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Izvleček
Oris odnosov med Madžarsko in Hrvaško s poudarkom na prostoru Medžimurja od leta
1918 naprej
Magistrsko delo zajema časovni in prostorski zgodovinski oris Madžarske in Hrvaške oz. njunih
medsebojnih odnosov od leta 1918 naprej. Poudarek je predvsem na manjšem delu prostora
današnje Hrvaške – Medžimurju. Po prvi in drugi svetovni vojni je bilo Medžimurje prepuščeno
okupacijski politiki Madžarske, vendar se mu je v obeh primerih uspelo osvoboditi in se
priključiti Hrvaški. Po drugi svetovni vojni je Madžarsko in Medžimurje povezalo oktobrsko
revolucionarno dogajanje na Madžarskem, saj je bilo Medžimurje eno izmed prostorov, kamor
so se zatekli madžarski begunci. Madžarska je bila v začetku leta 1992 med prvimi državami,
ki so priznale nastanek Republike Hrvaške in se v nadaljnjih letih z različnimi pogodbami,
sklepi in sporazumi z njo tudi povezala. Državi sta uredili vprašanje manjšin, se skupaj podali
v uresničevanje različnih projektov, spore in nesoglasja pa skušata reševati sproti.
Ključne besede: Medžimurje, Hrvaška, Madžarska, meddržavni odnosi, 20. stoletje
Abstract
Outline of relations between Hungary and Croatia with a focus on the area of Medjimurje
since 1918
The master's thesis covers a chronological and spatial historical overview of Hungary and
Croatia, respectively their mutual relations from 1918 onward. Emphasis is made on the smaller
part of present-day Croatia – Medjimurje. After the First and Second World War, Medjimurje
was left to the occupation policy of Hungary, but in both cases, it managed to free itself from
the occupier and join Croatia. After the Second World War, Hungary and Medjimurje were
connected by the October revolutionary events in Hungary, since Medjimurje was one of the
places where Hungarian refugees found their safe place. In 1992, Hungary was among the first
to recognize the Republic of Croatia as an independent country. In the following years, Hungary
and Croatia signed and agreed on various treaties. The two countries settled the issue of
minorities and jointly embarked on the implementation of various projects, some of which are
ongoing today, while regularly trying to solve any conflicts and disagreements.
Key words: Medjimurje, Croatia, Hungary, Interstate Relations, 20th Century
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1. Uvod
Medžimurje je ena izmed 21 županij Republike Hrvaške, sestavlja pa ga 22 občin. Nahaja se
na skrajnem severnem delu Hrvaške, kjer meji na Slovenijo in Madžarsko, omejen pa je z
rekama Muro in Dravo. Prav meja z Madžarsko je imela skozi 20. stoletje veliko vlogo oz. vpliv
na razvoj Medžimurja in odnose med Madžarsko in Hrvaško (Jugoslavijo).

1.1 Namen in cilji
Namen magistrskega dela je narediti pregled medsebojnih odnosov med Madžarsko in Hrvaško
od razpada Avstro-Ogrske naprej. Pri pregledu odnosov je v nalogi poseben poudarek na
območju Medžimurja oz. današnje Medžimurske županije na Hrvaškem. Medžimurje sem
izbrala zato, ker menim, da je to prostor, ki skriva marsikatero neraziskano temo, poleg tega pa
od tam izvirajo moje družinske korenine.
Zadala sem si nekaj ciljev, ki sem jih skozi magistrsko delo skušala doseči. Med njimi je
zagotovo predstaviti zgodovinski razvoj Medžimurja kot posamezne enote znotraj Hrvaške.
Želela sem predstaviti zgodovinski razvoj prostora Madžarske in Hrvaške oz. Jugoslavije od
razpada Avstro-Ogrske do danes, da bi tako lažje zajela odnose med njima. Naslednji
zastavljeni cilj je bil predstaviti odnose med Madžarsko in Hrvaško v izbranem časovnem
okvirju in se pri tem osredotočiti predvsem na prostor današnjega Medžimurja. Ob začetnem
pregledu literature sem želela predstaviti pregled virov in literature, ki so izbrano temo ali vsaj
njen del že zajeli. Kot zadnji cilj pa sem si zadala, da z napisano nalogo bralca vzpodbudim k
nadaljnjem raziskovanju prostora Medžimurja, ki ima pestro zgodovino, kulturo in veliko
posebnosti.

1.2 Pregled magistrskega dela
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer sem skozi različne vire in literaturo
skušala zaobjeti dogajanje na Madžarskem in Hrvaškem v času od razpada Avstro-Ogrske leta
1918 do danes. Med raziskovanjem drugih tem o območju Medžimurja, sem nekajkrat obiskala
Muzej Medžimurja Čakovec, Državni arhiv za Medžimurje in Državni arhiv v Zagrebu. Po
premisleku in iskanju naslova magistrskega dela sem na koncu izbrala širši pregled virov in
literature, s pomočjo katerega je nastalo besedilo v nadaljevanju.
Po pregledu virov in literature in odločitvi, kako bo magistrsko delo sestavljeno, je nastal
problem, kako nalogo razdeliti oz. kako čim bolj pregledno predstaviti situacijo medsebojnega
8

(ne)sodelovanja med državo Madžarsko in Medžimurjem kot delom Hrvaške, ki pa je bilo
večino 20. stoletja tudi del Jugoslavije oz. njenih predhodnic. Magistrsko delo sem razdelila na
tri večja vsebinska poglavja.
V prvem sem skušala narediti pregled zgodovinskega razvoja prostora Medžimurja.
Zgodovinski pregled sem začela z najdbami iz prazgodovine, sledilo je obdobje antike,
srednjega veka in začetka nove dobe. S tem sem na nekaj straneh na kratko predstavila
dogajanje na izbranih ozemljih pred razpadom Avstro-Ogrske.
V nadaljevanju pisanja sem se odločila, da v drugem večjem vsebinskem poudarku predstavim
dogajanje 20. in začetka 21. stoletja na Madžarskem in v Medžimurju. Poglavje sem kronološko
razdelila na pet podpoglavij in tako zajela obdobje od razpada Avstro-Ogrske, medvojno
obdobje, čas druge svetovne vojne, čas od konca druge svetovne vojne do 90. let 20. stoletja in
kot zadnje obdobje od 90. let 20. stoletja do danes. Za tako kronološko razdelitev sem se
odločila, ker je po mojem mnenju najbolj pregledna, prav tako pa je na ta način razdeljenih
večina knjig, ki zajemajo snov 20. stoletja. Kljub temu da sem se v nalogi skušala osredotočiti
na prostor Medžimurja je bilo to precej težko, saj je bilo Medžimurje le majhen del večje države.
Posamezna kronološko razporejena obdobja torej zajemajo predstavitev dogajanja na
Madžarskem, v Jugoslaviji oz. Hrvaški in Medžimurju. Za tako razporeditev sem se odločila,
ker sem ob pregledu virov in literature kmalu ugotovila, da je za območje Medžimurja
zapisanega precej manj, kot sem pričakovala. Poleg pomanjkanja literature je bil tukaj
pomemben tudi vpliv drugih držav na Medžimurje. Težko bi opisovala razmere v Medžimurju,
če ne bi imela pregleda nad dogajanjem na Hrvaškem oz. v državi Jugoslaviji in njenih
predhodnicah. Splet dogodkov in situacij v vsaki od opisanih držav ali državnih tvorb je po
mojem mnenju vplival na celotno dogajanje v Medžimurju.
Ker sem še vedno stremela k pregledu odnosov med Madžarsko in Medžimurjem, pa sem se v
tretjem večjem vsebinskem poudarku, z naslovom Pregled odnosov med Madžarsko in Hrvaško
s poudarkom na prostoru Medžimurja, skušala osredotočiti le na skupne elemente zgodovine
20. in začetka 21. stoletja med obema državama oz. prostoroma. Tudi to poglavje sem zaradi
preglednosti razdelila na enako kronološko zaporedje kot je bilo omenjeno že prej.
V zaključku magistrskega dela sem navedla nekaj smernic, ki bi lahko predstavljale zanimiva
nadaljnja raziskovanja prostora Medžimurja. Med pisanjem magistrskega dela sem namreč
naletela na precej dogodkov, posameznikov in situacij, ki bi ob morebitnem raziskovanju
9

prinesli nove ugotovitve, nove poglede na te dogodke in posameznike, ki so pisali zgodovino
tega prostora.
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2. Medžimurje
Hrvaška je sestavljena iz 21 županij1. Ena izmed njih je tudi Medžimurska županija z 22
občinami (Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec,
Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Šenkovec, Strahoninec, Štrigova, Sveta Marija, Sveti Juraj na bregu, Sveti
Martin na Muri in Vratišinec) in tremi mesti kot samostojnimi enotami – Mursko Središće,
Prelog ter glavno mesto županije Čakovec.2
Županija se nahaja na skrajnem severnem delu Hrvaške omejena pa je z rekama Muro in Dravo.
Zahodni del Medžimurja je v stiku z obrobjem Alp, srednji in vzhodni pa sta del Panonske
nižine. Medžimurje meji na Madžarsko in Slovenijo, dokaj blizu pa je tudi Avstrija.3 Območje
predstavlja

najbolj

gosto

poseljen

del

Hrvaške

in

zajema

približno

730 km² površine. V 126 naseljih živi okoli 126.500 prebivalcev.4
Slika 1: Lega Medžimurske županije.

Vir 1:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5
%BEupanija_in_Croatia.svg/275pxMe%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_
Croatia.svg.png (Dostop: avgust
2019).Slika 2: Lega Medžimurske

županije.

Vir 2:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5
%BEupanija_in_Croatia.svg/275pxMe%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_
Croatia.svg.png (Dostop: avgust 2019).
Vir 1:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croat
ia.svg/275px-Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croatia.svg.png
(Dostop: avgust 2019).
Slika 3: Pregled posameznih občin in

mest Medžimurske županije.Vir 3:
Slika
977: Pregled posameznih občin in mest Medžimurske županije.Vir 945:
Zgodovinska oblika teritorialno-politične uprave na območju današnje Hrvaške. Županija se naprej deli na
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

1

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croat
občine.
mons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5
2ia.svg/275px-Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croatia.svg.png (Dostop: avgust 2019).
Lisjak, Manuela. »Praznovanje Božiča v Medžimurju v 19. stoletju.« Diplomska naloga. Filozofska fakulteta
%BEupanija_in_Croatia.svg/275pxUL, 2017, str. 8. Povzeto po: Međimurska županija. Gradovi i općine, 2015, http://medjimurskaMe%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_
Slika
978: Pregled posameznih
občin
mest Medžimurske županije.Vir 946:
zupanija.hr/gradovi-i-opcine/
(Dostop:
majin2017).
Croatia.svg.png
avgust
3https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croat
Prav tam, str. 8. (Dostop:
Povzeto po:
Pospišil, Srećko. Pozdrav iz Međimurja. Čakovec: Printex d.o.o., 2012, str. 37.
4ia.svg/275px-Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croatia.svg.png
(Dostop:
avgust kultura
2019). Hrvata v
2019).
Slikastr.4:8.Lega
Medžimurske
Prav tam,
Povzeto
po: Hranjec, Stjepan, Zipka vu Horvatskom cvetnjaku:
Narodna
Međimurju.
županije. Čakovec: Tiz »Zrinski«, str. 9–10.
Slika 979: Pregled posameznih občin in mest Medžimurske
županije.Vir 947:
11
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croat
ia.svg/275px-Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croatia.svg.png (Dostop: avgust 2019).
Vir 4:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
Slika
980: Pregled posameznih občin in mest Medžimurske županije.Vir 948:
mons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croat
ia.svg/275px-Me%C4%91imurska_%C5%BEupanija_in_Croatia.svg.png
(Dostop: avgust 2019).
%BEupanija_in_Croatia.svg/275px-

Slika 2: Pregled posameznih občin in mest Medžimurske županije.
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2.1. Zgodovinski razvoj prostora
Prva omemba Medžimurja v zgodovinskih zapisih sega v 13. stoletje, kar sovpada s časom
ustanovitve večine medžimurskih naselbin in trgov. Prve omembe prostora zajemajo sodne
spore ter pojasnila v povezavi z lastniškimi odnosi. V literaturi sem zasledila letnico 1203 kot
leto prve omembe prostora današnjega Medžimurja. Letnica se povezuje s kraljem Emerikom,
ki je tega leta izdal povelje na zahtevo vesprémzskega škofa Kalande. Ta je prebivalce ozemlja
Cerkve blaženega Mihajla (danes Mihovljan), ki leži med Muro in Dravo, oprostil vseh
zadolžitev do kralja in bana ter jih izvzel plačevanja davkov.5 Obstaja pa tudi dokument z
omembo Medžimurja leta 1226, ki govori o sporu med dvema bratoma. Spor naj bi nastal zaradi
vprašanja glede lastništva kraja Otok, ki se nahaja v bližini Preloga ter kraja Bistrice, ki se
nahaja med Kotoribo, Donjim Vidovcem in Donjimi Dubravami. Nekatere arheološke najdbe
pa vsekakor dokazujejo, da je bil prostor Medžimurja naseljen že v prazgodovini oz. v kameni,
bronasti in železni dobi.6
Slika 3: Arheološka pestrost Medžimurja.

Vir 3: Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 18.
5

Prav tam, str. 10. Povzeto po: Bunjac, Borka et al. Pregled povijesti Međimurja. Čakovec: Povijesno društvo
Međimurske županije, 2013, str. 49–52.
6
Prav tam, str. 10. Povzeto po: Hranjec, Zipka vu Horvatskom cvetnjaku, str. 10.
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2.1.1 Prazgodovina
Prostor Medžimurja zajema pretežno nižinski svet trikotne oblike, ki ga obdajata reka Mura na
severu in vzhodu ter reka Drava na jugu. Reki hkrati predstavljata tudi naravno mejo prostora.
Meja na zahodu je bolj zgodovinsko-etnična kot naravna.7
V času paleolitika oz. mlajše kamene dobe je bilo v Medžimurju najbolj pomembno Mursko
Središće. V rudnikih premoga so bili na globini 160 metrov odkriti ostanki paleolitske dobe –
izumrle živali in fosili flore in favne, ki so imeli velik vpliv na predstavo o takratnem življenju.
Naslednje pomembno obdobje, ki je vplivalo na razvoj prostora Medžimurja, je bil neolitik ali
mlajša kamena doba, katere začetek je predstavljala neolitska revolucija. V času neolitske
revolucije se je človek začel trajno naseljevati in graditi prve nastanitve pod in nad zemljo ter
na vodi. Prostor med Muro in Dravo s še posebej rodovitno zemljo in bližina prej omenjenih
rek so privlačile nove naseljence. To potrjujejo tudi različne najdbe na tem območju in sicer
kameno orodje in orožje (sekire, klini, motike). Da so bili neolitski naseljenci tega prostora
pretežno poljedelci nam dokazujejo ostanki različnih tipov keramične posode.
Več podrobnosti o življenju na prostoru Medžimurja prinese eneolitik ali bakrena doba. Začetek
te dobe povezujemo z imigracijami prebivalstva iz balkansko-maloazijskega prostora kot tudi
iz srednje in zahodne Evrope. S preseljevanjem začne izginjati neolitska kultura, prekine se
etnična in kulturna kontinuiteta tega prostora in začne asimilacija novo naseljenega
prebivalstva. V času bronaste dobe je imelo pomemben vpliv na razvoj Evrope in opisanega
prostora t. i. indoevropsko preseljevanje. Na območju današnje Hrvaške je temu preseljevanju
mogoče slediti skozi ilirsko-panonski kulturni krog. Razvoj nekaterih kultur se najlažje
spremlja skozi naselbinske objekte, shrambe in grobnice. Kot primer naselja v času bronaste
dobe lahko navedemo naselje Goričan, kjer so bili najdeni keramični drobci okrašeni s trakovi
iz vrvi, kar je bilo značilno za t. i. litzensko kulturo. Še bolj prepoznaven dokaz za razvoj
prostora izhaja iz konca bronaste dobe in sicer je govora o t. i. kulturi žarnih grobišč 8. Primer
najdbe v kraju Peklenica je vseboval meče, srpe, sekire in igle, kar je tudi pokazatelj vojnega
značaja nekdanjih prebivalcev prostora današnjega Medžimurja. Pomembna najdba se nahaja
tudi v Belici. Vsi predmeti so bili najdeni v eni keramični posodi (srp, sekira, del meča, kopje,

7

Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 13.
Način pokopa pokojnika v večjem delu srednje Evrope v času od 13. do 8. stol. pr. Kr. Pokop poteka tako, da
se pokojnikov pepel shrani v posebno posodo – žaro, ki se je nato skupaj s pokojnikovim premoženjem,
pokopala v zemljo.
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nož, ogrlice in zrno surovega brona). Predvideva se, da so predmeti pripadali potujočemu
trgovcu ali livarju brona. Tretja najdba v povezavi s kulturo žarnih grobišč se je nahajala pri
Turčišću, kjer je bila odkrita nekropola več grobišč z različnimi predmeti. Z območja
Medžimurja pa je poznanih še nekaj drugih najdišč bronaste dobe. Tako so v centru Čakovca
našli kamnite kalupe za vlivanje bronastih sekir, sekira je bila najdena tudi v Šenkovcu medtem
ko so keramiko odkrili v okolici Belice, Palinovca, Domašinca in Donjeg Kraljevca. Iz časa
železne dobe, katero je zaznamovala hallstatska kultura9, se na območju Medžimurja nahaja
precej nekropol in sicer pri Goričanu, Hodošnu, Turčišću, Čehovcu, Čakovcu in Donjem
Mihaljevcu.10
2.1.2 Antika
Sledi obdobje rimske oblasti v Panoniji, ki se je med Muro in Dravo razvijala postopoma, tako
časovno kot tudi prostorsko. Že pred prihodom rimske legije se je na območju današnjega
Medžimurja razvila precej intenzivna trgovina, ki je kasneje pripomogla k razvoju prostora.
Rimljani so že leta 34 pr. Kr. začeli z osvajanjem omenjenega prostora ter na njemu ustanavljali
vojaške kolonije, gradili trdnjave in utrdbe. Razvoj je trajal do leta 185 po Kr., ko so se Rimljani
popolnoma ustalili. V rimski dobi je bilo ozemlje današnjega Medžimurja vključeno v vse
tokove rimske kulture in civilizacije skupaj s preostalim panonskim prostorom. Posamezna
najdišča, ki nakazujejo na antično kulturo, se nahajajo v Štrigovi, Čakovcu, Peklenici, Sv.
Mariji, Vratišincu, Vularijah, Donjem Vodvocu, Cirkovljanu, Sv. Križu in Trnovčaku. Na
omenjenih krajih so arheologi našli fragmente antičnih posod, ohranjene dele obrambne utrdbe,
rimske kovance (predvsem iz časa cesarja Marka Avrelija), bronaste čelade in tudi nekropolo.11
2.1.3 Srednji vek
Po propadu rimskega imperija so območje Medžimurja zajela germanska plemena, predvsem
Langobardi, v drugi polovici 6. stoletja pa Avari. Leta 838 je oblast Avarov zlomil Karel Veliki
in knez Pribina je, z dovoljenjem Frankov, na tem območju ustanovil slovansko kneževino.
Zadnji knez omenjene kneževine je bil Bratislav, katerega so leta 896 premagali Madžari in
tako prevzeli oblast nad prostorom. Andrija II. je bil hrvaško-ogrski kralj, ki je Medžimurje
9

Prevladujoča zahodna in srednjeevropska arheološka kultura zgodnje železne Evrope od 8. do 6. stoletja pr. n.
št., ki se je razvila iz kulture žarnih grobišč iz 12. stol. pr. n. št. in ji je v večjem delu njenega območja sledila
latenska kultura. Poimenovana je po tipu lokacije, Halštat (Hallstatt), jezerskemu naselju v Avstriji, jugovzhodno
od Salzburga, kjer je bil bogat rudnik soli in je znanih približno 1300 grobov, med njimi tudi z lepimi artefakti.
10
Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 17–26.
11
Lisjak, Manuela. »Praznovanje Božiča v Medžimurju v 19. stoletju.«, str. 10. Povzeto po: Gönczi, Ferencz.
Međimurje: Ljudi, vjerovanja, običaji. Čakovec: CHAK Čakovec, 1995, str. 40.
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podaril hrvaškemu banu Buzadu. Kasneje je območje prešlo v last najvišjega častnika županije
Zala, Dimitriju Čaku. V drugi polovici 13. stoletja je bilo Medžimurje v lasti grofov Güssing,
ki so ga izgubili, vključno s trdnjavama Štrigova in Čakovec, v vojni proti avstrijski oligarhiji
in vojvodi Albertu. Ob koncu vojne je Medžimurje prešlo v last grofovih sovražnikov. Kralj
Karel I. se je odločil, da ga pridobi nazaj z vojaško silo, vendar ga je še pred bojem dobil nazaj
v zameno za denarno plačilo. Zatem je območje, s kraljevskim ukazom, dobil župan Šomodske
županije Donch. Do leta 1350 je bilo Medžimurje v lasti krone, nato pa je prešlo v last
sedmograškega vojvode in viteza Štefana II. Lackovića. Območje je dobil od kralja Ludvika I.
Ogrskega v zameno za usluge tekom vojnega pohoda. Lackovićevi nasledniki so se kralju
Sigismundu zamerili in tako so ozemlje v roke dobili bratje Szécsényi. Izmenjava je bila
izničena leta 1404, Medžimurje pa je bilo ponovno vrnjeno kroni. Kralj Sigismund je leta 1405
zapustil Štajersko in Medžimurje oddal v zakup Celjskim grofom, vendar ga nikoli več ni dobil
nazaj. Po smrti zadnjega Celjskega grofa je njegova vdova Medžimurje izročila ljudem, ki na
Madžarskem niso imeli ničesar v lasti. S tem dejanjem je prekršila zakone, kralj Matija
Hunyadi, poznan tudi kot Matija Korvin pa je Medžimurje z orožjem ponovno pridobil nazaj v
last krone, ter ga predal svojemu ministru za finance Ivanu Ernuštu Hampu. Rodbina Ernušt je
izumrla leta 1541.12
Grof Peter Keglević, nekdanji hrvaški ban in tast zadnjega Ernušta, je želel Medžimurje zadržati
zase. Na podlagi fevdalnih zakonov pa je po razpadu rodbine zemlja pripadala kralju, zato je
takratni kralj Ferdinand leta 1546 izdal ukaz, da se ozemlje lahko odvzame s silo. Kot izvršitelj
odredbe je bil izbran Nikolaj Zrinski. Po junaškem ponovnem zavzetju ter obrambi trdnjave je
Medžimurje nasledil Nikolajev najstarejši sin Juraj. Juraj je umrl leta 1603 in Medžimurje sta
nasledila njegova sinova Juraj in Nikolaj. Oba sta zakonsko zvezo sklenila s protestantkama in,
ker je običaj tako zahteval, vstopila v protestantsko vero, vendar sta se že leta 1619 ponovno
vrnila k rimokatoliški veri in postala njena »najgorečnejša borca«. Ferdinand II. je, zaradi
njegovega karakterja in vojaških zaslug, zelo cenil Juraja Zrinskega, katerega sta po njegovi
smrti leta 1626 nasledila sinova Nikolaj in Peter. Sinova sta leta 1649 z dogovorom prekinila
skupno gospodarjenje nad ozemljem ter si ga razdelila na dva dela. Nikolaj je dobil Medžimurje
in ostala ozemlja pred Donavo, Peter pa je dobil ozemlje čez Donavo in posamezne posesti ob
Jadranskem morju. Nikolaj Zrinski je postal naslednji župan županije Zala in Šomodske
županije, legradski vodja ter od leta 1647 tudi hrvaški ban. 13 Po besedah Gönczija je prav on
12
13

