigazdálkodásból következő és a 
német szállítások teljesítését célzó szigorú állami előírások 
szabályozták. 

Az 1941 és 1945 közötti időszakot a Vajdaság fejlődése 
szempontjából pozitívnak minősíthetjük, mivel lehetősége nyílt az 
anyaországhoz történő integrálódásra és az 1920-ban megszakadt 
regionális kapcsolatok és folyamatok újjáépítésére. Úgy véljük, 
hogy a folyamat zavartalan kifutása esetén - azaz, ha a háború után 
Magyarország megtarthatta volna a Vajdaságot - ez a régió 
válhatott volna Magyarország legfejlettebb agrár régiójává. 

1.4. A szovjet kísérlet a térség megszervezésére 1945-199© 

A II. világháború eredményeképpen a térség közel fél 
évszázadra (1945-1990) szovjet érdekszférába került. A 
Szovjetunió megpróbálta a térséget politikailag, katonailag (Varsói 
Szerződés) és gazdaságilag (KGST) megszervezni. Ezen kísérlettel 
kapcsolatban az alábbi megállapításokat rögzítettük: 
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® A KGST egy olyan több évtizedes kísérlet volt, mely 
megpróbálta megteremteni a szocialista tömb regionális 
munkamegosztását. A kísérlet azonban kudarccal zárult. 
Véleményünk szerint a KGST nem volt valódi multilaterális, 
szubregionális integráció, sokkal inkább bilaterális 
együttműködések halmaza volt. Az egyes országok külön-
külön lényegesebben szorosabb gazdasági kapcsolatokat 
építettek ki a Szovjetunióval, mint egymással. A Szovjetunió 
1945 és 1990 között nem volt képes a szocialista tömb 
szubregionális munkamegosztásának megteremtésére. 

® A Szovjetunió által hirdetett szocialista hazafiság és az ehhez 
szorosan kapcsolódó internacionalizmus, továbbá a területi 
integritás, illetve a belügyekbe való be nem avatkozás elvének 
hangsúlyozása az etnikai- és határproblémák szőnyeg alá 
söprését jelentette. így az államhatárok szerepe ebben az 
időszakban az összekötés helyett elsősorban az elválasztás volt. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy egy adott országon belüli 
régiók fejlődése szempontjából a szovjet uralom hátrányos volt, 
mivel mind politikai, mind gazdasági okok miatt nőtt a határok 
izolációs szerepe és ez nem kedvezett a régiók fejlődésének. 

1.4.2. Csehszlovákia regionális problémái 

A második csehszlovák állam 1945 és 1990 közötti 
fejlődésével kapcsolatban négy markáns tendenciát rögzítettünk: 

a Törekvés a szláv-nemzetállam megteremtésére 
Az újjászülető csehszlovák állam egyik alapgondolata a 

csehszlovák nemzetállam megteremtése a „nem szláv népesség" 
kitoloncolásával volt. Csehszlovákia egyoldalúan kitelepítette a 
német nemzetiségű lakosságának 90%-át, majdnem 3 millió 
embert. A hajdani több mint hárommilliós német kisebbség 
másfélszázezerre csökkent. Ugyanezt a magyar kisebbség esetében 
nem sikerült keresztülvinni. így Szlovákia magyartalanítása a 
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lakosságcsere, a reszlovakizáció és a deportálások révén csak 
részlegesen sikerülhetett. 

A német kisebbség szinte teljes, illetve a magyar kisebbség egy 
részének eltávolítása következtében a csehszlovák állam 
nemzetállam jellege, pontosabban szláv jellege erősebbé vált, mint 
a két világháború közötti Csehszlovákiáé. 

• Törekvés a cseh és szlovák nemzet viszonyának rendezésére 
1948 februárjában hatalomra került cseh kommunista elit a 

csehszlovákizmus és az ezt megtestesítő militarista állam 
elkötelezett híve volt. A szlovák kommunisták azon csoportját, 
amely autonómista-föderalista igényeket fogalmazott meg az 50-es 
években zajló koncepciós perek segítségével felszámolták. Az 50-
es években a centralizáció intenzívebbé vált, és az aszimmetrikus 
modell segítségével érvényesülhetett a csehszlovákizmus. 

A sztálinista vezetés és a refomkommunisták között a 60-as 
években kibontakozó küzdelem - az emberarcú kommunizmus 
megteremtésére irányuló kísérlet - ismét lehetővé tette az államjogi 
kérdés újbóli felvetését. Az 1968-as föderációs törvény azonban 
igazi föderáció helyett csupán egy formális föderációt hozott létre, 
amely ennek következtében egyik felet se elégítette ki. 

© Törekvés a regionális kiegyenlítésre 
A cseh és szlovák nemzet folyamatos politikai 

küzdelmének volt egy nagyon erős gazdasági vonulata is, mely 
alapvetően befolyásolta Csehszlovákia regionális fejlődését a 
második világháború után is. A prágai kommunista vezetés úgy 
vélte, hogy a szlovák kérdés - értsd ez alatt a rendszeresen 
jelentkező föderációs és autonómia-igényeket - lényege abban áll, 
hogy a keleti országrész gazdaságilag elmaradt a cseh országrészek 
mögött. Azaz, ha sikerülne elérni, hogy Szlovákia gazdasági 
színvonala a csehországiéval azonos legyen, akkor a szlovák 
kérdés automatikusan és tartósan megoldódna. - Ezen 
megfontolásokból került 'sor az 50-es években Szlovákia 
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iparosítására, melynek eredményeképpen Szlovákia a 60-as évekre 
számos mutatóban elérte a csehországi színvonalat. 

A föderációs törvény elfogadása (1968) utáni 20 évben 
folytatódott Szlovákia felzárkóztatásának politikája. A szövetségi 
költségvetésből Szlovákia az egységes állami tervezés és 
beruházási politika révén továbbra is jelentős részt hasított ki 
magának. így tovább folyhatott az iparosítás, újabb nagy gyárakat 
emeltek, próbálták fokozni a termelést. 

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy miközben a szocialista 
korszakban a csehszlovák gazdaság egyre jobban lemaradt a 
világgazdaság fejlődésétől, Csehszlovákián belül egy regionális 
kiegyenlítődés zajlott le, melynek nyertese egyértelműen Szlovákia 
volt. Az extenzív fejlesztéssel és a szintkiegyenlítéssel a szlovákok 
jól jártak. Ennek a regionális kiegyenlítődésnek azonban komoly 
ára volt, amely hosszú távon rányomta bélyegét a cseh és a szlovák 
nemzet viszonyára. A csehek egyre inkább úgy érezték, hogy az 
általuk létrehozott forrásokból történik Szlovákia finanszírozása. 
Ez gazdasági téren az ún. „ráfizetés kérdésköreként" jelentkezett. 

A csehek úgy érveltek, hogy a regionális kiegyenlítődés 
megvalósításhoz a forrásokat az egymást követő népgazdasági 
tervek biztosították, melyekben az anyagi eszközök elosztása során 
Szlovákia nagyobb részt kapott, mint amennyit maga halmozott fel. 
Az erőltetett kiegyenlítési politika, azaz a szlovákiai beruházások, 
kizárólag a csehországi elvonások árán voltak finanszírozhatóak, 
azaz a cseh országrészek „ráfizetnek" Szlovákiára. így, amint 
1989-ben a kommunista diktatúra szorítása megszűnt, a szlovák 
államjogi kérdés ismét felszínre került. 

® A regionális különbségek markánssá válása Szlovákián 
belül 

Miközben Szlovákia számos gazdasági mutató tekintetében 
megközelítette, sőt elérte a csehországi részek színvonalát, magán 
az országrészen belül komoly területi-fejlettségbeli különbségek 
alakultak ki. Ennek kárvallottjává a többé-kevésbé egy tömbben élt 
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dél-szlovákiái magyar kisebbség vált. 1968 előtt Prága, 1968 után 
pedig Pozsony kifejezetten olyan gazdaságpolitikát - regionális 
politikának - folytatott, mely diszkriminálta a dél-szlovákiai 
magyar kisebbséget. Ennek következtében a dél-szlovákiai magyar 
kisebbség társadalmi-gazdasági struktúrája a szocializmus 
évtizedei alatt kedvezőtlenebbül alakult mint a szlovákságé. Dél-
Szlovákia vált Csehszlovákia legfejletlenebb területévé. 

1.4.3. A második jugoszláv állam regionális problémái 

A második jugoszláv állammal kapcsolatban négy fontos 
vonást rögzíthettünk: 

® Törekvés a nemzeti kérdések megoldására 

Tito és elvtársai a nemzeti kérdés megoldására két irányban 
tettek lépéseket. Egyrészt 1944 és 1945 között, illetve az azt követő 
néhány évben kemény etnikai tisztogatást hajtottak végre az 
újjászülető állam délszláv jellegének erősítése érdekében. Másrészt 
a kudarcot vallott nagyszerb nacionalizmust elutasítva kidolgozták, 
és alkotmányban rögzítették a föderatív jugoszlávizmust, amelyet 
az öt délszláv nemzet - szerbek, horvátok, szlovének, macedónok 
és a crna-goraiak - egyenjogúságaként definiáltak. 

Úgy véljük Titonak a föderatív kommunista állam modelljét 
felépítve és azt folyamatosan módosítgatva sikerült a helyzetet 
hosszú időre stabilizálnia. Ebből a szempontból fontos volt az 
1974-es alkotmánymódosítás, amelynek célja az volt, hogy gátat 
szabjon a központosítás ellen irányuló nemzeti törekvéseknek (lásd 
„horvát tavasz"). Ezt Tito két eszközzel kívánta elérni. Egyrészt 
engedményeket tett a tagköztársaságoknak és a többi nemzetnek -
lásd albánok jogainak bővítését Koszovóban, illetve a boszniai 
muzulmánok nemzeti önállóságának elismerését - , amikor 
jogokkal ruházta fel őket, másrészt megpróbálta korlátozni a.szerb 
dominanciát. Ez a Tito-i megoldás azonban nem válhatott be, 
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egyrészt az engedmények nem elégítették ki a szlovén és horvát 
nemzetet, illetve nem oldotta meg hosszú távon az albán kérdést 
sem. Másrészt a szerbek is úgy érezték, hogy a jugoszláv állam 
velük szemben negatív diszkriminációt alkalmaz. 