Prav tam, str. 10–11. Povzeto po: Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 50–55.
Prav tam, str. 11. Povzeto po: Prav tam, str. 55–59.
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zaslužen za to, da je Medžimurje postalo center gibanja proti turškim vpadom in za obrambo
območja Hrvaške.14 Nikolaj Zrinski je umrl leta 1664 med lovom. Nekaj časa je bilo
Medžimurje v lasti vdove Sofije Löbl, ki je vladala v imenu Nikolajevega sina Adama, potem
pa ga je prevzel Peter Zrinski. Zaradi njegovega načina vladanja se je dunajski dvor ustrašil za
svoje ozemlje in leta 1670 v Medžimurje poslal svojo vojsko. Poveljnik vojske je bil general
Spankau, njegov cilj pa je bil zlomiti in ujeti Petra Zrinskega. Peter je skupaj s Franom Krstom
Frankopanom odjezdil proti Dunaju, da tam sklene mir. Na Dunaju so ga skupaj s Frankopanom
priprli in ga 30. aprila 1671 v Dunajskem Novem mestu usmrtili. Spankau je tako prevzel
trdnjavo v Čakovcu ter kasneje v Kotoribi in Legradu, vendar se na tem območju ni dosti
zadrževal. Zadnji lastnik Medžimurja iz rodbine Zrinskih je bil Adam (sin Nikolaja), ki je leta
1691 umrl v bitki proti Turkom pri Slankamenu. Po njegovi smrti je celotno rodbinsko imetje
za kratek čas prevzela komora v Gradcu.15
Od leta 1695 do 1702 je bilo Medžimurje pod upravo markiza de Pryea, nato pa ponovno pod
upravo graške komore. V tem času se je v Medžimurju oblikovala uporniška vojska Franje
Rákóczyja II, ki je napadla Čakovec ter prebivalcem območja naložila davke. Med leti 1715 in
1719 je Medžimurje v začasen najem dobil Ivan Čikulin. Kralj Karel III. je območje
Medžimurja kot poročno darilo podaril16 grofu Mihajlu Althanu in njegovi ženi Pereguardo
Anni – Pignatelly. Kasneje so si štirje potomci grofa Althana Medžimurje med seboj razdelili
in si prostor lastili vse do leta 1791. Tega leta so namreč trije še živeči sinovi – Mihajlo, Franjo
in Maksimiljan – zaradi dolgov prostor prodali grofu Juriju Feštetiću. Kljub poskusom da bi
dogovor preklicali, je na koncu ena četrtina ozemlja ostala v lasti Feštetićev. V tem času so
medžimurski kmetje začeli odkupovati svoje kmečke obveze in tako postali zakupniki tj.
svobodni ljudje. Kot zakupniki so zemljo tudi bolje obdelovali in zanjo bolj vestno skrbeli. Jurij
Feštetić je izdal odredbo v kateri je določil, da je po 25 letih mogoče odkupiti celotno zemljo
posameznika. To priložnost je zagrabila večina kmetov Medžimurja in tudi trgovska mesta so
postajala svobodnejša.17
2.1.4 Začetek nove dobe
Medžimurje je v času od 1790 do 1918 administrativno in politično pripadalo madžarski
županiji Zala s sedežem v Jageršku (Zalaegerszegu), z izjemo krajšega obdobja med leti 1849
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in 1861, ko je bilo pod hrvaško upravo. Glavna značilnost tega obdobja je proces prehoda iz
tradicionalne fevdalne družbe v meščansko.18
Tako kot ostali narodi v Habsburški monarhiji so tudi Hrvati prelomnega leta 1848, poleg
ukinitve tlačanstva, iskali nacionalne pravice v okviru monarhije. V sklopu Velike narodne
skupščine v Zagrebu 25. marca 1848 so z »Zahtevami hrvaškega naroda« prikazali trenutno
stanje nacionalno-integracijskega procesa hrvaškega naroda. Od kralja so zahtevali:
1. Imenovanje barona Josipa Jelačića za hrvaškega bana.
2. Sklic hrvaškega sabora in njegovo redno zasedanje.
3. Teritorialno celovitost hrvaških območij, torej priključitev Kraljevine Dalmacije in
Vojne krajine Hrvaški in Slavoniji.
4. Ustanovitev odgovorne narodne vlade.
5. Mestne in politične svoboščine ter odpravo privilegiranih razredov.
6. Ustanovitev narodne vojske.
7. Odpravo tlačanstva.19
Že 23. marca 1848 je kralj z dekretom imenoval barona Josipa Jelačića za hrvaškega bana. Ban
je zaprisegel 8. aprila na Dunaju, istočasno pa je bil imenovan za podmaršala in vojnega
poveljnika Banske Hrvaške in Vojne krajine. Ena od glavnih zadev, ki jih je razglasil, je bil 25.
aprila podpisan razglas o odpravi tlačanstva. Josipu Jelačiću je bil 10. junija 1848 odvzet naziv
bana, vendar mu je kralj Ferdinand naziv vrnil 4. septembra. Zaostritev situacije med Dunajem
in Budimpešto, razglasitev samostojnosti Madžarske in njena odcepitev od monarhije je namreč
spremenila odnos dvora do Hrvatov.20
Na Hrvaškem so se priprave na vojno za osvoboditev Medžimurja začele avgusta 1848. Vojska
je pod poveljništvom bana Josipa Jelačića 11. septembra 1848 prečkala Dravo pri Varaždinu,
vstopila v Medžimurje ter ga priključila Hrvaški. 11. septembra je ban izdal dva razglasa. Prvi
je bil namenjen madžarskemu narodu, ki naj bi vojno vodil v interesu večine. Drugi razglas pa
se je nanašal na vojake in njihove poveljnike z željo, da se pridružijo hrvaški vojski pod
cesarsko zastavo. S tem je razglasil boj za enotnost Habsburške monarhije.21 Madžarska vojska

18

Prav tam, str. 12. Povzeto po: Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 81.
Prav tam, str. 12-13. Povzeto po: Kalšan, Vladimir. Prijelomne godine: Međimurje 1848-1918. Uz 150 l. 80.
obljetnicu priključenja Međimurja Hrvatskoj. Čakovec: Muzej Međimurja Čakovec, 1998, str. 3.
20
Prav tam, str. 13. Povzeto po: Prav tam, str. 3–4.
21
Prav tam, str. 13–14. Povzeto po: Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 83.
19

18

se je ob odsotnosti bana Jelačića vrnila v Medžimurje pod poveljništvom generala Morica
Percela in 17. oktobra 1848 stopila na medžimurska tla. Izkoristila je dejstvo, da je mejo na reki
Muri branilo le nekaj hrvaških vojakov Narodne garde. Glavni cilj madžarskega napada iz
Nagykanizsa je bil Čakovec. Kapetan Šafran, ki je branil mejo na Muri med Kotoribo in
Letenjami, je v imenu majorja Rubida skušal priti v Hodošan pred Madžari, kar pa mu ni uspelo.
V vzhodnem Medžimurju je hrvaške vojake zajela panika in niso izvedli nobenega odpora.
Poleg tega so se pokazali tudi sovražni odnosi med medžimurskimi prebivalci in hrvaškimi
vojaki, ki so zaradi slabe oskrbe ropali kmečko prebivalstvo. Po izgubi Medžimurja je
generalštab hrvaške vojske (lociran v Zagrebu) v Varaždin poslal podmaršala Dahlena kot
zamenjavo za bana Jelačića, z nalogo organizacije obrambe. Percel je ocenil, da je položaj
madžarske vojske v Medžimurju težko obraniti, saj so stalno grožnjo predstavljale vojaške
skupine generala Burića med Ormožem in Ptujem, generala Todorovića v Varaždinu in
podmaršala Dahlena v Legradu. Ta ocena se je izkazala za pravilno, saj je 13. novembra 1848
podmaršal Dahlen ponovno zavzel Čakovec in zasedel vsa mesta v Medžimurju. Kasneje so
Madžari nekajkrat ponovno poskušali priti v Medžimurje pri Legradu, toda brez uspeha. Poraz
oz. predaja madžarske vojske pri Világosu v avgustu leta 1849 pa je pomenila tudi konec
madžarske revolucije in ponovno stabilizacijo političnih priložnosti v monarhiji.
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Slika 4: Osvoboditev Medžimurja leta 1848.

Vir 4: Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 82.

Ko je leta 1848 prišlo do prekinitve realne unije med Hrvaško in Madžarsko, je prišlo do
ustanovitve Banskega sveta. Svet je prevzel vlogo samostojne vlade, vendar je po porazu
Madžarov konec leta 1849 prišlo do ukazov s strani Dunaja in tudi Hrvaška se je morala
integrirati v enotno administracijo, ki je veljala za celotno monarhijo. Neoabsolutizem je bil
razglašen 31. decembra 1851. Vrhovni župani so postali izvršni organ Banske vlade. Nastala je
hierarhija upravnih enot (Banska vlada, županije, podžupanije in občine), ki so od takrat naprej
morale izvrševati naloge Ministrstva notranjih zadev. Medžimurje je začasno ostalo v sestavi
Hrvaške kot del Varaždinske županije, toda o njegovem statusu je bilo potrebno še naknadno
razpravljati.22
»Medžimurje se je vse do leta 1857 delilo na tri politične okraje: čakovski, preloški in
štrigovski, kasneje pa je imela podžupanija Medžimurje dva okraja in devet upravnih
občin. Upravne občine čakovskega okraja so bile: Čakovec, Nedelišće, Štrigova,
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Novakovec, Mursko Središće. Del preloškega okraja pa so bile Prelog, Kotoriba,
Hodošan in Sveta Marija.«23
S porazom Avstrije v severni Italiji leta 1859 in finančno krizo je bila dunajska oblast prisiljena
sprejeti dejstvo, da se mora za pomoč obrniti k silam zunaj državne birokracije. Cesar je zatoz
odlokom 5. marca 1860 v svoj svetovalni organ pozval predstavnike zgodovinskih pokrajin, ki
so mu imeli pravico svetovati glede finančnih vprašanj.24 20. oktobra 1860 je cesar končno izdal
t. i. oktobrsko diplomo oz. drugo oktroirano ustavo o ureditvi notranjih državnopravnih
odnosov monarhije. S kombinacijo absolutizma in ustavnosti, federalističnih in centralističnih
elementov je imela nova ustava nalogo umiriti napetosti med vladarjem in (madžarskim)
plemstvom. Diploma je delila »zakonodajno oblast med cesarja, deželne zbore in državni zbor,
ki naj bi bil kakor dotedanji razširjeni državni svet sestavljen iz predstavnikov dežel«25. S to
ustavo je bilo obnovljeno stanje pred letom 1848 in v skladu s tem je bilo potrebno urediti nove
županijske uprave in utrditi njihove meje. Banska konferenca je začela delovati 26. novembra
1860, cesar pa ji je namenil vlogo pomirjanja javnosti po določitvah oktobrske diplome, ki je
le delno zadovoljila pričakovanja političnih prvakov. Cesar je Bansko konferenco in Hrvaško
dvorno sodišče pozival, naj mu z dokazi podkrepijo pravico, po kateri Medžimurje pripada
Hrvaški. Predstavniki konference so izjavili, da niso pristojni za obravnavanje dotičnega
vprašanja in so odločitev prepustili hrvaškemu saboru v upanju, da bo do odločitve trajal status
quo. Cesar je 26. januarja 1861 s pismom določil, da se Medžimurje priključi v županijo Zala
z obrazložitvijo, da se Banska konferenca ni izjasnila ter da je Medžimurje do leta 1848
pripadalo Madžarski. Ker je cesar želel sporazum z madžarskim plemstvom, ki je vztrajalo na
celovitosti Ogrske, je moral podpreti odcepitev Medžimurja od Hrvaške. Predstavniki
Medžimurja so v pismu velikemu županu in grofu Ivanu Erdöyju zahtevali, da se vprašanje
pripadnosti Medžimurja postavi na dnevni red. Skupščina Varaždinske županije, v kateri so
imeli večino unionisti (»mađaroni«), je 28. januarja 1861 zbrala vse uradnike iz vseh okrožij, z
izjemo medžimurskega, pod pretvezo, da Hrvaška Medžimurje ni imela pravno v svoji lasti. Od
15. januarja do 12. marca 1861 sta v Medžimurju vzporedno delovali hrvaška uprava z
Antonom Globočnikom na čelu in madžarska oblast. Medžimurje je bilo v županijo Zala uradno
priključeno 12. marca 1861, ko je Globočnik po poslanem pisnem nalogu kraljevemu
namestništvu v Zagrebu predal svojo upravo madžarski komisiji in zapustil Medžimurje.
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Administrativno in upravno je imelo Medžimurje v sklopu Ogrske dve okrožji, Čakovec in
Prelog s skupaj 22 upravnimi občinami. V čakovskem okrožju so bile občine Belica, Čakovec,
Gornji Mihaljevec, Lopatinec, Macinec, Sveti Martin na Muri, Nedelišće, Podturen, Selnica,
Štrigova in Vratišinec, v preloškem pa Dekanovec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Draškovec,
Goričan, Sveti Jutaj u Trnju, Kotoriba, Legrad, Mala Subotica, Sveta Marija in Prelog.26
Položaj ne-madžarskih narodov je bil z Zakonom o narodnosti iz leta 1868 razglašen za notranje
vprašanje Ogrske, problem ne-madžarskih narodnosti pa je bil določen po principu obstoja
izključno enega in edinega madžarskega političnega naroda. To je pomenilo, da se pripadnike
posameznih narodov ne smatra kot skupnost, temveč kot posameznike, kar je avtomatično
zavrnilo pravice posameznih narodov do avtonomije v okviru Ogrske. Zakon je med drugim
madžarskemu narodu dajal pravico do svobodne uporabe materinskega jezika na nižjih stopnjah
sodnih postopkov in v izobraževanju, omogočal pa je tudi svobodo političnega in kulturnega
organiziranja.27
Po oceni Ivana Novaka je bil učinek madžarizacije porazen za hrvaško zavest in kulturo.28
Medžimurci naj bi sprejeli madžarsko identiteto in s prezirom začeli gledati na Hrvate preko
Drave. Novak opisuje tudi, kako so različno dojemali »Zagorca« (t. j. Hrvat iz Hrvaške) in
Madžara. Prvi je bil »človek z umazanimi gatami, brez plašča, s torbo čez ramena in čevlji –
vedno sključen in temnega obraza«, nasproti pa mu je stal »človek s tesnimi hlačami, s plaščem
na vrvice, pokončen, vedrega obraza in zavihanih brkov«29. Kljub temu da bi se posamezniki
prej razglasili za Madžare, so Medžimurci vedeli da govorijo »horvatski«. Ravno zaradi razlike
v jeziku bi se tako prej imenovali za Medžimurce kot Hrvate.30 V popisu konec 19. stoletja je
bilo v Medžimurju skupaj 81.115 prebivalcev, od tega je 75.663 Hrvatov, 4.401 Madžarov, 689
Nemcev, 118 Romunov, 25 Slovakov, 2 Srba in 216 ostalih.31
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3. Pregled dogajanja na Madžarskem in Hrvaškem oz. Jugoslaviji, s
poudarkom na prostoru Medžimurja
3.1 Leto 1918
3.1.1 Razpad Avstro-Ogrske
Predhodne težnje slovanskih narodov po združitvi in oblikovanju lastne države so se po prvi
svetovni vojni kmalu začele uresničevati. Vzpostavitev nove države je omogočilo tudi dejstvo,
da je po vojni Avstro-Ogrska država razpadla in obe novonastali državi, Madžarska in Avstrija,
sta bili poraženki vojne in posledično za svoja dejanja tudi kaznovani. Avstro-Ogrska je
kapitulirala 11. novembra 1918, ko je premirje podpisala Nemčija. Razlogi za razpad so bili
politični manevri po atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu (28. junij
1914), bojevanje na dveh frontah (ruski in italijanski) in dodatne izgube. Nesporazumi in
napetosti so se kazali tudi znotraj same monarhije, saj so bili gospodarstvo, uprava in
pravosodje podrejeni vojaškemu absolutizmu. Konflikti so se pojavili tudi v politični sferi.
Avstro-ogrski minister za zunanje zadeve, grof Ottokar Czernin, je 2. aprila 1918 s svojim
govorom pred dunajskim občinskim svetom izzval francoskega premierja Georgesa
Clemenceauja, kar je sprožilo dodatne napetosti (afera Sixtus). Cesarja Wilhelm II. in Karel I.
sta že 12. maja 1918 podpisala sporazum o bližnjem in dolgoročnem sodelovanju med
državnima tvorbama, o vojaškem zavezništvu in gospodarskem sodelovanju. Konec meseca je
ameriški državni tajnik Robert Lansing razglasil, da Habsburška monarhija postaja nemški
satelit, zato bi morala kot celota nehati obstajati. Očitno je postalo, da je antantnim silam
Habsburška monarhija predstavljala trn v peti. Po kapitulaciji Nemčije in posledično AvstroOgrske so antante sile izkoristile priložnost in z nekaj pomoči poskrbele za spremembo
zemljevida Evrope. K temu je pripomogel tudi program 14. točk32 ameriškega predsednika
Woodrowa Wilsona. Ena izmed točk je bila zahteva po samostojnosti in suverenosti manjših
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https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/fourteen_points.shtml (Dostop: avgust 2019).
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evropskih narodov, ki so se oblikovali na ozemlju razpadlih držav. V letu 1918 je prišlo do
oblikovanja novih držav; 7. oktobra je bila razglašena Poljska, 28. oktobra so neodvisnost
razglasili Čehoslovaki, 29. oktobra je bila razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov
(Država SHS), 31. oktobra neodvisna država Madžarska in 1. novembra Zahodna Ukrajinska
republika.33
3.1.2 Madžarska
V času 1. svetovne vojne je imel mesto madžarskega ministrskega predsednika István Tisza, ki
je vojaški akciji Avstro-Ogrske sicer nasprotoval, a je na koncu vendarle sprejel madžarski oz.
avstro-ogrski napad na Srbijo. Madžarska je bila v vojaške bitke vključena do 27. oktobra 1918,
ko je Avstro-Ogrska zaprosila za premirje, ki je bilo 2. novembra podpisano v Padovi. »S tem
je bilo udeležbe Madžarske v prvi svetovni vojni formalno konec, vendar je bila država še leto
in pol prizorišče konfliktov, večjih in manjših spopadov in vojaške okupacije.«34 Novembra
1918 je bila na Dunaju razglašena Avstrijska republika, madžarske politične sile ter javnost pa
so zahtevali podobno rešitev zase. Madžarska je Narodni svet dopolnila s predstavniki strank
in nekaterih državnih organizacij ter ustanovila Veliki narodni svet oz. začasni narodni zbor.
Državni zbor, ki je bil do takrat v veljavi, se je 16. novembra 1918 razpustil, svojo funkcijo pa
je preklical tudi višji dom. Že istega dne je Veliki narodni svet razglasil neodvisnost Madžarske,
najavil odstop kralja in predlagal ustanovitev ljudske republike.35
3.1.3 Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev
Ko je postalo jasno, da Avstro-Ogrska ne bo obdržala svoje enotnosti, so se v začetku oktobra
1918 v Zagrebu sestali odposlanci Slovencev, Hrvatov in Srbov ter ustanovili Narodni svet, ki
je predstavljal politično predstavništvo treh narodov znotraj Avstro-Ogrske. Oblikovali so tudi
program njihove združitve v neodvisno in demokratično državo. Deset dni kasneje so objavili,
da se vse tri narodne skupine strinjajo, da jih Narodni svet tudi uradno zastopa. Ko je neodvisno
državo razglasila Češkoslovaška, je hrvaški sabor naslednjega dne sledil njenemu zgledu. S tem
je pretrgal vse povezave z Avstrijo in Ogrsko in razglasil Dalmacijo, Hrvaško in Slavonijo za
neodvisno državo, še istega dne pa je nastala tudi Država SHS, ki je obsegala Slovenijo,
Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Vojvodino. Povezale so se torej vse južnoslovanske dežele
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nekdanje Avstro-Ogrske. Predsednik Narodnega sveta je postal Anton Korošec,
podpredsednika pa sta bila Ante Pavelić in Svetozar Pribičević. Država SHS je obstajala le 33
dni, do 1. decembra 1918. Že v novembru 1918 so se predstavniki Kraljevine Srbije, Narodnega
sveta SHS in Jugoslovanskega odbora sestali v Ženevi. Beseda je tekla o nastanku skupne
države vseh navzočih v katero bi bila povabljena tudi Kraljevina Črna gora. Kljub težnjam po
dogovoru, so najpomembnejša vprašanja ostala neodgovorjena.
Država SHS je bila mednarodno nepriznana, meje države niso bile jasno določene (predvsem
jih je skrbelo italijansko prodiranje na zahodu države), vsi predstavniki Kraljevine Srbije so
stremeli k združitvi, znotraj Države SHS so se vrstili nemiri zaradi socialnih problemov in v
državi je zavladala splošna zmeda. Zaradi vseh navedenih težav si je Država SHS prizadevala
za povezavo s Kraljevino Srbijo. Vprašanje se je pojavilo pri razpravah, ali naj bo nova skupna
država zasnovana konfederalno ali federalno. Sklep o združitvi s Srbijo je odbor Narodnega
sveta izglasoval 24. novembra 1918. Organizacijo države so prepustili ustavodajni skupščini,
začasno pa je bil za vladarja določen regent, srbski prestolonaslednik Aleksander Karađorđević.
Aleksander je novo vlogo kmalu sprejel in razglasil Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
(Kraljevina SHS). 1. decembra 1918 je bil s strani delegacije podpisan akt o združitvi s
Kraljevino Srbijo, ki ga je v imenu Narodnega sveta podpisal Ante Trumbić.36
3.1.4 Medžimurje
Konec leta 1918 je bilo Medžimurje sestavni del Ogrskega kraljestva znotraj Avstro-Ogrske
države. Posledično je bilo tudi prebivalstvo Medžimurja militarizirano znotraj avstro-ogrske
vojske. Medžimurce so pošiljali na različna bojišča. Mobilizirali so vse moške med 18 in 52
letom starosti, madžarska oblast pa je njihovim družinam v zameno dodelila vojno podporo in
stanovanjsko pomoč.37 Prebivalstvo Medžimurja je tako živelo v precej težkih življenjskih
razmerah (primanjkovalo je oblačil, obutve in tudi hrane, saj je bil majhen pridelek lokalnih
kmetov namenjen vojski).
S prihodom vojakov s front so se v Medžimurju začele širiti revolucionarne ideje. To dokazuje
tudi ustanovitev prve socialdemokratične organizacije po vzoru Madžarske Komunistične
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partije.38 Napetost in nezadovoljstvo med vojaki, ki so se vrnili je razvidno tudi iz naslednjega
besedila:
»Po štiriletnem streljanju in umiranju v različnih delih Evrope, po dolgih dnevih in
nočeh v blatu in vodi v jarkih Galicije in Tirolske, so tisti, ki so preživeli številne grozote
med ruskimi zimami in italijanskimi poletji, imeli samo željo po miru in družinskemu
krogu in so sanjali o počitku in lastnem domu.« namesto tega pa so jih dočakali »lakota,
žalost, revščina, bolnišnične postelje, novi grobovi, razklane družine, krute krivice,
neenakost, težka korupcija in na stotine drugega zla v njihovih hišah, oblast in čast pa
v rokah tistih, ki tegobe vojne niti niso okusili.«39
V Medžimurju se je že v začetku novembra 1918 izvedelo, da je hrvaški sabor v Zagrebu 29.
oktobra 1918 prekinil vse državnopravne odnose z Avstro-Ogrsko. Ker pa Medžimurje takrat
ni bilo del Hrvaške oz. trojne Kraljevine Hrvaške, Slavonije in Dalmacije, se je na tem prostoru
pojavila težnja po odcepitvi od na novo vzpostavljene Madžarske. 40 Revolucionarno
razpoloženje prebivalcev Medžimurja je bilo najbolj izrazito ob koncu vojne in ob vračanju
vojske z italijanskih bojišč. Vračanje je potekalo preko organiziranega železniškega transporta.
Predvideva se, da naj bi se v letu 1918 okoli 300.000 vojakov vračalo v svoje domove skozi
območje Medžimurja, vlak pa je ustavljal na postajah Mala Subotica, Donji Kraljevec in
Kotoriba. Mestne oblasti so se vnaprej pripravile in prehodnim vojakom priskrbele hrano, saj
niso želeli, da pride do ropanja in ustrahovanja prebivalstva.41 Stanje v Medžimurju potrjujejo
tudi dokumenti Narodnega sveta SHS, poslani madžarskemu narodnemu svetu, 31. oktobra
1918, v katerih navajajo, da so seznanjeni z dejstvom, da madžarske skupine izvajajo nasilje v
Medžimurju in člane madžarskega narodnega sveta naprošajo, da zaščitijo njihov
(medžimurski) narod. Drugo besedilo pa je napisal komisar madžarske vlade. 5. decembra 1918
je Narodnemu svetu SHS potožil, da na železniški progi Pragersko-Velika Kaniža nekatere
neodgovorne osebe skupaj z medžimurskimi oboroženimi vojaki povzročajo preglavice
železniškemu prometu. V besedilu je bilo to dogajanje navedeno kot razlog za uvedbo izrednega
stanja. Poleg nestabilne situacije med organizacijo transporta medžimurskih vojakov so ti svoje
nezadovoljstvo stresali tudi na someščane, ki so vojno obdobje preživeli doma. Začeli so ropati,
predvsem t. i. vojne bogataše, ki so bili takrat večinoma predstavniki medžimurske židovske
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skupnosti (trgovci in gostilničarji) in pa madžarskega dela prebivalstva (posestniki, notarji in
odvetniki).42
Z naraščanjem nezadovoljstva je 2. novembra 1918 v Goričanu in Prelogu prišlo do narodnega
upora. V Goričanu je upor dosegel vrhunec z razglasitvijo t. i. Goričanske republike43.
Novoustanovljena republika je obstajala vsega 13 dni oz. od 3. do 16. novembra, ko jo je uspela
ukiniti skupina madžarskih vojakov in mornarjev, ki jih je vodil preloški odvetnik Béla Vajda.
Upor je kmalu prerasel v veliko ropanje. To je privedlo Madžare do tega, da so na ozemlju
Medžimurja ustanovili t. i. kazensko sodišče, katerega cilj je bil s kaznovanjem ljudi pokoriti
oblasti. Celotno dogajanje v Goričanu naj bi zahtevalo kar 160 smrtnih žrtev.44 Nekateri avtorji
celo navajajo, da so bili prav ti revolucionarni izpadi in njihovo zatrtje ključni pri priključevanju
Medžimurja Hrvaški, saj so se na ta način jasno izrazila nacionalna nagnjenja.45
Pred podpisom mirovnih sporazumov v sklopu Pariške mirovne konference je bila precej sporna
meja, ki je potekala po reki Dravi torej meja med Madžarsko in Državo SHS oz. Medžimurjem.
Madžarska je želela Medžimurje obdržati na svojem teritoriju, Država SHS pa si je prav tako
prizadevala za priključitev ozemlja Medžimurja in se pri tem sklicevala na program 14. točk
ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona. Ta program je, med drugim, narodom nekdanje
Avstro-Ogrske omogočal pravico do samoopredelitve. V skladu s to politiko je bil v Varaždinu
ustanovljen mestni odbor Narodnega sveta, ki se je pripravljal na oboroženo akcijo. Prebivalci
Medžimurja in člani Narodnega sveta so bili mnenja, da bi se t. i. medžimursko vprašanje lahko
rešilo le z vojno. Dragutin Perko naj bi, kot vojni predstavnik Narodnega sveta SHS, tudi v
Beogradu iskal pomoč srbskih oblasti pri osvoboditvi Medžimurja. Njegove prošnje so zavrnili
s pojasnilom, »da Kraljeva srbska vojska ne more sodelovati v vojnem pohodu na Medžimurje,
glede na to, da se je Medžimurje znašlo zunaj demarkacijske meje.«46 in dodali, da bi v primeru,
da Medžimurski vojaki sami zavzamejo svoj prostor, srbska vojska »naredila vse, da ta
pokrajina ostane v naših rokah.«47 Na pobudo dr. Ivana Novaka48, ki jo je vzpodbudilo
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madžarsko nasilje v Nedelišću, so se člani mestnega odbora Narodnega sveta SHS odločili, da
je potrebno akcijo osvoboditve izvesti čim hitreje.
Slika 5:Poziv Medžimurcem, za boj proti madžarski okupaciji.