Egyet kell értenünk Gyilasz találó mondatával, mely szerint 
„Tito volt a jugoszláv rendszer egyetlen működő intézménye." így 
halála után a nemzeti ellentétek ismét kiéleződtek. 

• Törekvés a regionális problémák kezelésére 

A szocialista jugoszláv államon belül megmaradtak azok a 
komoly regionális különbségek, melyek a két világháború közötti 
első jugoszláv államot is jellemezték. A második jugoszláv állam 
négy „területe", Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Koszovó és 
Crna-Gora fejletlennek minősíthető. Míg Szlovénia, Horvátország, 
Vajdaság, és „Szűkebb Szerbia" fejlettnek minősíthető, azaz 
Jugoszlávián belül beszélhetünk egy fejlett „Északról" és egy 
fejletlen „Délről". 

Viszont a beruházásokra nem a GDP megtermelésének 
arányában került sor regionális szinten, azaz a fejlett köztársaságok 
GDP-jének egy részét a fejletlen köztársaságokra fordították. Azaz 
a fejlett országrészek - a köztársaságok: Szlovénia és Horvátország 
és területek például a Vajdaság - a jövedelmek központi 
újraelosztásának szenvedő alanyai voltak. Ráadásul a 
Szovjetunióval való szakítás után (1948) Tito és elvtársai az 
önigazgatás eszméjét és rendszerét vezették be. 

Ennek következtében a szövetségi szintről egyre több 
jogkör és döntési lehetőség került át köztársasági és kommunális 
szintre. Az 1950-es évek végétől az 1980-as évek végéig tartó 
időszak gazdasági életét a legjobban úgy jellemezhetnénk, mint két 
véglet közötti folyamatos hullámzást, egyrészt a centralizmus, 
unitarizmus és a túlzott állami beavatkozás, másrészt a gazdasági 
szervezetlenség és anarchia között. S mindehhez az önigazgatási 
rendszer átszervezési kísérletei adják a keretet. 

24 



• A gazdasági, a politikai éd a nemzeti kérdés hármas 
összefonódása 

A Tito-i Jugoszláviában a gazdaság és a politika rendkívül 
szorosan összefonódott. A képet még tovább bonyolította a 
nemzeti kérdés, mert egy gyár az Jugoszláviában nem csupán gyár 
volt, hanem szerb gyár, vagy horvát gyár volt, azaz a gazdasági 
kérdések mindig erős nemzeti színezetet kaptak. Ráadásul az egyes 
köztársaságok nemzeti vezetői gyakran nyúltak a nemzeti 
retorikához gazdasági konfliktusok - például melyik gyárat zárjuk 
be - esetében is. 

A gazdasági, a politikai és a nemzeti kérdés hármas 
összefonódása komoly feszültségekhez vezetett a jugoszláv 
államon belül, de ezeket a feszültségeket a Titó-i korszakban végig 
a felszín alá szorították. 

« A Vajdaság regionáis fejlődése a második jugoszláv állami 
keretei között 

Jugoszlávia 1918-as megalakulásakor - Szlovénia mellett - a 
Vajdaság volt az új állam legfejlettebb, leggazdagabb, bár 
kimondottan mezőgazdasági jellegű országrésze. Ezért, és 
nemzetiségi jellege miatt a két világháború közötti jugoszláv állam 
fejőstehénnek és éléskamrának tekintette, azaz gazdaságilag 
kizsákmányolta a Vajdaságot. Az 1945-ben újjászülető jugoszláv 
állam ugyanezt a kettős szerepet osztotta a Vajdaságra: 

> Az éléskamra szereppel kapcsolatban megállapíthatjuk, 
hogy bár 1945-tól napjainkig a Vajdaság töltötte be 
Jugoszlávia éléskamrájának szerepét, ezt a szerepet két 
irányból is komoly támadás érte. Egyrészt a földreform 
végrehajtása során a Vajdaságban etnikai szempontokat 
érvényesítettek, mintegy 65 ezer szerb családot telepítettek 
be, azaz a földreform során szétosztott 800 ezer hektárnyi 
földterület 90%-át ezek a telepesek kapták meg, miközben 
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a magyar kisebbség tagjai mindössze a terület 10%-ból 
részesülhettek. Mivel ezek a telepeseknek nagy része 
Szerbia északi hegyvidékeiről származott, nehezen 
alkalmazkodtak a síksághoz, az ottani éghajlathoz, és 
fóképpen annak termelési és munkaviszonyaihoz. 
Mindezek a vajdasági mezőgazdasági termelés 
visszafejlődéséhez, stagnálásához vezettek. 
Másrészt a Vajdaság mezőgazdaságát súlyosan érintette a 
80-as években, hogy az agrárolló egyre szélesebbre nyílt. 

> A fejőstehén szereppel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy 
a jugoszláv állam az egész második világháború utáni 
korszakban az elmaradott déli országrészek felzárkóztatását 
a Vajdaság - és persze Szlovénia és Horvátország -
erőforrásaiból oldotta meg. A szövetségi alapba való 
befizetés túl kevés volt ahhoz, hogy észrevehető változást 
hozzon létre délen, viszont pont elegendő volt ahhoz, hogy 
a vajdasági gazdaság lemaradását fokozza. 

A jugoszláv állam diszkriminációs regionális politikája 
következtében gazdasági fejlettség tekintetében a Vajdaság egyre 
jobban lemaradt az állam fejlett területeitől. 

1.5. 1990 után: a térség függetlenné váló országainak kísérlete 
önmaguk megszervezésére 

1.5.1. Csehszlovákia szétesésének konklúziói 

A második csehszlovák állam 1989 után gyorsan két önálló 
államra esett szét. Az okokat vizsgálva Jan Rychlik érvelését 
tartjuk helyesnek. Szerinte az 1918-ban történtekre - azaz a 
Csehszlovákia megszületésének körülményeire - vezethető vissza 
a csehszlovák állam 1993-as szétválása. Amikor Masaryk 
létrehozta az első csehszlovák államot, azt a csehszlovákizmus 
eszméje mentén tette, azaz a cseh és a szlovák nemzetből 
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elméletileg létrehozta a csehszlovák nemzetet. Csakhogy a 
szlovákok „kiszabadulva" a magyar fennhatóság alól, nem 
csehszlovákok, hanem szlovákok akartak lenni, azt az autonómiát, 
amit nem kaptak meg a magyaroktól, ezúttal a csehszlovák állam 
keretei között kívánták megvalósítani. 

Hlinka és társai harca, illetve az 1939 és 1945 között 
fennálló szlovák állam története erről szólt. Bár 1945 után a 
nemzetközi helyzet alakulása lehetővé tette a csehszlovák állam 
újjászületését, a szocialista érában a szlovákok részéről továbbra is 
a csehszlovákizmus elutasítása volt a jellemző. A korábbi 
feszültségek megmaradtak a csehek és a szlovákok között, de a 
kommunista diktatúra miatt nem kerülhettek nyíltan a felszínre. 

így logikus, hogy amikor a kommunista rendszer megszűnt, 
az ellentétek ismét a felszínre törtek és szétfeszítették a 
csehszlovák állam kereteit. A cseh politikai elit - különösen V. 
Klausz - végig alábecsülte a szlovák kérdés jelentőségét, és 
energiái túlnyomó részét a demokrácia, ill. a gazdaság 
átalakításának szentelte. Eközben nem vették észre - pontosabban 
figyelmen kívül hagyták - a szlovákok igényeit egy „újfajta 
házasságra", azaz a cseh és a szlovák nemzet viszonyának 
újradefiniálására. Ugyanekkor a szlovákok nem értették meg, hogy 
nem kérhetik a cseheket arra, hogy hagyják abba a demokrácia és a 
piacgazdaság érdekében megindított reformjaikat és először a 
számukra fontos államjogi kérdésekre koncentráljanak. 

Kijelenthetjük, hogy Csehország és Szlovákia megoldandó 
kérdései nem tudtak szinkronba kerülni. Csehország a gazdasági 
átalakítás formájára és tempójára összpontosított, míg 
Szlovákiában a pártok a nemzeti ügyet, a nemzeti emancipációt 
tűzték zászlajukra. Ez magában hozta az egységes gazdasági 
reform megvalósíthatatlanságát, és a közös államot célzó politikai 
konszenzus lehetetlenségét. 

Azaz mind a csehek, mind a szlovákok politikacsinálói a 
közös köztársaság megőrzésének célját egyéb politikai céljaik alá 
rendelték, és valójában ez vezetett el Csehszlovákia széteséséhez. 
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1.5.2. Jugoszlávia szétesésének konklúziói 

Tito halála után néhány évvel Milosevic nagyszerb 
koncepciója - azaz a minden szerbet felölelő Nagy-Szerb állam 
megteremtése - vált domináns programmá és követendő politikává 
a szerbek körében. Milosevics lépéseivel - lásd antibürokratikus 
forradalom, a Vajdaság és Koszovó autonómiájának 
megnyirbálása, a JKP megszűntetése, a hadsereg maga mellé 
állítása - céltudatosan felszámolta a Tito-i államjogi 
egyensúlyokat, azaz kiiktatta Jugoszlávia centripetális erőit. Ezen 
nagyszerb nacionalista program erőszakos megvalósítása 
érdekében tett lépések arra ösztönözték a jugoszláv államot alkotó 
többi nemzetet, hogy fogalmazza meg saját nemzeti programját. 

A „nem-szerb nemzetek" ily módon megszülető nemzeti 
programjai rövidesen összecsaptak a nagyszerb nemzeti 
programmal. Az egykori tagköztársaságok, Szlovénia, 
Horvátország, Macedónia és Bosznia sorra elszakadtak 
Jugoszláviától. 