Vir 5: https://www.hrdigg.com/wp-content/uploads/2018/11/prijelomna-godina-pogled-u-burno-vrijeme-kadahrvatska-raskida-veze-s-austro-ugarskom-i-ulazi-u-jugoslavensku-zajednicu-11.jpg (Dostop: september 2019).

Prvi poskus osvoboditve Medžimurja je potekal 13. novembra 1918 pod vodstvom majorja
Ivana Tomaševića. Uspelo jim je začasno osvoboditi Nedelišće, vendar je bila hrvaška vojska
precej oslabljena in ni mogla konkurirati močnejši madžarski. Po prvem poskusu je bil
ustanovljen tudi Narodni svet za Medžimurje. Ustanovili so ga dr. Ivan Novak (predsednik), dr.
Stjepan Vidušič (tajnik), Kapistran Geci, dr. Vinko Žganec, Franjo Glogovec in po en
predstavnik vsake medžimurske občine. Dodatno je situacijo v Medžimurju otežil podpis vojne
konvencije v Beogradu 13. novembra 1918. Konvencijo sta podpisala Bela Linden, v imenu
28

madžarske vlade in general Henry, predstavnik poveljstva zavezniške antantne vojske na
vzhodu. S konvencijo je bila kot demarkacijska linija dorečena reka Drava, z njo pa je
Medžimurje ostalo izven Hrvaške. Madžarom je konvencija predstavljala povod za začetek
konca revolucionarnega vrenja v medžimurskih vaseh.49
Načrt drugega pohoda je sestavil podpolkovnik Slavko Kvaternik in zanj določil 24. december
1918. Pohod je imel dve osrednji liniji: glavno južno, ki je potekala od Drave proti severu, in
zahodno, pri kateri se je pohod začel na Štajerskem. Vsaka skupina je imela približno 4.000
vojakov. Glavno skupino je proti Čakovcu vodil podpolkovnik Dragutin Perko, druga skupina
pa je najprej zavzela Letinski most in zavarovala spodnje Medžimurje. Štart je imela v Ormožu,
vodil pa jo je major Henneberg, ki je vojake peljal preko Središća ob Dravi proti Čakovcu. Ob
11. uri istega dne je madžarska vojska podpisala predajo, hrvaška vojska pa zavzela mesto
Čakovec. Že naslednji dan, na božič 1918, je v Medžimurje prispel vodja madžarske vojske, ki
je od Kvaternika iskal pojasnilo, zakaj je hrvaška vojska vstopila v Medžimurje. Kvaternik se
je brez pojasnjevanj kmalu vrnil v Zagreb, vso civilno in vojaško oblast pa predal
podpolkovniku Dragutinu Perku. Perko je tako postal prvi guverner osvobojenega Medžimurja.
Istega dne je potekala zahvalna jutranja maša v Čakovcu in drugih krajih Medžimurja, kjer se
je prepevalo »Te Deum« in tudi »Lijepa naša«50. Popoldne je sledilo prvo srečanje hrvaške
narodne skupščine. Zaradi velike udeležbe so skupščino izvedli kar na dvorišču mestne šole.
Skupščino je z uvodnim govorom otvoril dr. Ivan Novak, besedo pa so dobili tudi preostali
člani. Vsi govorniki so izrazili neizmerno veselje, da je Medžimurje osvobojeno. Nato so se
prebivalci mesta in preostalih medžimurskih vasi zbrali v povorko in se sprehodili do stavbe
oblasti kotarja. Ob poti naj bi prebivalci Medžimurja opazili, kako se mesto Čakovec spreminja,
saj so čez noč izginili nemški napisi na njihovih domovih in javnih zgradbah. 51 Sledila je
reorganizacija Narodnega sveta Medžimurja. Vsi madžarski člani, ki niso znali govoriti hrvaško
ali pa so bili med tistimi, ki so nad prebivalci Medžimurja izvajali teror, so bili nemudoma
odpuščeni. Vse, ki so bili odpuščeni, tudi tisti v drugih poklicnih skupinah, so bili s svojo
lastnino poslani na vlak in bili nato odpeljani v Veliko Kanižo. Madžari se niso mogli sprijazniti
z izgubo Medžimurja, vendar so bili vojaško prešibki, da bi se bolj resno zoperstavili vdoru
hrvaške vojske v Medžimurje. Vseeno pa so upali, da bodo lahko osvoboditvi Medžimurja
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kljubovali v diplomatskih dogovorih. Takoj po vstopu hrvaške vojske na medžimurska tla so
Madžari o dogajanju obvestili udeležence pariške mirovne konference. Udeleženci konference
so zahtevali pojasnilo vrhovnega poveljništva srbske vojske v Beogradu. Srbi so 30. januarja
1919 člane mirovne konference obvestili, da se je vojaška intervencija v Medžimurju odvila
preden so oni prevzeli nadzor območij nekdanje Avstro-Ogrske in so bile vojaške akcije
izvedene s strani lokalne oblasti. Kljub temu da ni sodelovala v bojih, je Srbija držala obljubo
in pripomogla k temu, da je Medžimurje ostalo v rokah osvoboditeljev. Na ukaz vojaškega
upravnika Medžimurja je bil ustanovljen svetovalni organ za civilne zadeve z namenom lažje
kontrole prečkanja meje in sporazumevanja s tujino. S časom je bila s pomočjo vojaškega
sodišča organizirana tudi sodna služba. Civilna oblast se je nato uradno odcepila od vojaške in
za civilnega upravnika imenovala dr. Ivana Novaka, medtem ko je podpolkovnik Perko obdržal
funkcijo vojaškega poveljnika.52
9. januarja 1919 je pred cerkvijo sv. Nikolaja na Franjevačkem trgu v Čakovcu potekalo
srečanje velike narodne skupščine. Na njej so sprejeli resolucijo, v kateri je bilo izjavljeno: »Za
vedno smo se odcepili od Madžarske države, kateri smo do sedaj pripadali zaradi njihove moči
in proti svoji volji.«53.54 Kmalu po vstopu Medžimurja pod hrvaško upravo je prišlo do delitve
administrativne uprave, na podlagi katere se je Medžimurje razdelilo v dva kotarja – Čakovec
in Prelog. Leta 1919 je bil Čakovec iz mesta preimenovan v trg, predhodni status pa mu je bil
povrnjen šele 23. septembra 1934. Za ponovno preimenovanje je bil zaslužen Rudolf Kropek,
dotedanji župan, ki je hkrati zaslužen tudi za odkup čakovskega Starega gradu.

52

Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 129–131.
Horvat, Poviest Međimurja, str. 292–296.
54
Prav tam, str. 128–130; Heršak in Šimunko. »Međimurje – povijest, identitet i seobe«, str. 583.
53

30

Slika 6: Medžimurska skupščina na trgu v Čakovcu.

Vir 6: https://medjimurska-zupanija.hr/wp-content/uploads/2019/01/Medimurska_skupstina_1919-374x264.jpg
(Dostop: september 2019).

3.2 Obdobje med obema vojnama
3.2.1 Nova povojna Evropa
Po 1. svetovni vojni je bilo kljub nekaterim sprotnim dogovorom potrebno uradno urediti
statuse držav poraženk. S tem namenom je prišlo do pariške mirovne konference, ki je potekala
med 16. in 21. januarjem 1919 v palači Versailles pri Parizu. Konference se je udeležilo 25
držav, predsedoval ji je Georges Clemenceau, eno izmed bolj pomembnih vlog pa je imel
Woodrow Wilson in njegov program 14. točk. Na konferenci so potekali pogovori o tem, kako
bo urejena nova povojna Evropa, seveda pa vse članice niso bile enotne v razmišljanjih in idejah
o njeni novi obliki oz. ureditvi.
28. junija 1919 je sledil podpis versajske mirovne pogodbe med silami antante in Nemčijo.
Nemčija je bila razglašena za glavnega krivca prve svetovne vojne in bila temu primerno tudi
kaznovana; sile antante so omejile število vojakov nemške vojske, izgubila je ozemlje Alzacije
in Lorene, ki ju je dobila Francija, določili pa so tudi končni znesek reparacij, ki jih je morala
plačati. 10. septembra 1919 je bila podpisana senžermenska mirovna pogodba med silami
antante in Avstrijo. Avstrija je v tem času že postala republika, a je kot članica razpadle AvstroOgrske, ki je bila med vojno na strani centralnih sil, morala odgovarjati za svoja dejanja.
Priznati je morala suverenost vseh držav, ki so nastale po razpadu Avstro-Ogrske, število
avstrijskih vojakov je bilo omejeno in kakršnakoli ponovna združitev oz. sodelovanje z
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Nemčijo je bilo prepovedano. Antantne sile so 27. novembra 1919 podpisale t. i. neullysko
mirovno pogodbo z Bolgarijo, s pomočjo katere se je uredilo ozemeljsko vprašanje s Kraljevino
SHS, omejeno je bilo število članov njihove vojske, prav tako pa jim je bil določen znesek
plačila reparacij. 4. julija 1920 pa je bila podpisana trianonska mirovna pogodba med silami
antante in Madžarsko. Tako kot Avstrija je bila tudi Madžarska obravnavana kot odgovorna za
prvo svetovno vojno, saj je bila takrat del Avstro-Ogrske države. Določene so bile meje s
sosednjimi državami, posamezna ozemlja so se vrnila pod predvojno upravo, s tem pa je
Madžarska precej ozemlja po prvi svetovni vojni tudi izgubila.
Slika 7: Novonastale države po razpadu Avstro-Ogrske.

Vir 7: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Dissolution_of_AustriaHungary.png/1280px-Dissolution_of_Austria-Hungary.png (Dostop: september 2019).