Ha a Vajdaság sorsát az 1988-tól napjainkig teqedő 
időszakban vizsgáljuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
terület és különösen az ottani magyarság helyzete jelentősen 
romlott, mert egy soknemzetiségű közösség helyett - a Titó-i 
Jugoszlávia - az egyre jobban nacionalizálódó és egyre inkább 
szerb nemzetállammá váló jugoszláv államban kellett élnie. A 
vajdasági magyarság egyetlen egy dimenziót - a politikai 
szabadságjogok kibővülése - leszámítva rosszabb helyzetbe került. 

Milosevic gazdaságpolitikája a 90-es évek közepére a tönk 
szélére sodorta az egykor virágzó vajdasági mezőgazdaságot. Az 
ENSZ embargó ideje alatt - 1992-ben rendelte el az ENSZ a 
kereskedelmi zárlatot - Belgrád a mezőgazdaság 
kizsákmányolásával, azaz a felvásárlási árak mesterségesen 
alacsonyan tartásával, a műtrágya, a mezőgazdasági gép- és 
élelmiszergyárak karbantartási és fejlesztési munkálatainak 
elhalasztásával tartotta életben Kis-Jugoszlávia gazdaságát. A 
manőver sikeres volt, de Vajdaság mezőgazdasága belerokkant, a 
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korábban igen magas szintű gépesítés foka csökkent, szintén 
csökkentek a hozamok, a mezőgazdasági kártevők elszaporodtak. 

Emellett a polgárháborús vérveszteség, a nagy arányú 
elvándorlás - és ezzel párhuzamosan a nagy arányú szerb 
bevándorlás a szerb-magyar viszony kiéleződése, a NATO 
pusztító légi háborúja tovább erősítette a Vajdaság fejlődésének 
negatív spirálját. 

1.5.3 A regionális fejlődés tendenciái 1990 után 

A „szovjet zóna" összeomlása, és az azzal együtt járó 
politikai rendszerváltások kedvező helyzetet teremtettek a közép-
európai regionális fejlődés számára. Ezt az alábbi változásokban 
foghatjuk meg: 

• Ismét felszínre törtek a nemzetállam megteremtésére 
irányuló törekvések 
Államok estek szét, új államok születtek. Jól mutatja ezt az a 

tény, hogy Köztes-Európa nyolc államából és a Szovjetunióból 
összesen huszonkettő „új" állam született meg. 

o Megindult a „régiók feltámadasa" 
A térség országainak az a törekvése, hogy csatlakozni kívánnak 

az Európai Unióhoz, nagy lökést adott a regionalizációnak. Hiszen 
ha az Unió „régióban gondolkodik", azaz a pénzügyi támogatások 
alanyai a régiók, akkor Köztes-Európa akkor juthat uniós 
támogatáshoz, ha megszervezi a különféle támogatások elnyerésére 
képes régióit. Úgy véljük, Köztes-Európában most alakul ki az a 
regionális szerkezet, mellyel Nyugat-Európához csatlakozhat. 

© Megjelentek Közép-Európában is az eurorégiók, 
Kinyíltak a korábban zárt határok és nyugat-európai mintára 

számos eurorégió született meg Közép-Európában. 
Ezek közül a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurórégiót vizsgálva 

megállapítottuk, hogy a DKMT Eurorégió a létrehozásától eltelt 
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időszakban jelentős sikereket könyvelhetett el. Tagjai kialakították 
a működés szervezeti kereteit, felállítottak egy állandó titkárságot, 
és ami a legfontosabb, megalkották és elfogadták a „Stratégiai 
tervet". 

Sajnos azonban komoly negatívumokról is be kell számolnunk. 
A DKMT egyik legsúlyosabb problémája, hogy a jugoszláviai 
politikai és gazdasági helyzet miatt - miközben a román-magyar 
együttműködés többé-kevésbé zökkenőmentesen alakul - az 
eurorégió harmadik tagja, a Vajdaság, szinte csak jelképes 
szereplője az eurorégiónak. 

Ráadásul még egy rendkívül fontos különbségre is fel kell 
hívni a figyelmet. Az „eredeti eurorégiók" (az olasz-francia-német 
határ, vagy a holland-német határmentén) fejlett gazdaságú 
térségeket kötnek össze, így az együttműködést intenzív határon 
átnyúló tevékenységek, gyakori interakciók és magas színvonalú 
kapcsolatépítés jellemzi. 

Ezzel szemben általában elmondható a magyar részvételű -
sőt az egykori szocialista országok területi egységei által 
létrehozott - eurorégiókról, hogy a probléma abból adódik, hogy 
hiányzik a fejlett terület, azaz elavult ipari infrastruktúrájú, 
alacsony produktivitású, magas munkanélküliséggel sújtott 
területek álltak össze eurorégióvá. 

Ha figyelmünket az első eurorégióra, az Eurorégio 
Bailiensisre irányítjuk, akkor láthatjuk, hogy mily hatalmas nagy út 
áll még a DKMT Eurorégió - és a többi közép-európai eurorégió -
előtt. Hiszen az Eurorégio Bailiensisben az infrastrukturális 
fejlesztések (közös repülőtér, speciális egyetemi szakokon közös 
képzés megszervezése etc.) végrehajtásának és a modern ipari 
ágazatok meghonosításának közös munkája szoros szálakkal fűzte 
össze a három tájegységet. 