3.2.2 Madžarska
Pariške mirovne konference po prvi svetovni vojni se je udeležila tudi delegacija Madžarske,
ki je v Pariz prispela 6. januarja 1920. Tam je preostalim udeležencem predstavila več
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zgodovinskih, etnični, gospodarskih in strateških ugovorov proti določilom glede odvzema
nekaterih delov ozemlja. Madžari so poleg predloženih dokumentov in komentarjev zahtevali
spremembe nekaterih meja in na spornih območjih predlagali izvedbo plebiscita. Mnenja so
bila različna, na koncu pa je prevladalo tisto, ki je stremelo k ohranitvi sporazuma oz. meja. 4.
junija 1920 sta mirovni sporazum v Versaillesu podpisala predstavnika madžarske vlade. S
trianonsko pogodbo je Madžarska izgubila dve tretjini svojega nekdanjega ozemlja, ki ni
zajemalo Hrvaške, in skoraj 60 % prebivalcev, od katerih je bilo kar 30 % etničnih Madžarov.
Dele Madžarske so dobile Češkoslovaška, Romunija, Kraljevina SHS in Avstrija, nekaj ozemlja
pa je pripadalo tudi Italiji (Reka) in Poljski. Seveda pa se prebivalci Madžarske vse od podpisa
trianonske pogodbe z njo niso sprijaznili in so proti njej tudi protestirali.55
Stabilno stanje v državi je bilo po prvi svetovni vojni oteženo zaradi več razlogov. Med prvimi
je bila revščina, ki je bila po vojnem stanju pričakovana. Politično prizorišče je presenetilo
dejanje nekdanjega madžarskega kralja Karla IV. Habsburškega, ki je že marca 1920 poskusil
ponovno pridobiti madžarsko krono. Govora je bilo tudi o restavraciji Habsburžanov in preklicu
trianonske pogodbe s strani Madžarov. Nestabilno stanje na Madžarskem je vzpodbudilo
nastanek že prej omenjene male antante. Leta 1921 je moral odstopiti ministrski predsednik Pál
Teleki, njegov položaj pa je zavzel István Bethlen, ki si je za glavni cilj postavil splošno
stabilizacijo države in tako nadaljeval z delom svojega predhodnika.56 Bethlen je »v nemogočih
razmerah po prvi svetovni vojni z dobro izbrano in dosledno izvedeno gospodarsko politiko
'naredil' pravi podvig, saj je dosegel korenito preobrazbo madžarskega naroda«57. To mu je
uspelo tudi zato, ker je bila Madžarska leta 1922 sprejeta v skupnost narodov, s pomočjo katere
je Bethlen že leto kasneje prejel ugoden kredit, ki mu je pomagal uravnotežiti državni proračun.
Njegovo politiko pa so začeli vedno bolj podpirati tudi v tujini, kar je državi prineslo več
veljave.58
Kljub vsemu pa se Madžarska ni mogla izogniti veliki svetovni gospodarski krizi, ki je svet
zajela v letu 1929. Kriza je zaustavila intenziven razvoj madžarskega gospodarstva in
posledično so se tudi družbeno-gospodarske razmere v kratkem času precej poslabšale. Bethlen
je kmalu ugotovil, da je Madžarska v neprijetnem položaju in je bolje, da jo reši nekdo drug,
zato je njegova vlada avgusta 1931 odstopila. Na njegovo mesto je stopil Gyula Károly, ki je
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uvedel nekaj izrednih ukrepov z namenom doseči stabilizacijo države. Njegova vlada pa
vendarle ni bila dolgotrajna in že jeseni 1932 je na oblast prišla vlada Gyule Gömbösa. Njegova
vlada je bila avtorica Narodnega delovnega načrta, ki je obsegal 95 točk.59
»V njem je med drugim za najpomembnejši cilj postavil moralno in materialno blaginjo
prebivalstva, posplošitev tajne volilne pravice, uspešnejši in cenejšo državno upravo,
preprečitev »nezdravih« elementov kapitalizma, stabilno nacionalno valuto, odpravo
brezposelnosti, uspešnejšo razdelitev agrarne zemlje, razvoj zadružnega gibanja itd.«60
Leta 1933 se je, s prihodom Hitlerja na mesto premierja, Gömbös odločil za simpatizerstvo z
nacizmom in fašizmom. Njegov namen naj ne bi bila podpora totalitarnega režima, temveč s
pomočjo Nemčije doseči uresničitev zahtev po priključitvi odcepljenega teritorija, ki je bil
Madžarski odvzet s trianonsko pogodbo. Poleg Nemčije pa je madžarski premier iskal
zaveznike tudi drugje. Med drugimi je leta 1943 navezal diplomatske stike s Sovjetsko zvezo.
S tem dejanjem je Madžarski zagotovil nov trg.
Po smrti Gömbösa ga je nasledil Kálmán Darány, ki se je pod vedno večjim pritiskom Nemčije
obračal k Veliki Britaniji in Franciji. Vzdušje na madžarskem je postalo napeto po priključitvi
Avstrije k tretjemu rajhu, saj je bila Nemčija s tem že v neposredni bližini Madžarske. Do
sprememb je prišlo, ko sta Anglija in Francija Nemčiji in Italiji prepustili odločanje o političnih
situacijah v Srednji in delih Vzhodne Evrope. 2. novembra 1938 sta delegaciji Nemčije in Italije
na Dunaju sprejeli prvi dunajski sklep, ki je določil, da se južni predeli Slovaške znova
priključijo k Madžarski. Marca 1939 je bila sprejeta odločitev, da se tudi vzhodne predele
nekdanje češkoslovaške države znova pripne k Madžarski. 1. septembra 1939 pa jih je prehitel
izbruh druge svetovne vojne
3.2.3 Kraljevina Jugoslavija
Med letom 1918, ko je nastala Kraljevina SHS, in letom 1921 je potekalo oblikovanje nove
države.61 Poleg osrednje oblasti, ki je temeljila na poenotenju in centralizaciji državne uprave,
se je centralizirala tudi vojska, kar se je kazalo v dejstvu, da so vodilna mesta obdržali srbski
oficirji. Nerešeno je ostalo vprašanje meja. Iz hrvaškega vidika je bila najbolj sporna meja z
Italijo (zahodna Istra in Reka). Italija je imela še vedno pod nadzorom predele Dalmacije, ki jih
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je zasedla s koncem leta 1918. Italija ni priznala Kraljevine SHS, četudi so v letu 1919 to storile
vse večje sile. Zaradi pritiska glede meja in konstantne napetosti med Kraljevino SHS in Italijo,
je bil novembra 1920 v mestu Rapallo podpisan mirovni sporazum med državama. Po
sporazumu je Italiji pripadalo ozemlje zahodno od Reke, posamezni kvarnerski otoki, Zadar,
Lastovo in Palagruža. Vseeno pa je bila to le začasna rešitev. Tudi kasneje namreč »politika
fašistične Italije ni nehala na različne načine demonstrirati ozemeljskih pretenzij do hrvaških
krajev, tako da je bila celotno medvojno obdobje poglavitna zunanja grožnja jugoslovanski
državi«62. Leta 1920 je Kraljevina SHS sklenila trianonsko mirovno pogodbo z Madžarsko. S
pogodbo so uspeli skleniti ozemeljski kompromis s katerim je več deset tisoč predstavnikov
hrvaške manjšine ostalo na Madžarskem, v Kraljevini SHS pa približno štiristo tisoč
Madžarov.63
Na Hrvaškem se je pod vodstvom Stjepana Radića oblikovala Hrvaška kmečka stranka (HSS),
ki je vztrajala pri republikanski obliki države in spoštovanju hrvaških državnih in nacionalnih
posebnosti ter bila tako glavna moč odpora proti velikosrbski politiki dinastije Karađorđević.
Takoj po vzpostavitvi Kraljevine SHS je začel delovati tudi represivni aparat. Začela so se
oblikovati radikalna socialistična gibanja, ki so jih vodili komunisti. 2. avgusta 1921 je bil v
skupščini sprejet zakon o zaščiti javne varnosti in reda v državi. »Ta zakon je z najostrejšimi
kazenskimi grožnjami prepovedal sleherno komunistično delovanje in dokončni izrinil KPJ iz
okvira veljavnih ustavnih pravic, čeprav so poslanci KPJ na vidovdansko ustavo prisegli.«64.
V nadaljevanju so komunističnim poslancem razveljavili mandate in s tem je prišlo do začetka
odkrite diktature meščanstva, ki je trajala do konca Jugoslavije.65
Obdobje med letoma 1921 in 1928 lahko imenujemo obdobje ustavnega parlamentarizma ali
po besedah nekateri, obdobje navideznega ali lažnega parlamentarizma.66 Skupščina je 28.
junija 1921 sprejela novo ustavo Kraljevine SHS, poznano tudi kot vidovdanska ustava.
»Vidovdanska ustava je po svojih določilih opredeljevala Jugoslavijo za centralistično urejeno
parlamentarno monarhijo z imenom 'Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev' in 'srbskohrvatsko-slovenskim jezikom' kot državnim.«67 Kraljevina SHS je z novo ustavo postala ustavna
monarhija, v kateri je imel vse pristojnosti kralj iz dinastije Karađorđević. Kralj je
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»odločal o vprašanjih miru in vojne, poveljeval je vojski, imenoval generale in visoke
uradnike, skliceval in končeval zasedanja skupščine, razpisoval volitve, potrjeval in
razglašal zakone, postavljal in klical na odgovornost vlado ipd., ne da bi mu bilo treba
za svoja dejanja komur koli odgovarjati.«68.
Uveden je bil kompromisni nacionalni unitarizem, kar je pomenilo, da je država sestavljena iz
»treh plemenov enega naroda« tj. srbskega, hrvaškega in slovenskega. Problem se je pojavil pri
vprašanju enakosti med navedenimi narodi. Dejanska situacija je bila, da je država temeljila na
velikosrbski hegemoniji. Večina politikov iz bivše Avstro-Ogrske je nasprotovala načinu
združitve, ki je temeljil na srbskih interesih. Oblast je bila centralizirana v Beogradu, kar je
privedlo do tega, da so bile vse deželne vlade s sprejetjem ustave ukinjene.69
Kraljevina SHS je bila na podlagi nove ustave razdeljena na 33 administrativnih enot. Hrvaška
se je delila na Zagrebško, Osiješko, Sremsko, Primorsko-krajiško, Splitsko in Dubrovniško
oblast. Kotor je bil dodeljen Cetinjski oblasti, Kastavština Ljubljanski oblasti, Medžimurje pa
je bilo priključeno Mariborski oblasti.70
Kraljevina SHS je začela tudi z mednarodnim povezovanjem; skupaj s Češkoslovaško je
podpisala sporazum na podlagi katerega je nastala politično-obrambna zveza imenovana mala
antanta. Kasneje se je k podpisu sporazuma priključila tudi Romunija. Sporazum naj bi vse tri
podpisnice ščitil pred ozemeljskimi težnjami Italije in Madžarske, poleg tega pa tudi
preprečeval obnovitev Avstro-Ogrske.
Zaradi vseh težav s katerimi se je spopadala Kraljevini SHS (porast pripadnikov komunističnih
strank oz. ustanavljanje t. i. kmečkih strank), je 20. junija 1928 v beograjski skupščini prišlo do
incidenta. Srbski radikalni poslanec Puniša Račić je streljaj v zastopnike HSS. Umorjena sta
bila Pavel Radić in Đuro Basarič, težje pa je bil ranjen tudi Stjepan Radić, ki je za posledicami
streljanja umrl kasneje. Vodstvo HSS je prevzel Vladko Maček.71 S streljanjem v skupščini se
je še povečal razkol med Hrvati in Kraljevino SHS, ki so imeli napete odnose že od same
vzpostavitve nove države. Hrvaška je namreč nasprotovala srbski hegemoniji in stremela k
povečanju nacionalnih pravic preostalih narodov, ki so bili del Kraljevine SHS.72
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Streljanje je postalo tudi povod za spremembe, do katere je v državi prišlo 6. januarja 1929.
Velikosrbski in kraljevi krogi so stanje nemira izkoristili v svoj prid. Na ta dan je namreč kralj
Aleksander razveljavil vidovdansko ustavo, ukinil parlament in uvedel osebno oz. t. i.
šestojanuarsko diktaturo.
»Diktatura je bila odgovor na zaostritev odnosov v državi zaradi nerešenega
nacionalnega vprašanja in na naraščanje socialnih gibanj kmečkih in delavskih množic
spričo nenehne in vedno hujše krize kmečkega gospodarstva in vse ostrejšega
izkoriščanja dela.«73
Država je po novi ustavi dobila ime Kraljevina Jugoslavija, njeno prvo dejanje pa je bilo
dopolnitev zakona o zaščiti države. Dopolnitev je pomenila vključitev vseh državljanov v
kazenska določila. To je pomenilo, da so bili lahko kaznovani prav vsi, ki so se novemu
državnemu režimu upirali. Prepovedali so uporabo nacionalnih imen in simbolov raznih
političnih in nacionalnih skupin. Prepovedano je bilo tudi delovanje vseh političnih strank, ki
so stremele k spremembi državne ureditve. Uveden je bil nov zakon o tisku, s katerim so
prenehali izdajati več kot polovico vseh takratnih časnikov v državi. Ponovno so spremenili
administrativno razdelitev države in uvedli 9 banovin, medtem ko so Beograd, Zemun in
Pančevo predstavljali posebne upravne enote. Meje banovin se niso ozirale niti na zgodovinske
niti na narodne enote, kar med njihovimi prebivalci ni povzročilo posebnega navdušenja.
Banovine so bile pravzaprav brez kakršnekoli avtonomije, njihove predstavnike bane pa je
imenoval kar kralj sam.
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Slika 8: Večina ozemlja današnje Hrvaške se je znašla v Savski banovini s središčem v Zagrebu in v
Primorski banovini s središčem v Splitu.

Vir 8: Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 199.

Meščanska opozicija, ki se je krepila v posameznih delih Kraljevine Jugoslavije, se kljub vsem
spremembam ni odločila za odpor. Kljub temu pa je prišlo do emigracije nekaterih političnih
skupin. V ospredju emigrantov so bili predvsem člani stranke HSS.
»Najpomembnejša osebnost med političnimi emigranti je bil vodja SDS74 Svetozar
Pribičević, ki je postal prepričan republikanec in je vodil pred svetovno javnostjo boj
za razkrinkanje hegemonističnega značaja Aleksandrove diktature.«75
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Po besedah Pleterskega in Božiča pa »je diktatura samo pospešila preraščanje nasprotij zaradi
nerešenega nacionalnega vprašanja v splošno politično krizo države; krizo, ki je trajala vse do
poraza in razpada Jugoslavije v letu 1941«76. Nestabilen položaj v državi se je le stopnjeval.
»Politična represija in gospodarska kriza sta frustrirali prebivalstvo, kar je posredno ogrožalo
stabilnost kraljevske oblasti.«77 Kralj se je bil primoran odločiti, »da je bolje, če pred javnostjo
ne nosi vse politične odgovornosti za delo vlade le on osebno«78. 3. septembra 1931 je razglasil
t. i. oktroirano oz. vsiljeno ustavo, ki se je ohranila do razpada kraljevine. Kljub navidezni
spremembi ustave in povečani vlogi narodne skupščine, je kraljeva oblast ostala skoraj
nespremenjena. Volitve v skupščino so sicer potekale z javnim glasovanjem, vendar je lahko
delovala le ena vladna stranka. V splošnem so lahko veljali zakoni, ki jih je podprl kralj. Kralj
je tudi poljubno razpuščal parlament in imenoval vlado, ki pa je pravzaprav odgovarjala le
njemu. Poleg prevzema oblasti s strani dinastije Karađorđević je nova ustava določila tudi
obstoj le enega naroda države tj. jugoslovanskega naroda. 79
Nadzor države, zaviranje nacionalnih pravic in identitete posameznih narodov je povzročilo
skrajne odzive s strani prebivalstva. Še posebej aktivni pri uporu proti vodstvu kraljevine so bili
Hrvati in stranka HSS. Beograd je želel doseči dogovor vseh meščanskih opozicijskih vodstev,
da bi se lažje uskladili pri kralju. HSS je bolj kot na združitev z opozicijo in skupni nastop
računala na milost in popuščanje kralja. Stranka si je želela nove državne ureditve, v kateri bi
hrvaško meščanstvo dobilo svoj del oblasti v državnem vrhu, hkrati pa bi ohranili popoln nadzor
na Hrvaškem. »Vodja HSS Maček je zato uporabljal taktiko ostrih izjav in sočasno nedejavnost
ter čakanja.«80 Opozicijske stranke niso bile pripravljene na sestavo skupnega programa, zato
je Kmečka demokratična koalicija (KDK) v novembru 1931 v Zagrebu sklenila svoj program,
t. i. punktacije81.
»KDK je v punktacijah naprej poudarila načelo demokracije, ljudsko suverenost in
temeljni pomen kmečkega stanu; ugotovila je razdiralni učinek 'srbijanske hegemonije',
šestojanuarsko diktaturo pa označila za njeno okrepitev; terjala je v ustavnem pogledu
vrnitev na položaj v letu 1918 in s tega izhodišča novo državno ureditev.«82
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Do ponovnega preobrata je prišlo 9. oktobra 1934. Tega dne »so ustaši skupaj z makedonskimi
nacionalisti83 organizirali atentat na kralja Aleksandra v Marseillu in ga ubili84«. Sledilo je t.
i. obdobje kraljevega namestništva Pavla Karađorđevića skupaj z dvema politikoma, Jevtićem
in Stojadinovićem, saj je bil prestolonaslednik Peter II. še mladoleten in tako premlad za
kraljevi prestol. Novo »vodstvo« je takoj nastopilo z aretacijami in grožnjami, kar seveda ni
vodilo v pomiritev nacionalnih nasprotij. V odgovor na teror so se začele izvajati stavke. V letu
1934 naj bi jih bilo več kot 140. Poleg stavk so izbruhnili tudi kmečki nemiri in študentske
demonstracije. V državi se je začela krepiti vloga levice, zlasti komunistične partije. 5. maja
1935 so potekale (petomajske) volitve v narodno skupščino. Vlada je imela svojo državno
volilno listo, katere nosilec je bil Jevtić. Nasproti jim je stala druga državna volilna lista, t. i.
Združene opozicije, katere nosilec je bil Vladko Maček. Kljub zmagi Jevtićeve volilne liste pa
zmaga ni pomenila pomiritve strasti v državi.85 Naslednje volitve so stekle leta 1938 in KDK
je vedela, da sama ne more zmagati. Z namenom da se dosežejo spremembe, se je morala
okrepiti, kar je naredila z opozicijsko združitvijo v Srbiji. Na volitvah so se predstavili z
imenom Blok narodne demokracije, vodil pa jih je Vladko Maček. Lista okrepljene Narodne
opozicije je zahtevala »vlado, sestavljeno iz strank, ki 'izhajajo iz ljudstva', odpravo oktroirane
ustave, nov volilni zakon in volitve v ustavodajno skupščino«86. Na Hrvaškem je Mačkova lista
dobil kar 80 % vseh glasov.
V začetku leta 1939 je predsednik vlade postal Dragiša Cvetković. Z njegovim prihodom so se
okrepila pogajanja o rešitvi hrvaškega vprašanja. Po nekaj mesecih je bil 26. avgusta 1939
dosežen sporazum Cvetković-Maček, ki je sprejel vzpostavitev Banovine Hrvaške kot nove
upravne enote. Banovina Hrvaška je bila ustanovljena »z združitvijo Savske in Primorske
banovine brez Srema in Crnogorskega primorja in z dodatkom delov Bosne in Hercegovine«87.
Poleg vzpostavitve banovine je prišlo do oblikovanja nove skupne vlade, Maček pa je prevzel
mesto podpredsednika. Izveden je bil prenos nekaterih pooblastil na same banovine. »Ban je
bil za banovinsko oblast odgovorjen kralju in saboru, banska oblast pa je imela 11 oddelkov,
mdr. Tudi oddelek za notranje zadeve, prosveto, pravosodje, industrijo in trgovino ter
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finance.«88 Kljub ustanovitvi Banovine Hrvaške so bile notranje napetosti in zunanjepolitični
pritiski preveliki, da bi prebivalce Jugoslavije stanje v državi zadovoljilo.89
Slika 9: Banovina Hrvaška.

Vir 9: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Banovina_Hrvatska_kotari.jpg (Dostop: september
2019).

3.2.4 Medžimurje
V že omenjeni trianonski pogodbi je bilo dokončno določeno, da se Madžarska odpoveduje
Medžimurju v korist Kraljevini SHS. Po sprejemu vidovdanske ustave 28. junija 1921 je bila
država razdeljena na 33 oblasti. V začetku je bilo Medžimurje del Mariborske oblasti, za sodne
zadeve pa je poskrbelo okrožno sodišče v Samoboru. Medžimurje je bilo v nacionalnem smislu
oškodovano zaradi povečanja centralizma v novi državi, politike velikosrbske hegemonije in
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širjenja nacionalnega unitarizma. V Medžimurje so se naseljevali srbski vojaki, uradniki in
cariniki, ki so s pomočjo žandarjev preganjali posameznike, ki so širili antinacionalistične
tendence. Ravno tako kot je med madžarsko okupacijo vladalo nezadovoljstvo in odpor do
madžarizacije, je bilo enako tudi pri jugoslovanstvu.90
Na volitvah v narodno skupščino v Beogradu leta 1920, 1923, 1925 in 1927 so Medžimurci v
obeh kotarjih (Čakovec in Prelog) vedno volili kandidate HSS. Po umoru Stjepana Radića v
beograjski skupščini leta 1928 in uvedbi t. i. šestojanuarske diktature leta 1920 se je nacionalni
pritisk na Hrvate še povečal. V sklopu novih sprememb so prepovedali uporabo hrvaškega
imena, zastave in petje nacionalnih pesmi, nasprotniki beograjskega režima pa so bili
preganjani, poslani v zapor in nekateri celo umorjeni.91
Nacionalno vprašanje je bilo deloma rešeno šele tekom druge svetovne vojne oz. z
oblikovanjem Banovine Hrvaške 26. avgusta 1939, ki je imela nekoliko večjo avtonomijo.
Sestavljali sta jo Savska in Primorska banovina, vanjo pa je bilo vključeno tudi Medžimurje,
vendar brez Štrigove, ki je z okoliškimi vasmi spadala pod Dravsko banovino.92 Banovina
Hrvaška se je obdržala vse do nastanka Neodvisne države Hrvaške (NDH) v letu 1941, vendar
Medžimurje prvotno ni bilo njen del, saj je bil ponovno okupiran s strani Madžarske.

3.3 Druga svetovna vojna
3.3.1 Madžarska
Ob začetku druge svetovne vojne, 1. septembra 1939, se je madžarski premier Teleki zavzemal
za oboroženo nevtralnost države, s katero se je skušal izogniti konkretnemu vojnemu stanju.
30. avgusta 1940 je bil sprejet drugi dunajski sklep, ki je madžarski priključil skoraj polovico
ozemlja, ki je po trianonski pogodbi pripadlo Romuniji. Zaradi nemških uspehov na frontah je
začelo tudi vodstvo madžarske politike vedno bolj odprto pristopati k nacistični ideologiji
Nemci so v zameno za podporo madžarskih revizionističnih teženj zahtevali povrnitev usluge.
Poleg zahteve, da ima nemška narodna manjšina na Madžarskem dodatne privilegije, je bila za
državo najbolj pogubna odločitev, da se je 20. novembra 1940 pridružila trojnemu paktu.
Madžarska je 12. decembra 1940 podpisala tudi sporazum o večnem prijateljstvu z Jugoslavijo.
Konec decembra 1940 je Hitler sprejel načrt napada na Sovjetsko zvezo, marca 1941 pa se je k
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trojnemu paktu priključila tudi Jugoslavija. Splet okoliščin je Jugoslavijo preusmeril v iskanje
pomoči pri Angliji in Sovjetski zvezi. Hitler je po demonstracijah v Jugoslaviji, ki so se
nanašale na podpis pristopa k trojnemu paktu, zahteval popoln zlom Jugoslavije, od Madžarske
pa je želel odobritev, da lahko Jugoslavijo napadejo preko njihovega ozemlja. Premier Teleki
ni zdržal psihičnega napora pri odločitvi, ali naj vztraja s svojo idejo o nevtralni Madžarski ali
naj sprejme določilo Nemčije in dovoli prehod nemške vojske skozi ozemlje Madžarske z
namenom napada na Jugoslavijo, zato je odstopil.93 Na mestu ministrskega predsednika ga je
nasledil László Bárdossy, ki je že teden dni po svojem nastopu odobril prestop meje. Nemci so
tako 6. aprila 1941 z madžarskega ozemlja napadli Jugoslavijo. Madžarske enote so se vojaškim
akcijam priključile 10. aprila, ko so ustaši na Hrvaškem razglasili neodvisno državo. S tem
dejanjem je bilo konec Jugoslavije in tudi podpisana pogodba o večnem prijateljstvu ni imela
več nikakršnega pomena. S to potezo pa je Madžarska dobila dodatno ozemlje, s pomočjo
katerega je znova postala večnacionalna država. Kljub močni želji po obnovi izgubljenih
ozemelj ni noben predstavnik razmišljal o pripravi načrtov za ponovno vključitev in upravljanje
novo pridobljenih ozemelj. Tudi prebivalci ponovno pridobljenih ozemelj so madžarski vladi
postali sumljivi. Zaradi pomoči Nemčiji pri napadu na Jugoslavijo je Madžarska izgubila še
tisto malo zaupanja, ki so ga vanjo imele zahodne države in postala še bolj odvisna od nemške
dobre volje.94
Hitler je 22. junija 1941 napadel Sovjetsko zvezo in Madžarska je bila pod vplivom takratnih
nemških vojaških uspehov prepričana, da bodo Nemci proti Rusom uspeli. Madžarsko
prebivalstvo je novico o vojni z Rusijo sprejelo z navdušenjem. S Sovjetsko zvezo sicer
Madžarska ni imela ozemeljskih sporov, imela pa je kar nekaj slabih izkušenj. Ko je sovjetska
Rdeča armada blizu Moskve ustavila napredovanje Nemcev in je Hitler ugotovil, da Blitzkrieg
ne bo mogoč, je od Madžarske zahteval več vojaškega sodelovanja.95 S časom je tudi v
madžarskem političnem krogu upanje o nemški zmagi usahnilo in marca 1942 je Bárdossyja
zamenjal Mikós Kállay. Prihod zaveznikov v južno Italijo in padec Mussolinija julija 1943 sta
Madžare spodbudila k iskanju možnosti za izstop iz vojne. Nemci so doumeli, da jim Madžarska
polzi iz rok. Po številnih dogovarjanjih je 19. marca 1944 Nemčija vojaško zasedla Madžarsko.
Ob zasedbi se je v državi nemudoma začela deportacija Judov, madžarska armada se je bila
prisiljena vključiti v rusko fronto na strani nemške vojske, kot posledica pa so zavezniki
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delovanje Madžarske označili za sodelovanje z Nemci oz. podpiranje nacizma. Prišlo je do
ponovne menjave ministrskega predsednika, katerega mesto je prevzel Gézo Lakatosa.
Lakatosa je imel le eno nalogo in sicer zagotoviti izstop Madžarske delvetovne vojne. Ker so
zavezniki stopili na nasprotno stran od Madžarske, je bila ta primorana pomoč poiskati pri
Sovjetski zvezi s katero je sklenila začasno vojaško premirje. Poleg sklenjenega dogovora je
dobila tudi nalogo, da napove vojno Nemčiji. Po spletu okoliščin96 je moral regent Horthy
odstopiti in hkrati privoliti, da na oblast pride vodja skrajnih desničarjev Ferenc Szálasi. 97 Na
Madžarskem je sledilo obdobje t. i. puščičarjev. Puščičarji so bili desničarsko fašistično gibanje
pod vodstvom Szálasija. Sestavljeno je bilo iz oboroženih skupin, njihovi člani so nosili črne
uniforme, tarčo pa so jim predstavljali Židje. Kruto so obračunali tudi z ostalimi nasprotniki.
Komandirji puščičarjev so nadzorovali vsako gospodinjstvo in člane gospodinjstva preverjali,
ali so res izpolnjevali vse varnostne ukaze in izdane stroge odredbe (npr. priprava skrivališča
oz. bunkerja). Če za delo ni bilo dovolj moških, so puščičarji v delo prisilili ženske in otroke.98
Zadnje mesece druge svetovne vojne je bil zahodni del Madžarske še vedno pod oblastjo
Szálasija oz. pod zasedbo Nemčije, medtem ko je bil vzhod že zaseden s strani sovjetskih
vojaških enot. 2. decembra 1944 je bila ustanovljena Neodvisna madžarska narodna fronta, v
istem mesecu pa so bile, na izpod nemške oblasti ponovno osvobojenih ozemljih, izvedene
volitve. Po volitvah se je sestala začasna narodna skupščina, ki je na podlagi rezultatov volitev
ustanovila začasno koalicijsko sestavljeno vlado, ki jo je vodil Mikós Béla Dálnoki. Nekaj dni
po imenovanju začasne vlade je ta napovedala vojno Nemčiji in že januarja 1945 podpisala
vojaško premirje. Naslednji korak je bila organizacija lastne vojske. 99 13. aprila 1945 pa so se
na območju Madžarske prenehali vsi boji.
»Sodelovanje Madžarske v vojaških akcijah druge svetovne vojne na strani Nemčije je
povzročilo katastrofalne posledice za državo in narod. Na bojiščih in med civilnimi
žrtvami je bilo približno pol milijona Madžarov oziroma madžarskih državljanov,
uničenih je bilo 40 % narodnega premoženja in prav toliko celotnega železniškega
omrežja, vsi pomembnejši mostovi so bili porušeni in tudi razmere v kmetijstvu in pri
oskrbi države s hrano so bile zelo slabe. Za Madžare pa je bila morda največja narodna
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tragedija kruto dejstvo, da so pridobljena ozemlja z večinskim madžarskim
prebivalstvom v obdobju 1938–1941, ki je bilo od države po prvi svetovni vojni
odcepljeno, znova prišla v oblast sosednjih držav.«100
3.3.2 Neodvisna država Hrvaška
Že tako nestabilna situacija v Jugoslaviji in sodelovanje nacističnimi in fašističnimi državami
je postalo še bolj intenzivno 25. marca 1941, ko je bil na Dunaju podpisan pristop Kraljevine
Jugoslavije k trojnemu paktu. Pred podpisom pristopa so v nekaterih mestih potekale
demonstracije, po podpisu pa so »zavladali molk, zmedenost, napeto pričakovanje«101. Že
naslednji dan so izbruhnili udari in demonstracije, ki so nosile gesla kot sta »bolje vojna kakor
pakt« in »bolje mrtev kakor suženj«. Pučistom je uspelo vsiliti nekatere rešitve.
Prestolonaslednika Petra so razglasili za polnoletnega in mu s tem omogočili prevzem kraljevih
obveznosti, sestavili so široko koalicijsko vlado, ki jo je vodil general Dušan Simović, Maček
pa je ostal podpredsednik. Nemčija se z odporom v Jugoslaviji ni mogla sprijazniti, zato se je
odločila, da jo uniči in 6. aprila 1941 je nanjo izvedla napad. Kraljevina Jugoslavija je bila
zadnja država v Evropi, ki je postala žrtev nemške agresije pred napadom na Sovjetsko zvezo.
Na to Jugoslavija ni bila pripravljena. 10. aprila je Vrhovni štab jugoslovanske vojske izdal
ukaz, da se posamezne vojaške enote borijo na lastno pobudo. 14. aprila je sledila prošnja o
prekinitvi napada, ponujeno pa je bilo tudi premirje. 15. aprila je dinastija Karađorđević, skupaj
s kraljem, emigrirala v tujino (London), 17. aprila pa so predstavniki Vrhovnega štaba
jugoslovanske vojske podpisali brezpogojno kapitulacijo.102 Po t. i. aprilski vojni so ozemlje
Jugoslavije zasedle okupacijske sile. 103
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Slika 10: Okupacija Jugoslavije leta 1941.

Vir 10: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Fascist_occupation_of_yugoslavia.png (Dostop:
september 2019).

Za razliko od ostalih delov Jugoslavije »je Hrvaška vsaj na papirju dobila samostojnost, za
katero so se njeni politiki v zadnjih dveh desetletjih tako vztrajno borili«104. 10. aprila 1941 je
v Zagrebu ustaški predsednik Slavko Kvaternik razglasil NDH.
»Dejstvo, da je do te proglasitve prišlo v senci nacističnih bajonetov, medtem ko je bil
poglavnik Ante Pavelić še v Italiji, je nosilo v sebi dvojno sporočilo: da je Hrvaška
marionetna država in da bosta Mussolini in Hitler še naprej tekmovala, kdo si bo v njej
zagotovil odločilen vpliv.«105
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Večina hrvaškega prebivalstva je z zadovoljstvom sprejela vojni poraz Jugoslavije in
vzpostavitev NDH kot samostojne Hrvaške. Po začetnem navdušenju in podpori pa je kmalu
sledilo razočaranje. Prvo razočaranje so predstavljali rimski sporazumi o razmejitvi med Italijo
in NDH, ki so bili podpisani 18. maja 1941. S podpisom je Italija dobila skoraj vso Dalmacijo,
večji del Hrvaškega primorja in dele Gorskega kotarja. Podpisan je bil tudi sporazum vojaškega
pomena, ki je zadeval Jadransko primorje. Obrežna območja NDH so bila s tem sporazumom
razdeljena v dva pasova. Ob morju je nastal »demilitarizirani pas«, drugi pas, do predvidene
demarkacijske črte med italijansko in nemško vojsko v NDH, pa je bil imenovan »tretji pas«.
Poleg ozemeljskih teženj se je NDH spopadala tudi z drugimi težavami. »Rasno, versko in
etnično preganjanje Srbov, Judov in Romov ter strahotni teror nad politično drugače mislečimi
iz vrst Hrvatov so izzvali odpor in negotovost pri večini Hrvatov.«106 Na že tako napeto situacijo
so vplivale tudi gospodarske težave. NDH je namreč prevzela stroške vseh italijanskih in
nemških enot na svojem ozemlju medtem ko ji je Italija »vzela pomorsko gospodarstvo in
ladjedelništvo, Madžarska pa dele najrodovitnejših kmetijskih področij107.«108
Prebivalci nemškega dela okupirane NDH so živeli pod strogim nadzorom vsakdanjega
življenja. Nemčija je v NDH prevzela vse policijske oz. vojaške posle in izkoristila njeno
gospodarstvo za okrepitev svoje vojske. S koncem leta 1942 je bila vojska NDH tudi
priključena nemškemu vojaškemu poveljstvu. Lahko je bilo opaziti, da Nemci neodvisnost
NDH niso jemali resno, temveč so na novo državno tvorbo gledali kot na pomoč pri
okupaciji.109
»V ustaški državi, ki so jo naredili Poglavar in njegovi ustaši, se mora ustaško misliti, ustaško
govoriti in – kar je najpomembnejše – ustaško delati. Skratka, celotno življenje v NDH mora
biti ustaško.«110 S to osrednjo idejo je bila kmalu ustanovljena tudi ustaška vojska. 17. aprila,
po vzpostavitvi oblasti, so ustaši objavili Zakonski odlok za obrambo naroda in države. Zakon
je predstavljal temelj političnega terorja, ki je zajemal množična streljanja talcev in
ustanavljanje taborišč. V državi NDH so skoraj tretjino prebivalstva predstavljali Srbi. V
začetku obstoja države NDH so bili Srbi izključeni kot državljani nove države. Ideja je bila,
»da se jih tretjina pobije, tretjina izžene v Srbijo, tretjina pa prisili, da prestopijo v katoliško
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vero«111. Po prvem množičnem streljanju v Gudovcu pri Bjelovarju se je med Srbi sprožil velik
begunski val. Avgusta 1941 naj bi bežalo okoli 180.000 srbskih beguncev. Prav nezadovoljstvo
Srbov v novi državi je pripeljalo do nastanka partizanskih enot oz. njihovih zasnov in
ustvarjanja teritorija pod njihovim nadzorom. Poleg ostrega ravnanja s Srbi je ustaško gibanje
na območju NDH izvajalo tudi genocid nad Židi in Romi.112
NDH je postala članica trojnega pakta in podprla nemški napad na Sovjetsko zvezo. Decembra
1941 je napovedala vojno Veliki Britaniji in ZDA. Nemčija in Italija sta si področje NDH
razdelili na severni (nemški) in južni (italijanski) del.113 12 podpisnic trojnega pakta in nekaj
preostalih držav je priznalo NDH. Prva država je bila Madžarska, ki je s svojim priznanjem na
svoj način želela upravičiti napad na Jugoslavijo. NDH je še naprej vzdrževala odnose tudi s
kraljevsko jugoslovansko vlado v Londonu, kar je pomenilo, da je še vedno priznavala obstoj
Jugoslavije.
Slika 11: Okupacija NDH leta 1941.

Vir 11: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ndh_1941.png (Dostop: september 2019).
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Splošno stanje v državi NDH se je slabšalo, na kar so začeli opozarjati tudi njeni prebivalci.
Vodilna sila je bilo srbsko prebivalstvo, saj so bili prav oni tarče okrepljenega terorja in
diskriminacije. Razmere so pripeljale do oboroženega odpora, kateremu pa je primanjkovalo
orožja. Podobno so se počutili tudi Hrvati ob morju, ki so bili pod italijansko okupacijo.
Po razpadu Jugoslavije se je vseeno obdržala ena politična skupina s povezovalnimi členi po
vsej državi – Komunistična partija Jugoslavije (KPJ). Njeni člani so bili »večinoma
revolucionarno razpoloženi ljudje, vajeni ilegalnega dela, disciplinirano in malone fanatično
pripravljeni izpolnjevati naloge vodstva«114. Vodstvo KPJ je bilo v času razglasitve NDH
skupaj z Josipom Brozom – Titom v Zagrebu. Čez mesec se je preselilo v Beograd, vendar je
vseeno obdržalo pregled nad dogajanjem na Hrvaškem. Kljub pripravam na napad s strani
komunistov do dejanske izvedbe ni prišlo. Vse do 22. junija 1942 je namreč veljal pakt o
prijateljstvu med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. To pa jih ni ustavilo pred tem, da so »na skrivaj
zbirali orožje, ustanavljali vojne komiteje in širili svojo konspirativno organizacijo med
nezadovoljnim prebivalstvom«115. Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se je tudi situacija
med komunisti spremenila. 22. junija je nastal prvi gverilski odred (Sisaški partizanski odred),
ki je naslednjega dne izvedel prvo oboroženo akcijo antifašističnega odpora na Hrvaškem. V
dneh, ki so sledili, so izvedli akcije tudi drugod po hrvaškem ozemlju.116
Komunistično gibanje je v začetku delovanja doživljalo velike izgube v spopadih, zato se je
Tito odločil za spremembo strategije in uvedel t. i. gverilsko oz. partizansko bojevanje.
»V skladu z njegovimi direktivami je hrvaško komunistično vodstvo od srede julija
naprej pošiljalo svoje najboljše organizatorje na podeželje, v hribovite kraje, da
sprožijo splošen upor in gverilsko vojno, ki sta se izkazala za precej bolj učinkovita kot
diverzije po mestih.«117
Vstaja se je že poleti 1941 okrepila in izbruhnila v osrednjih delih današnje Hrvaške ter Bosne
in Hercegovine. Pozivi k vstaji pa niso temeljili na socialističnih idejah, temveč se je poudarjal
boj proti fašizmu, tuji okupaciji in režimu ustašev. »Nasprotovali so 'bratomorni vojni', obsojali
ustaška hudodelstva nad Srbi in četniško maščevalnost in hudodelstva nad Hrvati.«118 Stremeli
so k novi državni ureditvi Jugoslavije, ki naj bi temeljila na demokraciji in mednacionalni
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enakopravnosti. 13. julija 1914 je narodnoosvobodilni boj kot osrednje cilje navedel:
»osvoboditev dežele od tuje oblasti in prevlade, vzpostavitev nove demokratične Jugoslavije
svobodnih in enakopravnih narodov, v kateri bo na osnovi samoodločbe zgrajena tudi svobodna
Hrvaška.«119 26. oktobra 1941 je prišlo do ustanovitve glavnega štaba narodnoosvobodilne
vojske (NOV) in partizanskih odredov Hrvaške, ki so delovali pod vodstvom Iva Rukavina,
Marka Oreškovića in Franja Ogulinaca – Selja. Partizansko gibanje se je krepilo, kar so
dokazovale tudi brigade ustanovljene poleti in jeseni 1942. Brigade so se oborožile s plenjenjem
sovražnika, za kar so še posebej prav prišli hitri gverilski napadi, ki so jih izvedle manjše
skupine posameznikov. V vaseh in mestih, ki so jih uspeli osvoboditi, so bili ustanovljeni
narodnoosvobodilni odbori (NOO), ki so prevzeli tudi pooblastila civilne oblasti.120
Vojna med leti 1941 in 1945, ki je potekala na hrvaškem ozemlju, je bila del vojne v celotni
Jugoslaviji.
»Pozno jeseni 1941 so se v Srbiji začeli spopadi med četniki pod poveljstvom polkovnika
Draže Mihailovića (1893–1946) in partizani, ki so se dotlej poskušali dogovoriti o
skupni podlagi za upor proti nemškim okupatorjem in njihovim pomagačem. Spopadi so
se hitro razširili v Črno goro, vzhodno Hercegovino in Bosno; do pomladi 1941 so se
že začeli tudi na Hrvaškem in so vsepovsod prerasli v pravo državljansko vojno med
nekdanjima kratkotrajnima zaveznikoma.«121
Nasprotovanja med skupinama so se povečala. Četniki so delovali v podporo kralju in domovini
ter posledično stremeli k obnovi monarhistične Jugoslavije, medtem ko so partizani nastopili
proti kralju in begunski vladi ter nasprotovali obnovi predvojne ureditve Jugoslavije. Leta 1942
se je tudi v NDH pokazala okrepitev partizanskih enot, ki so zasedle velik del gozdnih in
kmetijskih površin države. Jeseni 1942 je sledilo Hitlerjevo navodilo o popolnem in dokončnem
uničenju komunistične organizacije oz. njenega odpora. Novembra istega leta je Tito v Bihaću
ustanovil Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ), ki je predstavljal
vrhovno predstavniško telo in zasnovo nadaljnje oblasti celotne Jugoslavije. Januarja 1943 je
sledila nemška ofenzivna operacija Weiss oz. četrta ofenziva. Cilj operacije je bil uničiti
glavnino partizanskih sil na območju NDH. Pri operaciji so sodelovale tudi italijanske in
četniške enote. Kljub slabši organizaciji partizanskih enot je Nemcem operacija uspela le delno.
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Vojaki so nemudoma prejeli navodilo, naj nadaljujejo z uničenjem glavnine NOV z operacijo
imenovano Schwarz oz. peta ofenziva. V ofenzivi so bili sicer napadalci uspešni, a so se po
njihovem umiku partizani ponovno prebili na svoja območja, jih zasedli in si od napada tudi
precej hitro opomogli. 13. in 14. junija 1943 je sledila ustanovitev vrhovnega predstavniškega
telesa za Hrvaško – ZAVNOH122, za njegovega predsednika pa je bil izbran Vladimir Nazor.123
Odločilni dogodek v štiriletnem vojskovanju je predstavljala kapitulacija Italije 8. septembra
1943; »partizani so razorožili številne italijanske enote in prišli do velike množine orožja,
streliva, hrane in opreme, s čimer so nastale razmere za prve množične mobilizacije na
osvobojenih področjih«124. Partizani so poleg ozemlja pridobili tudi na številčnosti. Vedno
večja množica prebivalcev posameznih delov nekdanje Jugoslavije jim je začela slediti in z
njimi sodelovati. 13. septembra je okrožni NOO za Istro sprejel odlok in se z njim odcepil od
Italije ter se priključil Hrvaški oz. Jugoslaviji. V splošnem je po kapitulaciji Italije osvobodilni
boj na Hrvaškem v večini doživljal uspehe. Poleg ozemeljskih uspehov so se ti izrazili tudi v
politični sferi, saj se je politika HSS vedno bolj približevala partizanski in z njo začela
sodelovati. Novembra 1943 je v Jajcu potekalo drugo zasedanje AVNOJ, ki je bil razglašen za
vrhovno zakonodajno in izvršno predstavništvo Jugoslavije. Na zasedanju so določili, da bo
Jugoslavija federativno urejena republika, s šestimi federativnimi enotami, delno pa so določili
tudi njene meje. Narodni komite osvoboditve Jugoslavije je postal izvršni organ z vsemi
pooblastili začasne vlade. Kraljevi vladi v begunstvu so odvzeli pravico do zastopanja države,
kralju Petru II. prepovedali vrnitev, prebivalcem pa obljubili splošne volitve po vojni, ki bodo
odločale o usodi monarhije. Tito je bil imenovan za vrhovnega poveljnika, vojaškega ministra,
predsednika vlade in maršala. Komunistično gibanje se je krepilo tudi v bodočih republikah,
med katerimi je bila Hrvaška. Maja 1944 je ZAVNOH postal vrhovno zakonodajno in izvršno
ljudsko predstavništvo in najvišji organ državne oblasti v demokratični Hrvaški. To dejanje je
predstavljalo začetek oblikovanja nove federalne Hrvaške v t. i. drugi oz. socialistični
Jugoslaviji.125
Da bi partizani dokončno razglasili zmago pa je bilo potrebno nanizati še nekaj vojaških
uspehov in pridobiti mednarodno priznanje. Novembra 1944 je prišlo do podpisa sporazuma
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Tito-Šubašić126. Sporazum »je predvideval oblikovanje skupne vlade in sklic ustavodajne
skupščine, dogovorjeno je bilo, da kralj Peter II. pred dokončno odločitvijo ljudstva ne bo prišel
v Jugoslavijo«127. Februarja in marca 1945 se je oblikovala vlada Demokratične federativne
Jugoslavije. V novi vladi je predsednik in obrambni minister postal Tito, Šubašiću je pripadalo
mesto ministra za notranje zadeve, v vlado pa so bili vključeni tudi predstavniki meščanskih
strank. S časom so komunisti »prevzeli oblast po zgledu sovjetskega boljševizma in
stalinizma«128. Prihajalo je do preganjanja in pobijanja sovražnikov. Pri nekaterih operacijah v
Jugoslaviji je pomoč ponudila Sovjetska zveza, npr. osvoboditev Beograda oktobra 1944. V
aprilu in začetku maja 1945 jim je uspelo osvoboditi severne in zahodne dele Hrvaške, 8. maja
pa je bil osvobojen tudi Zagreb.129
Skupaj z nacističnimi zavezniki je NDH počasi propadala. Ob prihodu partizanskih sil v Zagreb
so se oblast NDH in številni civilisti, skupaj z voditeljem HSS Mačkom, čez Slovenijo napotili
v Avstrijo z namenom, da se predajo Britancem. Menili so namreč, da jim lahko predaja
britanskim silam škodi manj kot predaja jugoslovanskim. Britanci pa so že imeli dogovor z
jugoslovansko vojsko zato so begunce predajali jugoslovanskim enotam. Poleg terorja, ki je bil
izveden nad begunci so ustanavljali koncentracijska taborišča, veliko žrtev pa je umrlo v
zaporih. Leta 1946 je prišlo do sodnega obračuna z narodnim sovražnikom. Skoraj hkrati pa so
v Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem potekala sojenja pripadnikom kvizlinških vojsk.130
3.3.3 Medžimurje131
Druga svetovna vojna se je v Medžimurju začela 6. aprila 1941. Prvi dan vojne je bil Čakovec
napaden s strani nemškega letalstva, že drugi dan popoldne pa so nemške enote vstopile v
mesto. 7. aprila 1941 je bilo Medžimurje razglašeno za nemško okupacijsko območje. Po želji,
da na oblasti ohranijo ustaše, je na Hrvaškem prišlo do izrazite propagande, ki je prebivalce
pozivala k ustanovitvi svoje države. 10. aprila je Slavko Kvaternik preko radija v Zagrebu
razglasil NDH. Takoj po razglasitvi so se po območju NDH pojavili plakati o javnem redu in
miru ter pozivi k priznanju novonastale države. Pri propagandi jim je bilo v veliko pomoč
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tiskanje časopisa »Slobodno Međimurje«.132 Po dogovarjanjih z Nemčijo pa se meja z
Madžarsko, ki je anektirala Medžimurje, nikoli ni formalno določila. Madžarske enote, ki so v
Medžimurje prispele 16. aprila, so se tako lahko razširile tudi na do sedaj jugoslovansko
ozemlje. Z njihovim prihodom pa je bila tudi uradno razglašena okupacija Medžimurja. Po
madžarski okupaciji je razpadla tudi ustaška oblast. Predstavniki stare oblasti so se umaknili v
Varaždin in tam oblikovali svoj ustaški štab za Čakovec in Prelog. Iz Medžimurja so se
umaknili tudi Nemci, v svoji upravi pa so obdržali le Štrigovo in Raskrižje.133
Madžari so v okupiranem Medžimurju uvedli vojaško upravo, ki je vodila upravno, sodno in
vojaško oblast. Na čelu vojne uprave Medžimurja je bil polkovnik Timár Szigmond, ki je
pozicijo obdržal vse do 16. decembra, ko je bilo Medžimurje anektirano in je bila uvedena
civilna uprava. Po okupaciji je območje preplavila intenzivna madžarizacija. Številna imena so
bila zamenjana z madžarskimi, v šole in vrtce je bil vsiljen madžarski jezik, vse pomembnejše
ustanove (občine, pošte in šole) pa je morala krasiti madžarska zastava. Zaradi madžarizacije
je prišlo tudi do uporov oz. demonstracij. Kazni za upornike oz. demonstrante so bile večinoma
fizične ali pa so morali plačati kazen. Uveden je bil madžarski denar, ki so ga morali uporabljati
prav vsi. Veljal je popoln nadzor nad prebivalstvom. V primeru, da so bili posamezniki,
dokazano ali nedokazano, osumljeni protimadžarske dejavnosti, so bili ti privedeni pred oblast,
nato pa so jih zaprli v zaporniška taborišča. Najpogosteje so te posameznike privedli v
zaporniški tabor Stari grad v Čakovcu ali pa na Madžarsko. Med vojno je življenje v
Medžimurju postajalo težje iz dneva v dan. Kot posledica nadzora in strogega režima je začelo
cveteti tihotapstvo. Prebivalci so čez reko Dravo s Hrvaške tihotapili pšenico, koruzo, pujse in
žrebičke, v zameno pa so Madžarom dali sol, tobak in sladkor. Nekateri prebivalci Medžimurja
so si dodaten zaslužek priskrbeli tako, da so hodili na začasna in sezonska dela v bližnja mesta
na Madžarskem.134
Ustrahovanje prebivalstva in izvajanje nasilja nad njimi se je še posebej povečalo, ko je na
Madžarskem leta 1944 zmerno Stranko madžarskega življenja na oblasti zamenjala bolj
fašistično usmerjena stranka Puščičastih križev. Z njihovim prihodom na oblast so se začeli tudi
obračuni z Židi.135
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Madžarski okupaciji so sledile tudi prve mobilizacije Medžimurcev v madžarsko vojsko ter
pošiljanje fantov iz revnejših družin v delavske tabore na Madžarskem in v Nemčiji. Vsi
kandidati so morali skozi vojaško usposabljanje. Veliko jih je življenje izgubilo na bojišču, za
nekatere pa se nikoli ni izvedelo, kje so umrli. Medtem ko so nekateri umirali za Madžare so
drugi umirali pod madžarskimi streli. Do tega je prišlo predvsem takrat, ko so posamezniki
nasprotovali madžarski oblasti; v svojih hišah so npr. skrivali partizane ali pa so bili tudi sami
partizani in so jih kasneje ujeli. Do leta 1943 sicer ni bilo večjega vstopa Medžimurcev med
partizane, vendar se je število pripadnikov Narodnoosvobodilnega gibanja povečevalo. Med
naraščanjem napetosti in terorja s strani Madžarske so Medžimurci bežali na Kalnik 136 ter se
pridružili Kalniškemu partizanskemu odredu137, ki je kasneje osvobodil Medžimurje v skupni
vojaški akciji s sovjetsko Rdečo armado in bolgarsko vojsko.
Osvoboditev Medžimurja se je začela 1. in 2. aprila leta 1945. Takrat so vojne enote južne
fronte Rdeče armade, pod poveljstvom maršala Tolbuhina, prečkale most na Muri pri Kakinji
in zavzele Donjo Dubravo in Kotoribo. V kasnejših vojaških operacijah sta bila osvobojena
Čakovec (4. aprila) in Prelog (6. aprila). Zaključne bitke so potekale 12. aprila v okolici
Štrigove. O dobrodošlici osvoboditeljev govori tudi brzojavka, ki je bila istega dne poslana v
Zagreb: »Narod Medžimurja je dočakal naš Kalniški odred z velikim navdušenjem.«138 in je
poudarjala, da so v »Čakovcu in Prelogu že v obstoju naši ukazi, v celotnem Medžimurju pa se
vzpostavljata narodna oblast.«139. Narodno oblast so oblikovali doslej ilegalni mestni NOO.140
Kljub temu da je z osvoboditelji prispela svoboda, je medžimurski narod trpel tudi zaradi njih.
Trpeli pa niso samo Medžimurci, temveč tudi Madžari in Nemci. Bolgari so najpogosteje
opisani kot roparji in nasilneži, ki so iz hiš Medžimurcev odnesli vse, kar je bilo kaj vredno
(ure, šivalne stroje, priprave za mletje mesa, mlinčke za kavo, rjuhe, kokoši). Obstajajo pa tudi
pozitivni zapisi o Bolgarih v Medžimurju in sicer naj bi bili v krajih okoli Štrigove prav oni
miroljubni osvoboditelji, ki so s hrano okrepili izstradano prebivalstvo. Za njih so klali krave
in bike, jim kuhali golaž in nahranili vse otroke in revne. Nekateri jih pomnijo tudi kot
dobrotnike, ki so jim posodili konje za sajenje koruze in krompirja. O osvoboditeljih iz Rusije
se je manj pisalo, vendar zapisi niso bili pozitivni. Rusi so veljali za pijance, nasilneže in tudi
morilce. Najbolj ogrožena skupina so bile ženske, ki naj bi se pred njimi skrivale v kleteh in
136