30 



VL A DOLGOZAT ÚJ EREDMÉNYEI 

Disszertációnkban két régió - a Felvidék és a Vajdaság - hosszú-
távú összehasonlító történeti folyamatelemzését végeztük el. 
Vizsgálódásainkkal az alábbi új eredményekkel járultunk hozzá a 
regionális tudomány fejlődéséhez: 

1. Igazoltuk, hogy Közép-Európában egy-egy régió fejlődését alapvetően 
befolyásolja a régió és az adott állam viszonya. A régió fejlődése 
elsősorban attól fiigg, hogy az adott államot vezető politikai elit 
gazdaságpolitikája milyen szerepet oszt a régióra. Alapvetően kettő eset 
lehetséges: 

• Az államot vezető politikai elit fejőstehénként kezeli a régiót, azaz 
gazdaságilag kizsákmányolja. 

. Az államot vezető politikai elit valamilyen okból megpróbálja az 
adott régiót fejleszteni. 

2. Igazoltuk, hogy Közép-Európában egy-egy régió fejlődését alapvetően 
befolyásolja a régió lakóinak nemzeti hovatartozása. Ez két dolgot jelent: 

• A gazdaságpolitika, a regionális politika és a nemzeti kérdés hármas 
összefonódásáról beszélhetünk. 

• Ennek a leggyakoribb megnyilvánulási formája, hogy az adott állam 
„uralkodó nemzete" saját gazdasági és politikai érdekeit a többi 
nemzet vagy kisebbség rovására Igyekszik érvényesíteni. 

3. Igazoltuk, hogy a versaillesi békerendszer - mety a térség 
dezintegrációjához vezetett működésképtelen. Ez abban nyilvánul meg, 
hogy: 

• Közép-Európában a több nemzetiségű államok esetében a föderatív 
államforma nem működött. Az ezen államformát választó államok 
politikai elitjei képtelenek voltak a regionális különbségek 
kezelésére. 

® Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása nemcsak 
Magyarország fejlődését, hanem a térség valamennyi országának 
fejlődését hátrányosan befolyásolta. 

31 



VIL A DISSZERTÁCIÓ TÉMÁJÁBAN MEGJELENT 
PUBLIKÁCIÓK 

1. Könyv, könyvfejezet, szerkesztett könyvben vagy tudományos 
évkönyvben cikk 

t. Eurorégiós együttműködések tapasztalatai, /társszerző Varga Bálint / 
Szegedi Tudományegyetem-SZEF Tudományos Közlemények 21. 
Szeged 2000. 75-86. old. 

2. Esélyek és elszalasztott lehetőségek, avagy Szeged régióközponttá 
válásának problémái. Az EETOSZ Jubileumi Emlékkönyve. Budapest 2002. 

3. A Vajdaság regionális fejlődése és a jugoszláv állam 1918-1941. 37-41. old. 
A magyar gazdaság az Európai Uniós csatalakozás küszöbén. Emlékkötet 
Balogh Sándor professzor úr 70. születésnapjára. Szeged. 2002. 20-27. old. 

4. A magyar-román határmenti együttműködés helyzete és perspektívái 
/Társszerző: Varga Bálint/ A magyar gazdaság az Európai Uniós 
csatalakozás küszöbén. Emlékkötet Balogh Sándor professzor úr 70. 
születésnapjára. Szeged. 2002. 128-135. old. 

5. Az Osztrák-Magyar-Monarchia és a regionális etnikai nacionalizmus. 
A Pécsi Tudományegyetem Regionális politika és gazdaságtan Doktori 
Iskolájának Évkönyve. Pécs 2002. 168-188. old. 

6. Néhány megjegyzés E. Benes első világháború alatti tevékenységéről és a 
csehszlovák emigrációról bevezető tanulmány a DQCUMENTA 
HISTOR1CA 5. kötetéhez. Szeged JATE-Press 1992. 1-3. old. 

7. Néhány megjegyzés E. Benes második világháború alatti tevékenységéről, 
bevezető tanulmány a DOCUMENTA fflSTORICA 11. Kötetéhez. Szeged. 
JATE-Press 1993. 5-7. old. 

2. Folyóiratban megjelent lektorált cikkek 

2.1. Miisősített folyóiratokban! megfeleHí cikkek 

8. Egy sikeres emigráció anatómiája. E. Benes 1914-1918. AETAS 1996/2-3. 
szám 103-138. old. 

9. „Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot" avagy a Masaryk-Benes-féle 
csehszlovák emigráció érvrendszerének első szintézise. LIMES 2000/4. 
szám 35-50. old. 