Hribovje na severozahodu Hrvaške.
Več: Miličević, Žarko. Kalnički partizanski odred. 2. izdaja, Varaždin: TIVA, 2010.
138
Bunjac, Pregled povijesti Međimurja, str. 143.
139
Prav tam, str. 143.
140
Prav tam, str. 143.
137

54

drugih skritih predelih mesta. Obnašali naj bi se nevzdržno in nesprejemljivo. Velikokrat so bili
v vinjenem stanju, kar jim je oslabilo borbene sposobnosti in nemalokrat pripeljalo do tega, da
so omahnili v smrt kar na ulici ali v uličnih jarkih. Večina jih je prav zato zakopanih tam, kjer
so umrli in nimajo postavljenih posebnih nagrobnikov oz. mesta njihovega pokopa niso
označena.141

3.4 Od konca druge svetovne vojne do 90ih let
3.4.1 Madžarska
Na Madžarskem so se po vojni začele priprave na redne volitve novih državnih teles in
odločanje o državni ureditvi. 1. februarja 1946 je Madžarska razglasila republiko, ki je
zagotavljala meščanske demokratične svoboščine. Predsednik republike je postal Zoltán Tildy,
mesto ministrskega predsednika pa je prevzel Ferenc Nagy. Kljub izpeljani zemljiški reformi,
nacionalizaciji premogovnikov in elektrarn ter prečiščeni državni upravi se Madžarska ni mogla
izogniti kaotični gospodarski situaciji v začetku leta 1946. Poleg krize so se trenja pojavljala
tudi med različnimi političnimi strankami. v Parizu so 10. februarja 1947 podpisali mirovno
pogodbo, ki je dokončno zaključila zgodbo druge svetovne vojne. Kljub vsemu pa Madžarska
še vedno ni bila popolnoma neodvisna, saj so v državi ostale sovjetske vojaške enote. Po
volitvah leta 1947 je na političnem prizorišču ostala le Madžarska delavska stranka, katere
predsednik je postal Árpád Szakasits, generalni sekretar pa Mátyás Rákosi.142
»Nova politična elita se je osredotočila predvsem na celovito izolacijo tistih strank,
katerih politika je temeljila na vrednotah krščanske demokracije. V prid temu so načrtno
ustvarjali konfliktne situacije. Taka je bila tudi aretacija kardinala Józsefa
Mindszentyja, ki so ga celo obtožili za veleizdajo.«143
Leta 1948 je bil na Madžarskem ustanovljen državni varnostni aparat (ÁVH), ki je z različnimi
krutimi načini in sredstvi obračunal z nasprotniki, ki so bili največkrat nedolžni posamezniki
ali skupine. V prvi polovici leta 1949 sta na Madžarskem prevladovala enopartijski sistem na
eni in totalitarni režim na drugi strani, po vzoru Sovjetske zveze pa so v naslednjem letu uvedli
sistem sovjetov oz. svetov. Do leta 1950 so zaključili proces nacionalizacije, kar je pomenilo,
da so v državi prenehale obstajati obrti in vse vrste trgovine na drobno. Posegali so tudi v
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zasebno lastnino srednjega sloja kmečkega prebivalstva, saj se je komunistična partija
zavzemala za kolektivizacijo kmetijstva. Sestavili so sezname kulakov144 in jih razglasili za
nasprotnike socializma. Za vsakega kmeta so uvedli obvezno predajo presežka pridelka, ne da
bi zanj dobili plačilo. Nova oblast je imela popoln nadzor nad vsemi sloji prebivalstva.
Gospodarska politika države je bila v celoti podrejena političnim in vojaškim interesom. Vsa
dejanja s strani države so med prebivalstvom povzročala napetosti. Začetek sprememb se je
ponudil že leta 1953, ko je umrl Stalin in je prišlo do berlinske vstaje145. Dogajanje po Evropi
je tudi Madžare vzpodbudilo k spremembam in prišlo je do t. i. madžarske revolucije.
»V času Stalinove smrti 5. marca 1953 so odpor do kulta osebnosti in ideološki teror,
sovraštvo do policijskega preganjanja, osuplost nad nesmisli gospodarskega planiranja
in jeza nad anomalijami, ki so bile njegove posledice, predvsem pa skrajni brezup in
razočaranje nad režimom sploh, občasno izbruhnili v stavkah in jih je bilo čutiti po vsem
madžarskem družbenem spektru.«146
Zveza madžarskih študentov (MEFESZ) je sestavila svoje politične zahteve, ki jih je zajela v
šestnajstih točkah in so med drugim obsegale:
»revizijo madžarsko-sovjetskih odnosov in umik sovjetskih čet iz Madžarske; novo vlado
z Nagyem na čelu in svobodne, večstrankarske volitve; svobodo govora ter sojenje
Rákosiju, Farkasu in drugim pred ljudskim sodiščem; prilagoditev gospodarskega
načrtovanja specifično madžarskim danostim in ukinitev diskriminacije do zasebnega
sektorja v kmetijstvu; ponovno uvedbo starih narodnih simbolov.«147
Zveza je napovedala miren pohod po ulicah Budimpešte, ki ga je izvedla 23. oktobra 1956.
Zbrali so se univerzitetni študentje, pridružili pa so se jim tudi delavci, ki so končali svoje
izmene. Ernő Gerő, vodja madžarske komunistične partije, je v govoru na demonstracijah
povedal, da ne bodo popustili in ugodili nobeni od šestnajstih zahtev študentov. To dejanje je
med množico vzbudilo še večje nezadovoljstvo. Demonstranti so želeli vstopiti v poslopje radia
in razglasiti svoje ideje. Ob nastalem kaosu so bili s strani ÁVH izstreljeni prvi opozorilni streli,
ki so nekaj demonstrantov tudi ranili. Kmalu so za orožje poprijeli tudi demonstranti. Okoli
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desetih zvečer se je začel oborožen spopad med člani ÁVH na eni in demonstranti, vojsko in
policijo na drugi strani. Demonstrantom je vendarle uspelo zajeti radijsko postajo. Prav mirne
demonstracije, ki so se sprevrgle v oboroženi spopad, pa so predstavljale začetek madžarske
revolucije.148
Nikita Hruščov149 je ob začetku dogodkov na Madžarskem zavračal kakršnokoli vmešavanje.
Po premisleku in oboroženem spopadu pa je spremenil mnenje in izdal ukaz za vojaško
posredovanje sovjetskih enot, ki so se že nahajale na Madžarskem. Svojo odločitev je utemeljil
z besedami, da gre zgolj za vzpostavitev reda in miru. S posredovanjem sovjetske vojske je
prišlo do prve sovjetske intervencije.150 Sovjetske enote so nemudoma pričele z napadi na
mestne trge in poslopja, kjer so se nahajali demonstranti oz. revolucionarji. Dogajanje je iz
demonstracij preraslo v osvobodilni boj. Na eni strani so stale bolj slabo organizirane
madžarske množice, na drugi strani pa sovjetske vojaške enote.151
S prvo sovjetsko intervencijo pa politična problematika na Madžarskem ni bila rešena. Nekatere
revolucionarne enote so se upirale še dolgo po sovjetski intervenciji. Neuspešno je bilo tudi
sodelovanje sovjetskih in madžarskih enot. Slednje namreč niso vedele na katero stran naj se
postavijo, saj niso želele streljati na svoje državljane, kljub temu pa so se zavedali nadzora, ki
ga je Sovjetska zveza imela nad njimi. Večina se je odločila za pasivno ali skoraj nevtralno
vlogo in se od celotnega dogajanja umaknila. Sovjetska zveza tako ni mogla računati na dodatno
pomoč madžarskih vojakov.152
V zadnjih dneh oktobra 1956 je sprva kazalo, da bo Madžarski uspel »prevzem popolne
suverenosti v notranjih zadevah in ohranitev tesnega sodelovanja s Sovjetsko zvezo v
mednarodnih zadevah«153, vendar se je situacija kmalu spremenila. Prišlo je do zaostritve
revolucije in Sovjetska zveza je ob napovedi Nagya, da bo Madžarska izstopila iz Varšavskega
pakta in postala neodvisna, čutila potrebo po ukrepu. Nagy je takoj po seznanitvi s sovjetskimi
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namerami od Organizacije Združenih narodov (OZN) zahteval, naj na dnevni red uvrsti tudi t.
i. madžarsko vprašanje, ter 1. novembra 1956 razglasil nevtralni status Madžarske. Kljub drzni
potezi pa je Nagy še vedno poudarjal, da bi rad s Sovjetsko zvezo ohranil dobre in uravnotežene
odnose. Sovjetska zveza pa svoje odločitve ni spremenila.
4. novembra 1956 so ob zori v Budimpešto vkorakale sovjetske vojaške enote in začela se je
druga intervencija sovjetske vojske, ki so jim jo omogočile ZDA. Po umiku Sovjetske zveze iz
Sueške krize so namreč ZDA v tem delu Evrope vso pobudo prepustile Sovjetski zvezi. Druga
intervencija je po celotni Madžarski sprožila večje število protestov. Kljub vsemu pa se je:
»revolucija dejansko končala z dvema radijskima sporočiloma 4. novembra zjutraj.
Prvo je bilo Nagyev poziv154 v imenu 'zakonite in demokratične madžarske vlade',
preden se je z drugimi vodilnimi člani nekdanje partijske opozicije zatekel na
jugoslovansko veleposlaništvo. Drugo sporočilo iz sovjetske cone v Szolnoku je v menu
novo oblikovanje »vlade revolucionarnih delavcev in kmetov« pozivalo na boj proti
'kontrarevoluciji' ob pomoči sovjetske vojske.«155
Po besedah Gönczija:
»Madžarska revolucija leta 1956 sicer cilja ni dosegla v celoti, saj je država še naprej
ostala članica Varšavskega pakta, sovjetske vojaške enote pa so ostale na Madžarskem.
Znova je bil uveden tudi enopartijski sistem, vendar lahko kljub temu ugotovimo, da je
bil ta dogodek izjemno pomemben za madžarski narod, saj ni bilo mogoče nadaljevati
političnega in gospodarskega življenja države tako, kot se je dogajalo za časa
Rákosijevega režima. Madžarska revolucija je požela veliko simpatij na zahodu in v
drugih državah, kjer so se kazali vsaj zametki demokracije. Kljub kruti zadušitvi
revolucije so znotraj madžarske družbe nastale mnoge spremembe na političnem,
gospodarskem in kulturnem področju.«156
Nasprotovanja in upori v državi so se postopoma povečevali. Okrepila se je komunistična
partija, ki je postala edina državna stranka, podpirala pa jo je tudi Sovjetska zveza. Začetniki
revolucije iz vrst politikov so bili za podpiranje revolucije kruto kaznovani. Poleg tega pa je
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madžarska revolucija pripeljala do 200.000 beguncev, ki so zaradi dogodkov doma odhajali iz
države. Ena izmed posledic madžarske revolucije je bilo torej tudi begunsko vprašanje.
»Po porazu oziroma zatrtju revolucije je namreč Madžarsko zapustilo skoraj 200.000
beguncev. Večina, približno 90 % je zbežala prek Avstrije, manjši del pa se je odpravil
proti jugu, proti Jugoslaviji.«157
»Za šestdeseta leta so značilni novi pozitivni premiki v delovanju državnega aparata in
demokratizacije madžarske družbe.«158 To je pomenilo, da so nekateri s potnimi listi ponovno
lahko potovali v tujino, delno je bil priznan obstoj osebne lastnine, dovolili pa so tudi delovanje
zasebnih obrtnikov. Politika je še vedno temeljila na komunistični partiji, odločanje državnih
organov z državnim zborom pa je bilo bolj ali manj le simbolično. Odločitve v državi sta
sprejemala centralni in politični komite. Do leta 1966 je »možnost izbire« na volitvah
predstavljala le ena ponujena kandidatna lista.159
V sedemdesetih letih je bilo opaziti pozitivne politične in gospodarske težnje Madžarske. Med
državami vzhodnega bloka je vedno bolj pridobivala na pomembnosti, kar je pripomoglo k
dvigu življenjskega standarda. Vse spremembe pa so terjale precej časa in truda, saj so
madžarske težnje, sklepi, predlogi in odločitve najprej prešle skozi sito Moskve.
Osemdeseta leta so na Madžarskem prinesla spremembe v gospodarski politiki. Država je
pristopila k razvojni politiki, »ki je temeljila na izpopolnjevanju tehničnih elementov
gospodarstva in povečanju proizvodnje«160, a ji to ni popolnoma uspelo, saj je bila neprestano
pod socialističnim oz. sovjetskim nadzorom. Moskva je sledila delovanju Madžarske in
kakršnokoli večjo spremembo preprečila oz. blokirala. Kmalu je bilo jasno, da socializem ni
prava rešitev za gospodarske spremembe na Madžarskem. »Napetost znotraj madžarske družbe
se je stopnjevala, kajti državni dolg je bil zmeraj višji, rast življenjske ravni pa se je
zaustavila.«161 Država se je začela osredotočati na problem sovjetskih vojaških enot na njenem
ozemlju in slab vpliv varšavskega pakta. Prav ta dva problema sta pripeljala do teženj po
spremembi družbenega sistema. Začele so se oblikovati skupine, ki so stremele k novi
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madžarski demokraciji. Na dokončni padec socializma v državi pa je vplivalo še nekaj
dogodkov;
»Na ponovnem pogrebu nekdanjega ministrskega predsednika Imreja Nagya 16. junija
1988 so že govorniki zelo odločno in konkretno predlagali korenite družbene
spremembe, ki bi temeljile na večstrankarskemu sistemu. Nekaj tednov pozneje je umrl
Kádár /…/, osebnost, ki je simbolizirala obdobje madžarskega socializma po letu 1956.
še isto poletje so politične sile na Madžarskem, tudi tiste, ki do takrat niso bile priznane
oziroma so delovale ilegalno, oblikovale 'narodno okroglo mizo', ki je morala določiti
izhodišča za mirno preobrazbo sistema in za pripravo večstrankarskih volitev.«162
Iz komunistične partije je jeseni 1989 nastala Madžarska socialistična stranka, ki se je
zavzemala za radikalne družbene reforme. Vlada Miklósa Németha je bila tista, ki je težila k
mirni preobrazbi družbenega sistema in postala »strokovna narodna vlada«. 23. oktobra 1989
je prišlo do uradne spremembe političnega sistema na Madžarskem. Na ta dan je »začasni
predsednik države Mátyás Szűrős z balkona madžarskega parlamenta razglasil novo
madžarsko ustavo in Republiko Madžarsko«163. Kmalu po razglasitvi so državo zapustile
sovjetske čete, spomladi 1990 pa so sledile prve večstrankarske volitve po letu 1947.
3.4.2 Socialistična republika Jugoslavija164
Na Jaltski konferenci 19. februarja 1945 so veliki trije »predlagali nacionalnemu komiteju in
kraljevi vladi, da uresničita sporazum o enotni vladi, AVNOJ pa naj se razširi s tistimi člani
zadnje narodne skupščine kraljevine Jugoslavije, ki niso sodelovali z okupatorjem.«165. 2.
marca 1945 je kralj Peter II., kljub prvotnemu upiranju, imenoval namestnike, 7. marca pa je
bila sestavljena začasna vlada Demokratične federativne Jugoslavije. Njen predsednik in
minister za narodno obrambo je postal Josip Broz – Tito, dr. Šubašić pa je prevzel mesto
zunanjega ministra. Aprila so oblikovano vlado priznale Velika Britanija in ZDA. Z Moskvo je
bila 11. aprila podpisana pogodba o prijateljstvu in povojnem sodelovanju. Ta pogodba pa ni
ugajala zahodnim silam, kar je v nadaljevanju vodilo v krizo mednarodnih odnosov.166
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Bojev je bilo v Jugoslaviji konec 15. maja 1945. Avgusta 1945 je steklo tretje zasedanje
AVNOJ, ki je bil tokrat združen s poslanci predvojne skupščine in s predstavniki meščanskih
strank Ljudske fronte. AVNOJ se je na zasedanju s celotno zasedbo preimenoval v začasno
ljudsko skupščino. »Začasna skupščina je sprejela zakon o ustavodajni skupščini, o volilni
pravici, o volitvah poslancev za ustavodajno skupščino in o agrarni reformi.«167 11. novembra
1945 so potekale volitve v ustavodajno skupščino. Vse mandate so z 88,66 % volilno udeležbo
dobili kandidati Ljudske fronte. »Volitve so bile plebiscitarna potrditev nove Jugoslavije.
ustavodajni skupščini so dale vsa demokratična pooblastila, da z ustavo uzakoni temeljna
načela družbene in državne ureditve.«168 29. novembra 1945 je ustavodajna skupščina
razglasila Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) »kot zvezno ljudsko državo
republikanske oblike, skupnost enakopravnih narodov, ki so svobodno izbrali voljo, da ostanejo
združeni v Jugoslaviji.«169. Razglasitev (zvezne) ustave je sledila 31. januarja 1946. Z njeno
razglasitvijo se je začelo obdobje ljudske demokracije, ki je trajalo vse do januarja 1953, »ko je
bil izdan ustavni zakon o temeljih družbene in politične ureditve FLRJ.«170.
Spremembe so se odvijale tudi na ozemlju današnje Republike Hrvaške. 26. februarja 1946 je
predsedništvo Narodnega sveta Hrvaške, z zakonom o imenu, Hrvaško preimenovalo v
Narodno republiko Hrvaško. Konec leta 1946 so potekale volitve v ustavodajni zbor. V začetku
leta 1947 je bila razglašena hrvaška ustava, ki je potrjevala obstoj Hrvaške oz. njene suverenosti
v okviru FLRJ. »A to je bila votla maska oz. hlinjenje demokracije po sovjetskem receptu. Zato
so bili naslednjih dvajset let vsi dogodki hrvaške zgodovine zelo tesno povezani z dogajanjem
na jugoslovanski ravni.«171
V letu 1946 je prišlo do organizacij mladinskih delovnih akcij. Te so zajemale prostovoljno
delo pri obnovi infrastrukture, ki je bila med vojno poškodovana ali porušena (javne zgradbe,
ceste, železniške proge). Nova oblast je med prebivalci postajala vedno bolj priljubljena, vendar
se kljub temu niso strinjali z vsemi potezami, ki jih je ta naredila. Leta 1946 je bila izpeljana
velika denacionalizacija, gospodarstvo pa je bilo centralizirano in nadzorovano iz Beograda,
kar prebivalci države niso podpirali.172
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Ker je KPJ povečevala svoj vpliv, so se temu primerno povišale tudi Titove ambicije.
Uveljavljanje svoje volje in dogovarjanja mimo Sovjetske zveze je v Stalinu in preostalih
sovjetskih voditeljih prebudilo nezaupanje. Zadevo so skušali urediti tako, da so na različne
načine izvajali pritisk nad jugoslovanskim vodstvom in pričakovali, da se bo situacija umirila
ter bodo ponovno dosegli popoln nadzor nad državo. Konec junija 1948 je Informacijski biro
komunističnih partij (Informbiro) oblikoval resolucijo, v kateri so bile opisane razmere v KPJ
in vse obtožbe in kritike na račun Jugoslavije. Julija 1948 je potekal 5. kongres KPJ, kjer je bilo
precej hitro jasno, da ima Tito s svojo stranko precejšnjo podporo. Sovjetska zveza je zato
skupaj s preostalimi komunističnimi državami pretrgala »gospodarske, kulturne, znanstvene,
športne in druge stike z Jugoslavijo.«173. Prišlo je do t. i. spora z Informbirojem174. Pretrgani
stiki so predstavljali začetek propagandne vojne. Na madžarski, romunski, albanski in bolgarski
meji z Jugoslavijo so se vrstili incidenti. Razveljavljen je bil leta 1947 podpisan sporazum o
sodelovanju na različnih področjih med Jugoslavijo in Madžarsko. Jugoslovansko vodstvo se
je odzvalo s pregonom nasprotnikov na ozemlju Jugoslavije, saj so bili mnenja, da ti v državi
niso dobrodošli. Simbol komunistične represije je postal Goli otok, kamor so pošiljali t. i.
informbirojevce iz celotne Jugoslavije.175 Jugoslavija je s sporom prekinila odnose z vsemi
vzhodnimi državami, ki so bile povezane s Sovjetsko zvezo. S časom je Tito spoznal, da
politika, ki jo je sam izbral, ne obljublja pomiritve situacije, temveč povzroča dodatne upore in
veliko škode.
»V petdesetih letih so v družbi prevladala postopna politična liberalizacija in pozitivna
gospodarska pričakovanja; življenjski standard je bil sicer še naprej nizek, država pa v velikih
težavah.«176 Leta 1950 je bil sprejet Temeljni zakon o upravljanju delovnih kolektivov z
državnimi gospodarskimi podjetji in višjimi gospodarskimi združenji oz. Zakon o predaji
tovarn v upravljanje delavcem.177 S sprejetjem navedenega zakona se je v Jugoslaviji začel
razvoj ideje o samoupravi oz. samoupravni družbi, ki se je uveljavila in ostala naslednjih
štirideset let obstoja države. Sovjetska zveza je zaradi spora uvedla ekonomsko blokado
Jugoslavije, ki se je na pomoč obrnila k ZDA in njenim zaveznicam. Pomoč so jim zavezniki
odobrili, pošiljali so jim hrano in poskrbeli za posojila. V letu 1951 je prišlo do podpisa
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sporazuma o vojaški pomoči ZDA, vzpostavljeni pa so bili tudi diplomatski odnosi z Zvezno
republiko Nemčijo (ZRN).
Velik vpliv na Jugoslavijo je imelo v 50. letih dogajanje na Madžarskem. Že v drugi polovici
leta 1953 so bili med Jugoslavijo in Madžarsko vzpostavljeni diplomatski odnosi, zaustavljeni
so bili mejni incidenti in oblikovana skupna jugoslovansko-madžarska komisija, ki je zasedla
mejne prehode. Leta 1955 je prišlo do podpisa Beograjske deklaracije178, ki je normalizirala
odnose med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo, Madžarska pa je bila prva, ki je zatem še bolj
intenzivno skušala urediti odnose z Jugoslavijo. Najbolj pomemben dejavnik za razvoj
jugoslovansko-madžarskih odnosov pa je bila zaustavitev antijugoslovanskega gibanja v
madžarskih medijih s koncem leta 1954.179 Februarja 1956 se je odvijal 20. Kongres
Komunistične partije Sovjetske zveze, ki je spodbudil odnose med Jugoslavijo in Madžarsko.
Konec maja sta delegaciji obeh držav podpisali finančni sporazum in sporazum o sodelovanju
na področju znanosti in tehnologije. V juniju pa je sledil podpis trgovskega sporazuma. Kljub
napredku med odnosi pa je oktobrsko dogajanje na Madžarskem Jugoslaviji vseeno povzročilo
nekaj neprijetnosti;
»s podporo sovjetskemu ravnanju na Madžarskem bi si zapravili naklonjenost Zahoda,
z obsodbo sovjetske politike bi postavili na kocko razmeroma dobre odnose z Moskvo,
v obeh primerih pa bi vzbudili dvom v verodostojnost jugoslovanske politike »aktivne
miroljubne koeksistence.«180
Nova madžarska uprava je nemudoma dobila podporo Jugoslavije, ko je na mesto ministrskega
predsednika Madžarske stopil Nagy in za njim še Kádár. Tito je madžarski delavski stranki v
sporočilu izrazil obžalovanje zaradi tragičnih dogodkov tekom madžarske revolucije in
madžarski narod pozval, naj razreši konflikte, hkrati pa je pozdravil demokratizacijo javnega
življenja, uvedbo sveta delavcev in demokratične samouprave. Kot enostrankarska država pa
Jugoslavija ni mogla sprejeti novih predstavnikov nekdanjih madžarskih demokratskih partij v
madžarsko vlado, zato se je s koncem oktobra jugoslovanski odnos do Madžarske začel
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spreminjati. V Jugoslaviji je začel naraščati strah pred kontrarevolucijo na Madžarskem, ki bi
lahko zajela tudi prostor Jugoslavije.
V noči iz 2. na 3. november 1956 je Hruščov obiskal Tita na Brionih in ga prepričal v nujnost
druge sovjetske intervencije. 11. novembra je imel Tito v Pulju govor, v katerem je obsodil
prvo sovjetsko intervencijo na Madžarskem s poudarkom, da je do nastale situacije privedlo
nekdanje madžarsko in sovjetsko vodstvo. Z druge strani pa je izrazil prepričanje, da je bila
druga sovjetska intervencija »nujno zlo«, ki je preprečilo »kontrarevolucijo« na Madžarskem
in hkrati madžarski umik iz varšavskega pakta. Nagy se je nato s sodelavci 4. novembra zatekel
na jugoslovansko veleposlaništvo, kar je privedlo do zaostritve odnosov z Moskvo in novo
razpotje med Jugoslavijo in Madžarsko.181 Po osemnajstih dneh pregovarjanja in zaščite pod
okriljem jugoslovanskega veleposlanika Daliborja Soldatića je Nagy s Kadárjem sklenil
dogovor, da on in preostali člani njegove vlade ob zapustitvi veleposlaništva Jugoslavije ne
bodo aretirani. Ko je prišel dan odhoda jih je zunaj čakal avtobus na katerega so se posedli.
Sovjetski častnik je jugoslovanske spremljevalce napodil z avtobusa in Madžare namesto
domov odpeljal proti Romuniji. Na podlagi tega incidenta je bil odnos med Moskvo in
Beogradom zaostren, saj so se Jugoslovani počutili izdane.182
Po besedah Režek Mateje je madžarska vstaja:
»pri jugoslovanskih voditeljih očitno vzbudila veliko nelagodje, njihov odziv na vrenje
v sosednji državi pa je bil obotavljiv in dvoličen. Previdnost jim je na eni strani
narekovala strategija vzdrževanja ravnotežja med blokoma, na drugi strani pa jih je k
temu silil strah pred ponovitvijo madžarskih dogodkov v Jugoslaviji zaradi
nezadovoljstva prebivalstva z življenjskimi razmerami«.183
Odnos Jugoslavije do dogodkov na Madžarskem se je na zanimiv način odražal med prebivalci
Jugoslavije. Zanimanje za dogajanje na Madžarskem se je precej povečalo, zato je po izbruhu
vstaje naraslo tudi število naročnin vseh osrednjih jugoslovanskih dnevnikov, posamezniki pa
so začeli poslušati tudi tuje radijske postaje (Svobodna Evropa, Glas Amerike, London, Vatikan
idr.).184
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Jugoslavija pa je bila še na en način povezana z dogajanjem na Madžarskem. V obdobju med
23. oktobrom 1956 in 31. decembrom 1957 si je v FLRJ zatočišče poiskalo 19,857 madžarskih
beguncev.185 Jugoslavija je imela precej majhno kapaciteto za njihov sprejem. V prvih dveh
mesecih leta 1957 so potrebe po prostoru za namestitev beguncev neprestano rasle. Začela se
je namreč zima, zato je bilo potrebno begunce nastaniti v toplih prostorih, katerih pa je
primanjkovalo. Jugoslovanska vlada se je morala organizirala tako, da je begunce namestila v
prazne turistične objekte. Kovačević je lokacije begunskih taborišč razdelila v tri skupine:
-

21 turističnih centrov z več kot 90 objekti,

-

4 začasna begunska taborišča,

-

12 stalnih begunskih taborišč.186

Kljub ponovnemu približevanju vzhodu, je bil »strah pred sovjetsko hegemonijo /…/ premočan,
da bi si samozavestni Josip Broz dovolil ponovno približevanje vzhodnemu bloku, ideološki
naboj pa prevelik, da bi se vzpostavili vsaj kolikor toliko prisrčni odnosi z Zahodom«187. Tito
se je ravno zaradi razklanosti med obema stranema osredotočil na vzpostavitev odnosov z
državami tretjega sveta.188 Z vsemi potezami, ki jih je Tito izpeljal po koncu druge svetovne
vojne, se je krepil tudi t. i. Titov kult oz. titoizem. Njegov rojstni dan je postal državni praznik
(25. maj, dan mladosti), glavne ulice in trgi nekaterih mest so bili poimenovani po njemu,
njegovo ime pa so nosila tudi nekatera mesta. Njegov rojstni kraj Kumrovec je postal romarsko
mesto, rojstna hiša muzej, odprta pa je bila tudi posebna politično šolo, ki naj bi izobraževala
bodoče komuniste.189
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Slika 12: Hrvaški okraji v letih 1955–62.

Vir 12: Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 244.