10. Benes külpolitikájának csődje (1938-1939). LIMES 2001/3. szám 139-158. 
old. 

11. A csehszlovák állam első felbomlásának regionális vonatkozásai. TÉR ÉS 
TÁRSADALOM 2003/3 szám (megjelenés alatt) 
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Egyéb folyóiratokban megjelent sikkek 

12. A magyar-szlovák határ története. Trianoni határaink története I. 
KAPU 1992. augusztus 56-60. old 

13. Hogyan veszett el a Kárpátalja? Trianoni határaink története II. 
KAPU 1992. szeptember 42-46. old. 

14. A magyar-román határ története. Trianoni határaink története III. 
KAPU 1992. október 43-49. old. 

15. A magyar-délszláv határ története. Trianoni határaink története IV. 
KAPU 1992. november 70-75. old. 

16. A magyar-osztrák határ története. Trianoni határaink története V. 
KAPU 1992. december 54-58. old. 

17. Jogfosztás, reszlovakizáció, lakosságcsere. A szlovákiai magyar kisebbség 
sorsa 1945-1948. 
SZEGED kulturális folyóirat 1992. június. 18-20. old. 

18. Magyarok Jugoszláviában. A délszláv állam és a magyar kisebbség 74 éves 
kapcsolata. 
A határokon túli magyarság rövid története 1. SZEGED kulturális folyóirat 
1992. július 8-10. old. 

19. Magyarok a Kárpátalján. 74 év alatt 6 állam keretei között. 
A határokon túli magyarság rövid története II. SZEGED kulturális folyóirat 
1992. augusztus 8-10. old. 

20. Magyarok Romániában. 
A határón túli magyarság rövid története IV. SZEGED kulturális folyóirat 
1993. január 11-14. old. 

21. Magyarok Ausztriában 
A határon túli magyarság rövid története V. SZEGED kulturális folyóirat 
1993. február 22-23. old. 

22. Magyarok a nagyvilágban 
A határon túli magyarság rövid története VI. SZEGED kulturális folyóirat 
1993. március 32-33. old. 

23. Magyarok Csehszlovákiában 
A határon túli magyarság rövid története III. SZEGED kulturális folyóirat 
1993. április 11-13. old. 24. A propaganda háború egy érdekes fejezete. KAPU 1993. február 62-64. old. 

25. A soknemzetiségű történelmi Magyarország a honfoglalástól Trianonig. 
A magyarországi nemzetiségek rövid története T. SZEGED kulturális 
folyóirat 1993. június-július 60-62. old. 

26. A szlovákok a XX. századi Magyarországon 
A magyarországi nemzetiségek rövid története II.SZEGED kulturális 
folyóirat 1993. augusztus 42-44. old. 
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27. A németek Magyarországon 1. rész 
A magyarországi nemzetiségek rövid története III. SZEGED kulturális 
folyóirat 1993. szeptember 36-38. old. 

28. A németek Magyarországon 2. rész 
A magyarországi nemzetiségek rövid története IV. SZEGED kulturális 
folyóirat 1993. október 30-32. old. 

29. A délszlávok Magyarországon 
A magyarországi nemzetiségek rövid története V. SZEGED kulturális 
folyóirat 1993. december 17-19. old. 

30. A románok a XX. századi Magyarországon 
A magyarországi nemzetiségek rövid története VI. SZEGED kulturális 
folyóirat 1994. január 46-47. old. 

31. A zsidóság Magyarországon 1. 
A magyarországi nemzetiségek rövid története VII. SZEGED kulturális 
folyóirat 1994. február 45-47. old. 

32. A zsidóság Magyarországon 2. 
A magyarországi nemzetiségek rövid története VIII. SZEGED kulturális 
folyóirat 1994. március 46-48. old. 

33. A cigányok Magyarországon 
A magyarországi nemzetiségek rövid története IX. SZEGED kulturális 
folyóirat 1994. május 38-40. old. 

34. Nemzetiségeink 1989 után avagy a kisebbségi törvény születése 
A magyarországi nemzetiségek rövid története X. SZEGED kulturális 
folyóirat 1994. június 18-20. old. 

35. A csehszlovák-magyar lakosságcsere moszkvai előjátéka 
KAPU 1993/augusztus 72-76. old. 

36. A csehszlovák-magyar lakosságcsere rövid története. 
KAPU 1993/november 54-57. old. 

37. A horvát nacionalizmus és a történelmi Magyarország a XIX. század első 
felében. Fejezetek a délszláv-magyar közös történelemből II. 
KAPU 1994. május 69-71. old. 

38. A magyar-délszláv kapcsolatok vázlata a honfoglalástól a XTX. századig 
Fejezetek a délszláv-magyar közös történelemből I. 
KAPU 1994. június-július 127-129. old. 

39. A horvátok és a magyar szabadságharc 1848-49. 
Fejezetek a délszláv-magyar közös történelemből 111. 
KAPU 1994. június-július 130-132. old. 

40. A szerbek és a magyar szabadságharc 1848-49 
Fejezetek a délszláv-magyar közös történelemből IV. 
KAPU 1994. augusztus 65-68. old. 
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41. A horvátok és a történelmi Magyarország 1849-1918 
Fejezetek a délszláv-magyar közös történelemből V. 
KAPU 1994. szeptember 63-66. old. 

42. A szerbek és magyarok a Tisza mentén. Az Árpád-kortól a nacionalizmus 
születéséig. 
SZEGED kulturális folyóirat 1994. szeptember 33-36. old. 

43. Jugoszlávia széthullásának 80-as évekbeli előzményei. A jugoszláv állam 
széthullása I. KAPU 1999. november-december 61-64. old. 

44. Szlovénia születése. A jugoszláv állam széthullása II. A jugoszláv állam 
széthullása II. KAPU 2000. január 62-65. old. 

45. Horvátország születése. A jugoszláv állam széthullása HL KAPU 2000. 
február 38-42. old. 
Bosznia-Hercegovina története a 90-es években. A jugoszláv állam 
széthullása IV. KAPU 2000. március 53-57. old. 

46. Montenegró (Crna-Gora) a 90-es években. 
A jugoszláv állam széthullása V. KAPU 2000. május 30-34. old. 

47. Macedónia a 90-es években. 
A jugoszláv állam széthullása VI. KAPU 2000. június - július 75-79. old. 

48. Tíz év Koszovó történetéből 1989-1999. 
A jugoszláv állam széthullása VII. KAPU 2000. augusztus 52-56. old. 

49. A magyarok és a délszláv háborúk. 
A jugoszláv állam széthullása VIII. KAPU 2000. október 36=40. old. 

3. Konferenciakötetben vagy konferencia CD-m megjelent cikkek 
50. Benes szerepe Csehszlovákia megszületésében. XX. Országos Tudományos 

Konferencia Dolgozatok szerzői összefoglalói. Szeged 1991. 252-253. old 
51. Gazdaságfejlesztési és vállalkozásélénkítési szeminárium tapasztalatai a 

Dél-alföldi régióban. Konferenciakötet. Szent István Egyetem Gazdálkodási 
és Mezőgazdasági Főiskolai Kar. Gyöngyös. 2000. 48-54. old 

52. Rurális térségek területfejlesztési problémái különös tekintettel Csongrád 
megyére. Konferenciakötet. Szegedi Tudományegyetem- Szegedi 
Élelmiszeripari Főiskola Kar. Szeged 2000. 61-62. old 

53. Elmaradott, leszakadó települések Csongrád megyében. Konferenciakötet. 
Szent István Egyetem. Lippay János -Vas Károly Tudományos Ülésszaka. 
Budapest 2000. 340-341. old 

54. A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió szerveződésének eddigi tapasztalatai. 
Konferenciakötet.Veszprémi Egyetem. Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Kar. Keszthely 2001. 62-67. old. 

55. A trianoni béke megalkotásának gazdasági vonatkozásai a csehszlovák 
békedelegáció előterjesztéseinek tükrében. Konferencia-CD. 2002." 
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56. A magyar-osztrák és a magyar jugoszláv határ szerepe az államszocializmus 
időszakában 1948-1990. Konferencia-CD. Veszprémi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar. Keszthely 2002. 

57. A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió stratégiájának jellemző vonásai. 
Konferenciakötet. Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági 
Főiskolai Kar. Gyöngyös. 2002. 326-331. old 

58. A szlovák nacionalizmus territoriális követelései és a történelmi 
Magyarország 1848-1914. Konferenciakötet. Pécs. 2002. MEGJELENÉS 
ALATT. 

59. Challanges of Szeged or else problems of one of the prospective 
regiocenter. Konferenciakötet. Szent István Egyetem . Gödöllő. 2002. 225-
230. old 

60. A dél-alföldi régió szerveződésének egyik kulcskérdése. Konferenciakötet. 
Tessedik Sámuel Főiskola. Mezőtúr 2002. 36-41. old 

61. A jugoszláv állam első felbomlásának regionális aspektusai. 
Konferenciakötet. Budapest. ELTE TTK 2002. 115-121. old. 

62. A Vajdaság gazdasági életének jellemzői az első jugoszláv állam keretei 
között. Konferenciakötet. Szeged 2002. 253-258. old 

63. A regionális fejlődés néhány vonása a szocialista Csehszlovákiában. 
Konferencia-CD. Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Kar. Keszthely 2003. 

64. Az első önálló szlovák állam gazdasági életének jellemzői 1939-1945. 
65. Konferenciakötet. Szegedi Tudományegyetem-SZÉF Szeged. 2003. 453-

458. old 

4. XomíerenciakőtetSien vagy konferencia CB-n megjelent 
poszterösszefoglalók 
66. Eurórégiók az Európai Unión kívül és belül, /társszerző Varga Bálint / 

Konferenciakötet. Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskola Kar. Szeged. 2001. 160. old 

67. Régió és térségfejlesztési oktatási modul a Szegedi Élelmiszeripari 
Főiskolán, /társszerző Dr Kis Mária / Konferenciakötet. Szegedi 
Tudományegyetem - Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Kar. Szeged. 2001. 
158.old 

5, Forrásközlések 
68. Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot! Edvard Benes: „Détruisez 1 

Autriche Hongrie" cimű könyvének forráskiadása sajtó alá rendezése. 
DOCUMENTA HISTORICA 5. Szeged 1992. 5-49. old 

69. Az 1943 decemberi Benes-Sztálin-Molotov megbeszélések dokumentumai. 
DOCUMENTA HISTORICA 11. Szeged 1993. 8-52. old 
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