7. aprila 1963 je bila sprejeta nova ustava, ki je nastala kot posledica visoke stopnje razvoja
države. Prišlo je do preimenovanja države iz FLRJ v Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo (SFRJ). S preimenovanjem Jugoslavije je prišlo tudi do preimenovanja Hrvaške in
sicer v Socialistično republiko Hrvaško (SRH).190 SFRJ so od sprejema ustave sestavljale
Socialistične republike Bosna in Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Srbija, Hrvaška in Črna
Gora.191
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V letu 1965 je prišlo do gospodarske reforme, ki je temeljila na tržni usmerjenosti podjetij, kar
je pospešilo vključevanje Jugoslavije v mednarodni gospodarski sistem. Šestdeseta leta so
predstavljala »obdobje največje gospodarske rasti Povojne Hrvaške in Jugoslavije«192. Najbolj
očitno se je liberalizacija države kazala v svobodi potovanj v tujino, veliko prebivalcev
Jugoslavije pa je v tujino odšlo tudi zaradi začasnega dela. Na Hrvaškem je bilo opaziti tudi
drug obraz liberalizacije. Industrializacija se je pospešila, tržna merila so postajala vedno manj
pomembna, v ospredje pa je prišla ideja o zaposlitvi čim večjega števila prebivalstva. Zaradi
iskanja služb v mestih so se praznile vasi, standard prebivalcev se je zvišal, investicija denarja
pa je bila vseeno nemogoča oz. težko izvedljiva.193
Konec šestdesetih let so se v družbi začele kazati težnje po demokratizaciji in decentralizaciji
države. Leta 1969 je zasedal 9. Kongres Zveze komunistov Jugoslavije, mesec pozneje pa je bil
izglasovan Zakon o ljudski obrambi. Z zakonom se je nadaljevala decentralizacija obrambnih
zadev. »Prvič so bili izglasovani tudi republiški zakoni o obrambi, poleg redne JLA kot zvezne
oborožene sile pa so bile ustanovljene tudi enote teritorialne obrambe na področju vseh
republik, ki so jim poveljevali republiški štabi.«194
Leti 1970 in 1971 je zaznamovala t. i. hrvaška pomlad. To je bilo dvoletno obdobje razcveta
demokracije, ki je bila kmalu zatrta z državno represijo. Predstavniki gibanja so se zavzemali
za reforme hrvaške politike, družbe in kulture. Gibanje je še posebej zaznamovano z
legitimiranjem hrvaške nacionalne identitete in zahtevami, ki iz tega izhajajo.195 V gibanju sta
prevladovali dve ideji. Ena je bila nacionalna, druga pa liberalno-demokratična. Po začetku
hrvaške pomladi leta 1970 je Tito napovedal reorganizacijo države tako, da bodo republike
same odgovarjale za svoj razvoj. Junija 1971 je bilo k zvezni ustavi dodanih precej
amandmajev. Poleg predsednika Jugoslavije je bilo ustanovljeno predsedstvo s 24 člani. Za
odločanje o posameznih zadevah je bilo obvezno usklajevanje med oblastmi posameznih
republik. Prav hrvaško vodstvo pa naj bi bilo zaslužno za dejstvo, da so republike precej
pridobile na svojih pristojnostih.196 21. februarja 1974 je SFRJ sprejela novo ustavo, s katero je
bila v 1. členu opredeljena kot:
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»zvezna država in državna zveza prostovoljno združenih narodov in njihovih
socialističnih republik, pa tudi socialističnih avtonomnih pokrajin Vojvodine in Kosova,
ki so del Socialistične republike Srbije in temeljijo na moči in samoupravi delavskega
razreda in vseh delovnih ljudi ter socialistični samoupravni demokratični skupnosti
delovnih ljudi in državljanov ter enakopravnih narodov in narodnosti.«197
Nova ustavna ureditev je zajela vse dele SFRJ in sicer Socialistično republiko Bosno in
Hercegovino, Socialistično republiko Makedonijo, Socialistično republiko Slovenijo,
Socialistično republiko Srbijo, avtonomni pokrajini Vojvodino in Kosovo (pravzaprav sta bili
avtonomna dela znotraj Socialistične republike Srbije), Socialistično republiko Hrvaško in
Socialistično republiko Črno Goro. Sabor SRH je 22. februarja 1974 sprejel novo ustavo
svojega dela SFRJ. Prvi člen novonastale ustave je definiral, da SRH »temelji na suverenosti
naroda in na moči in samoupravi delavskega razreda in vseh delovnih ljudi ter socialistično
samoupravni demokratični skupnosti delovnih ljudi in državljanov ter enakopravnih narodov
in narodnosti«198. Določili so tudi, da je SRH »nacionalna država hrvaškega naroda, država
srbskega naroda na Hrvaškem in država drugih narodov in narodnosti, ki tam živijo«199.
Seveda pa je bilo v ustavi navedeno tudi, da je SRH del SFRJ.
5. maja 1980 je prišlo do dogodka, ki je spremenil usodo Jugoslavije – umrl je Josip Broz Tito.
Politični in gospodarski sistem Jugoslavije sta temeljila na samoupravnem odločanju. Nujnih
sprememb, kot je recimo menjava vodje, niti ni bilo mogoče izpeljati, saj bi to zahtevalo
zakomplicirano proceduro in republiški konsenz. Vladajoča birokracija poleg vsega tudi ni bila
enotna. Desetletje, ki je sledilo, je zajelo poglabljanje vsesplošne krize. »Med tem časom se je
gospodarska in politična kriza poglabljala, apatija je rasla, socialistična ideologija se je
razkrajala, ZK je izgubljala ugled, celoten državni in družbeni ustroj pa je počasi, vendar
zanesljivo razpadal.«200 Kmalu je prišlo do konflikta interesov med republikami. Ugotovili so,
da se država ne more več spopadati z odplačevanjem zunanjega dolga velikega skoraj 20
milijard dolarjev, dogovori z bančnimi ustanovami, z namenom razrešitve situacije, pa so bili
dolgotrajni. Primanjkovalo je deviz, kar je vplivalo na uvoz nafte oz. količino bencina v državi.
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V trgovinah je začelo zmanjkovati osnovnih živil. Pomanjkanje v državi je vzpodbudilo
nakupovanje v tujini, kar ni bilo v korist Jugoslaviji. Konec leta 1981 je bila ustanovljena
komisija za gospodarsko stabilizacijo, ki jo je vodil Slovenec Sergej Kraigher. Junija 1983 so
zvezni svet in druge zvezne ustanove sprejele Dolgoročni program gospodarske stabilizacije. S
programom je bila priznana tržna osnova gospodarskega sistema. V partijskih komitejih pa je
program izzval hude odpore, zato rezultata v praksi ni bilo mogoče opaziti. Občutljivo je postalo
vprašanje gospodarskih odnosov med republikami oz. vprašanje o podpiranju nerazvitih
republik v državi. Povečala se je razlika med razvitimi in nerazvitimi jugoslovanskimi deli, kar
je privedlo do večje krize. Za razliko od nekaterih drugih republik (Makedonija, Bosna in
Hercegovina, Črna gora) je Hrvaška v osemdesetih letih dobro izkoristila svoj položaj v
mednarodnih prometnih tokovih. Zaradi večjega števila stanovanjskih in industrijskih obratov
v mestih se je povečevalo število prebivalcev. Vedno slabše gospodarsko stanje pa je vodilo v
porast brezposelnosti, padanje rodnosti in padec naravnega prirastka.201
V ospredje srbske politike se je leta 1987 začel prebijati Slobodan Milošević. Spomladi istega
leta je bil izbran za predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije (CK ZKS) in
jeseni je z enopartijskim udarom začel vladati s trdo roko. »Spretno je kombiniral metode
komunističnega sistema in diktature z nacionalističnimi gesli in demagogijo.«202 Srbi so ga hitro
sprejeli, saj je zagovarjal njihove interese, ni pa trajalo dolgo, da si je privržence zagotovil tudi
v preostalih jugoslovanskih republikah. Temeljil je na ideji »boja za Jugoslavijo«. Leta 1990 se
je veliko strank v predvolilnih kampanjah naslanjalo na idejo konfederativne preureditve
Jugoslavije. S časom je postalo jasno, da se bo Milošević v primeru neuspelega poskusa
preureditve Jugoslavije po svoji volji, zavzemal za ustanovitev Velike Srbije, ki bi obsegala
tudi ozemlje Hrvaške in Bosne in Hercegovine.203
3.4.3 Medžimurje
Druga svetovna vojna, njen konec in prva povojna leta so bila zaznamovana s številnimi
žrtvami. Ugotavljanje in dokazovanje števila žrtev v Medžimurju so prišla v ospredje šele z
letom 1996, ko je bil ustanovljen raziskovalni center v Čakovcu.204
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Kljub vojni v Medžimurju ni zamrlo javno in družabno življenje. To se je opazilo pri obeleženju
dneva pogube Petra Zrinskega in Frana Krste Frankopana, ki so ga praznovali tudi madžarski
prebivalci. Obeležili so ga z različnimi kulturno-spominskimi in gledališkimi predstavami. K
temu je najverjetneje pripomoglo tudi dejstvo, da so se Madžari zavedali, da je bila družina
Zrinski pomembna tudi v njihovi nacionalni in kulturni zgodovini.205
Po koncu vojne je Hrvaška skupaj z Medžimurjem vstopila v skupno jugoslovansko državo. Po
prvih povojnih volitvah 11. novembra 1945 je bila v tedanji Jugoslaviji oblikovana oblast
komunistov. Na volitvah je večino dobila t. i. Ljudska fronta. Novonastala država je bila
sestavljena iz šestih zveznih republik in dveh pokrajin. Vsaka od republik je dobila svojo
ustavo, vlado in sabor. Medžimurje je bilo sestavni del Ljudske Republike Hrvaške. Že ob
koncu vojaških operacij je na tem območju prišlo do reorganizacije gospodarstva,
izobraževanja, športa in vseh vidikov družbenega in javnega življenja.206
Že v prvih povojnih dneh se je v Medžimurju začela sanacija posledic vojne. To je pomenilo,
da so se gasili požari, na zbirna mesta so bila pripeljana vsa trupla, po vzpostavitvi nove oblasti
pa se je jeseni 1945 začelo postopno renoviranje poškodovanih hiš in gradnja novih. Ponovno
so začele delovati kmetijske zadruge, obrtne dejavnosti, manj poškodovane tovarne, trgovine
in šole. Prva povojna leta v Medžimurju so zaznamovale številne delovne akcije, ki so bile
organizirane v sklopu mladinskih delavskih brigad. Kljub obnovi je bilo stanje v Medžimurju
precej težavno. Prebivalci so živeli v pomanjkanju osnovnih dobrin (hrana, oblačila, obutev,
petrolej, šibice, sol). Nova oblast je uvedla novo denarno valuto in madžarski denar so
zamenjali jugoslovanski dinarji. Kljub novi valuti so bili sredstvo plačila boni (1 bon = 1 dinar)
in jajca (1 jajce = 1,5 dinarja). Učitelji in zdravniki so za svoje delo, poleg denarja, dobivali
tudi posebne točke, ki so jih v trgovinah lahko enkrat mesečno zamenjali za hrano.
Veliko vlogo pri obnovi Medžimurja je imela agrarna reforma, saj je Medžimurje v večini
kmetijsko območje. Začela se je izvajati leta 1946 in zaključila v letu 1948. Največjo
spremembo je povzročilo pravilo, da mora zemlja pripadati tistim, ki jo obdelujejo. Reforma je
najbolj prizadela veleposestnike, podjetja, banke, delničarska društva, verske institucije in
posamezne duhovnike. Preostalo ozemlje je bilo v lasti države, ki je po vzoru Zveze sovjetskih
socialističnih republik začela z ustanavljanjem kmetijskih zadrug.207 Poleg agrarne reforme je
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država plansko organizirala kolonizacije najmanj poseljenih in najmanj rodovitnih krajev.
Kolonizacija je potekala jeseni 1945 in pomladi 1946. Najbolj priljubljena tarča kolonistov so
bili prostori Slavonije, Baranje in Vojvodine. Po podatkih naj bi bilo iz varaždinskega kotarja
koloniziranih 2070 družin, od katerih jih je bilo 772 iz Medžimurja (487 iz občine Prelog in
285 iz občine Čakovec). Po Titovem sporu z Informbirojem leta 1948 je nastal nov problem.
Meja z Madžarsko je bila zaprta, prehodi pa so bili kmalu prepovedani. Okoli 1800 kmetov je
ostalo brez delov svojih posesti, kar je v celoti predstavljalo okoli 890 hektarjev madžarskega
zemljišča, ki je ostalo neobdelano in neurejeno.208
Obnavljati se je začelo gospodarstvo Medžimurja. S proizvodnjo so ponovno začele predvojne
tovarne, ki so bile sedaj v večini nacionalizirane, torej v državni lasti. Država je tako na mesta
direktorjev postavljala »svoje ljudi«, prišlo pa je tudi do preimenovanj posameznih proizvodenj.
Tovarna »Brata Graner« se je preimenovala v »Međimurska trikotaža Čakovec – MTČ«,
tovarna »S. Neumann in nasledniki« se je preimenovala v »Čakovačka tekstilna industrija –
Čateks«, »Elmer Vajda« je postala »Vajda – Čakovec« ipd.209
V septembru 1955 je bila zaključena nova teritorialna razdelitev kotarja Čakovec. Razdeljen je
bil v sedem občin: Čakovec, Dekanovec, Donji Kraljevec, Kotoriba, Mursko Središće, Prelog
in Štrigova. Kasnejša sprememba iz leta 1962 je kotar Čakovec ukinila, njegov današnji teritorij
pa je prišel v novo oblikovani kotar Varaždin, katerega upravno ozemlje je pripadalo celotni
severozahodni Hrvaški. Na območju Medžimurja sta bili prvotno zastavljeni dve občini, ena s
središčem v Čakovcu in druga v Donjem Kraljevcu, ki je bil zaradi železnice bolj dostopen kot
Prelog. Politiki in ljudstvo so v večini podprli formacijo samo ene občine s sedežem v Čakovcu.
Centralizacija vseh funkcij v Čakovcu pa je bila na splošno, zaradi prometno slabo povezanega
Medžimurja, velik problem. Rešitev so našli v vzpostavitvi mreže mestnih uradov, ki so se
porazdelili po celotnem območju. Taka centralizacija je prekinila dotedanjo razdeljeno politiko
čakovskega kotarja in sedem občin ter uvedla skupno politiko za celotno Medžimurje, kar je
omogočilo pospešen razvoj.210
Poleg teritorialne razdelitve je bilo Medžimurje v drugi polovici 50. let tudi del zgodbe
madžarske revolucije. Medžimurje je bilo eno izmed območij, ki je madžarske begunce sprejel
v Jugoslavijo. Točni podatki o številu begunskih taborišč in njihovih lokacijah še danes niso
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znani. Ozemlje Medžimurja je imelo predvsem začasna oz. prehodna taborišča za begunce. Po
besedah Kovačević so družine običajno namestili v hotele ali turistične objekte v hrvaškem
primorju, medtem ko so bili samski begunci nastanjeni v manj udobnih prostorih, kot je bilo
tudi taborišče v Čakovcu.211 Kljub primanjkovanju podatkov je iz arhivskega gradiva, ki ga
hrani Državni arhiv v Zagrebu mogoče razbrati povezave med Medžimurjem in madžarskimi
begunci. Med arhivskim gradivom se nahaja tudi »poročilo s poti« Milana Metikoša, z dne 29.
januarja 1957, v katerem je med drugim zapisal:
»26. januarja 1957 leta sem odšel na pot v Čakovec, Koprivnico, Virovitico, Našice in
Osijek z nalogo, da v dogovoru z vodstvom Sekretariata notranjih zadev, v navedenih
krajih organiziram sprejemne postaje za mađarske begunce. V kotaru Čakovec je
predvidena Kotoriba za sprejemno postajo, ki bo lahko prejela okoli 150 beguncev.
Postaja bo lahko začela sprejemati begunce s 30. januarjem.«212
Arhivsko gradivo zajema številne druge podatke, ki bi jih bilo zanimivo pregledati in poskušati
sestaviti širšo sliko dogajanja v Medžimurju, ki je bilo posledica begunskega vprašanja po
madžarski revoluciji.
V letu 1963 je Jugoslavija dobila novo ustavo, ki je ime države preoblikovala v SFRJ in
ustanovljena je bila SRH, katere del je bilo tudi Medžimurje. Kljub poudarku na socialističnih
usmeritvah so se v državi začele izvajati gospodarske reforme, ki so poskušale trenutno
gospodarstvo preusmeriti iz planskega (socialističnega) na tržno (kapitalistično) gospodarstvo,
vendar so bili poskusi neuspešni. Stanje gospodarstva Medžimurja je slabelo, saj so se nekatere
tovarne, npr. »Međimurska trkotaža«, »Čateks« in »Međimurje pleta« znašle v težki situaciji.
Plače zaposlenih so bile nizke, proizvodnja ni bila ustrezno zastavljena in tudi organizacija ni
bila zadostna, delavski trakovi so bili neprimerni in pomanjkljivo opremljeni, poleg vsega pa je
bila zastarela celotna tehnologija proizvodenj. Kljub vsemu je Medžimurje zaradi edinstvene
politike začelo z reševanjem problemov. Objekti tovarn so kot rezultat sanacij postali nosilci
gospodarskega razvoja Preloga, Kotoribe, Donjeg Kraljevca, Murskega Središća in
Goričana.213
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V začetku 70. let je Medžimurje, tako kot preostale dele Hrvaške, zajel masovni pokret214 ali
»MASPOK«, poznan tudi kot Hrvaška pomlad. Gibanje je zajelo tudi prostor Medžimurja in
tamkajšnje kulturnike, vzgojitelje, študente in nekatere politike. Zahtevali so večjo politično in
gospodarsko samostojnost Hrvaške ter ohranjanje hrvaškega knjižnega jezika in hrvaške
kulture. Medžimurski študenti so se v Zagrebu zbirali okoli domovinskega društva študentov
Medžimurja215. Na vladnih protestih je bila v ospredju Matica Hrvatska, ki je bila ena od
osemnajstih znanstvenih in kulturnih ustanov, ki so svoje zahteve in stališča izrazile v letu 1967
objavljeni Deklaraciji o imenu in položaju hrvaškega knjižnega jezika. Člani matice so svoje
proteste izvajali na različne načine. Po hrvaški pomladi je Tito napovedal reorganizacijo države
in republike so dobile nekaj več pristojnosti.216
Leta 1980 je Tito umrl. Novica »Umro je Drug Tito217« je bila razglašena ob 17. uri na Hrvaški
televiziji in je kmalu zajela ne samo območje Jugoslavije, temveč tudi preostale dele sveta. Po
razglasitvi je tudi Medžimurje zajel val negotovosti. V naslednjem desetletju se je splošna kriza
v državi le še bolj povečala. Po prihodu Slobodana Miloševića na oblast se je tudi prebivalstvo
Medžimurja razdelilo v dve skupini – ena je predstavljala njegove podpornike, druga pa njegove
nasprotnike.

3.5 Od 90ih let 20. stoletja do danes
3.5.1 Madžarska
23. oktobra 1989 so na Madžarskem razglasili ustavni amandma oz. začasno ustavo. Ta je
temeljila na mirnemu prehodu na tržno gospodarstvo, državo je preimenovala v republiko,
temeljni načeli pa sta postali civilna demokracija in demokratični socializem. Ustava je jamčila
upoštevanje državljanskih in človekovih pravic, razglasila uvedbo večstrankarskega sistema,
uvedla predstavništvo in organizirano ter odgovorno vlado, institucijo prezidija218 pa je
nadomestila z uradom predsednika, ki naj bi ga izvolila zakonodajna skupščina. 219 Z
razglasitvijo ustave je začasni predsednik Madžarske postal Máryás Szűrös, dokončno pa je bil
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odpravljen sistem državnega socializma. Kmalu so iz vrha parlamentarne zgradbe odstranili
tudi rdečo zvezdo.220
Padec komunističnega režima na Madžarskem je v državi predstavljal zanimiv izziv za novo
nastalo vlado in njene prebivalce. Nova država je skušala vzpostaviti stabilno državno
demokracijo in ustrezno gospodarsko kapitalistično ekonomijo na ostankih zatiralskega,
neučinkovitega in pokvarjenega političnega in gospodarskega sistema. Tega se je zavedal tudi
József Antall, prvi demokratično izvoljeni premier Madžarske po drugi svetovni vojni, ki je
zmagal na svobodnih volitvah maja 1990. Poleg vzpostavitve novega sistema so se na
Madžarskem pojavili drugi problemi. Madžarska je imela, v primerjavi s preostalimi
komunističnimi državami vzhodne Evrope, najvišji znesek dolga na prebivalca in najvišje letno
odplačilo dolga. Zaradi odprave državnih subvencij in hitre privatizacije je Madžarsko že leta
1991 zajela gospodarska recesija. Varčevalni ukrepi nove vlade so se izkazali za nezaželene in
neustrezne.
Na volitvah leta 1994 je zmago ponovno osvojila Socialistična stranka. V letu 1998 in 2002 se
je cikel vladajoče stranke ponavljal. Na vsakih naslednjih volitvah je zmago prevzela opozicija
vladajoče stranke. Kot večina drugih postkomunističnih držav je tudi Madžarska sledila
integracijskemu programu. Leta 1999 je postala članica zveze NATO, leta 2004 pa članica
Evropske unije.221 Leta 2006 so zaradi politične afere v državi izbruhnili protesti. Zaradi
nepravične zmage na volitvah je začela padati priljubljenost levičarskih strank. Leta 2010 je bil
za predsednika Madžarske, s parlamentarno večino, izvoljen konservativni politik Fidesz
Viktor Orbán. Sledila je potrditev nove ustave, Orbán pa si je v letu 2014 in 2018 zagotovil
ponovne mandate za predsedniško mesto.
3.5.2 Republika Hrvaška
Konec 1988 in v začetku 1989 leta so se na Hrvaškem in v Sloveniji prebudile ideje o
ustanavljanju strank in opozicijskih združenj. Reforme, ki jih je skušalo vpeljati vodstvo
Jugoslavije v letu 1989/90 več niso imele vpliva na prebujanje novih ciljev, ki so stremeli k
nastanku novih držav.222 V ospredju sta bili vprašanji vzpostavitve »večstrankarske liberalne
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demokracije in reševanje nacionalnega vprašanja«223. Februarja 1989 je v Zagrebu nastalo
Združenje za jugoslovansko demokratsko iniciativo (UJDI). Maja istega leta je bila
ustanovljena hrvaška socialno-liberalna stranka oz. zveza (HSLS), ki se je zavzemala »za
nastanek liberalno-demokratične družbe na Hrvaškem in v celotni Jugoslaviji«224. Predsednik
sveta stranke je bil Slavko Goldstein, pred volitvami 1990 pa ga je zamenjal Dražen Budiša.
Hrvaška demokratska skupnost (HDZ) s Franjo Tuđmanom na čelu se je osredotočila predvsem
na nacionalno vprašanje ter volivce privabljala z nacionalnimi obljubami.225
»Do dokončnega razhoda znotraj jugoslovanske federacije je prišlo v začetku leta 1990 na 14.
kongresu ZKJ226, ki so ga sklicali 'z namenom, da bi našli rešitev za globoko splošno družbeno
krizo' oz. zato, da bi zgladili vse nespravljive razlike med republikami.«227 Vse odločitve so bile
izglasovane s strani republiških delegacij in kmalu je postalo jasno, da Milošević svoje ideje o
centralizaciji SFRJ in srbski hegemoniji ne bo mogel uresničiti. Komunisti na Hrvaškem in v
Sloveniji so se že pripravljali na večstrankarske volitve. Sprejeli so tudi idejo o suverenih
republikah in tržnem gospodarstvu. Po neuspešnih pogajanjih »sta kongres zapustila slovenska
in hrvaška delegacija, BiH in Makedonija pa nista pristali na zahtevo srbske in črnogorske
delegacije, naj kongres preprosto ugotovi novi kvorum in nadaljuje z delom«228. Nesoglasja so
vodila v razpad ZKJ, edina skupna oblast, ki se je še ohranila, pa je bila Jugoslovanska ljudska
armada (JLA). Hrvaško politično telo se je počutilo nemočno in hkrati jezno zaradi pritiska
Miloševićeve politike. V začetku leta 1990 so bile razpisane volitve in tudi hrvaškim politikom
je bilo jasno, da bo zmagal tisti, ki »bo najbolj ognjevito branil ogroženo suverenost Hrvaške
in obračunal z osovraženimi komunisti«229. Med prebivalci Hrvaške je bil najbolj priljubljen
Franjo Tuđman in njegova HDZ. Večina prebivalcev je bila prepričana, da je njegov radikalni
nacionalizem edini pravi odgovor v nastali situaciji. Na drugi strani je bila oblikovana
desetčlanska Koalicija narodnega sporazuma, sestavljena iz članov HSLS in obnovljene HSS.
Zveza komunistov Hrvaške (ZKH) je pred volitvami nastopila s popolnoma novim stališčem
odpora proti Miloševićevi politiki in se zavzemala za večstrankarski sistem in parlamentarno
demokracijo. ZKH se je preimenovala v Stranko demokratične prenove, po volitvah pa so
ohranili le ime Socialdemokratska stranka. »Volilni sistem je bil večinski, v dveh krogih, aprila
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in v začetku maja 1990. HDZ je dobila 42 % glasov, v saboru pa 205 od skupaj 356 sedežev oz.
57,6 %.«230 Menjava oblasti je potekala brez večjih incidentov, saj so tudi komunisti rezultate
volitev priznali. Novi sabor in oblast sta se konstituirala 30. maja 1990, novi predsednik
Republike Hrvaške pa je postal Franjo Tuđman. Na vse vodilne položaje v državi so bili
postavljeni člani HDZ, zato je bilo težko vzpostaviti neodvisnost ustanov, ki so bile nujne za
delovanje demokracije. »Volilni izid je vrgel senco na proces demokratizacije na Hrvaškem in
še potrdil Srbe v prepričanju, da se Hrvati iz svoje preteklosti niso ničesar naučili in se ne
kesajo ustaških zločinov.«231 Padec komunizma je z veseljem pričakovala večina hrvaškega
prebivalstva. S tem namenom so se odvijali mitingi in praznovanja, nemudoma pa so bila
spremenjena tudi nekatera imena trgov in ulic, ki so nakazovala na ostanke prejšnje vlade. V
državo so se vrnili tudi številni politični emigranti. Veliko posameznikov je med prvotnim
navdušenjem zanemarilo ali podcenilo dejstvo, »da je Hrvaška državnopravno še zmeraj v
Jugoslaviji in da v njej živi več kot pol milijona Srbov, ki so se opirali na Jugoslavijo in je z
njimi vse bolj manipulirala Srbija«232. Velik del srbskega prebivalstva na Hrvaškem se je tako
počutil ogroženega.233
25. junija 1990 so bili razglašeni amandmaji k hrvaški ustavi. V imenu je bil izbrisan pridevnik
»socialistična«, potrdili so nov grb in zastavo, vpeljana pa je bila tudi funkcija predsednika
republike in ministrov. Istega dne je bil ustanovljen Srbski nacionalni svet, ki je ostro zavračal
ustavne spremembe na Hrvaškem. Namesto njih je sprejel Deklaracijo o suverenosti in
avtonomiji Srbov na Hrvaškem ter izdal razpis za referendum, ki je zajel srbsko avtonomijo na
Hrvaškem. Referendum je bil razpisan 17. avgusta 1990. Grožnje z JLA in ustaškim prihodom
so pripeljale do začetka t. i. skalne revolucije, ki je predstavljala začetek agresije nad Hrvaško.
Srbsko prebivalstvo je imelo vso podporo JLA, ki je srbski vojski priskrbela tudi orožje. Na
referendumu je bila skoraj 100 % izglasovana avtonomija srbskih občin in 22. decembra 1990
je bila razglašena nova ustava Republike Hrvaške, »ki je potrdila pravico republike, da odloča
o svoji prihodnosti, in preoblikovala njeno upravi, pri tem pa ni zagotovila manjšinam
zadovoljivega varstva, ustreznega evropskim kriterijem«234. To je pripeljalo do tega, da so tudi
Krajinski Srbi razglasili svoje ozemlje za avtonomno pokrajino.
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»Konec januarja 1991 se je predsedstvo SFRJ v navzočnosti hrvaške delegacije s
Tuđmanom sporazumelo, kako bi začasno zmanjšali napetosti, tj. razorožili
'paravojaške formacije', kar si je vsaka stran razlagala na svoj način: hrvaška oblast je
menila, da je treba razorožiti uporne Srbe, JLA in Srbi pa, da morajo razorožiti
novoustanovljene enote hrvaške policije, kajti te so pravzaprav 'strankarska vojska iz
pripadnikov HDZ'.«235
Sledil je skupni hrvaško-slovenski predlog, da se ustanovi jugoslovanska konfederacija, v kateri
bi imele republike večjo samostojnost. Srbsko vodstvo je predlog nemudoma zavrnilo. Incidenti
po Jugoslaviji so se v naslednjih dneh le stopnjevali. 15. maja 1991 je potekala redna zamenjava
vodstva predsedstva SFRJ. Predstavnika Srbije Jovića bi moral naslediti hrvaški predstavnik
Mesić. Menjavo pa je preprečil srbsko-črnogorski blok, ki je z glasovanjem pripeljal do
neodločenega rezultat 4 : 4; »predstavniki Slovenije, BiH, Hrvaške in Makedonije so bili za
zakonito menjavo, predstavniki Črne Gore, Srbije in pokrajin Vojvodine in Kosova pa proti«236.
Z udarno zavrnitvijo menjave predsednika je država ostala brez najvišje oblasti. Že 19. maja,
nekaj dni po neljubem dogodku, je bil na Hrvaškem pripravljen referendum. Na njem so morali
volivci podpreti ali zavreči idejo samostojne Hrvaške. Volilna udeležba je bila kar 83,6 %,
samostojnost pa je podprlo 93,2 % volivcev. Z izvedenim referendumom je kriza dosegla
mednarodne razsežnosti. V dogajanje Jugoslavije so se vključili predstavniki Evropske
skupnosti in kasneje Združenih narodov. »Vsi odzivi Evropske skupnosti, ZDA in Združenih
narodov so zamujali in bili neučinkoviti, posebej škodljivo pa je bilo, da so predolgo enačili
žrtev in napadalca ter vzdrževali slepilo o obstoju Jugoslavije.«237 Dogajanje je doseglo višek
21. junija 1991, »ko je James Baker med svojim obiskom v Beogradu svečano izjavil, da ZDA
'za nobeno ceno' ne bodo priznale slovenske in hrvaške neodvisnosti«238.239
Veliko vlogo pri vsem dogajanju je imela JLA. Nastala je že leta 1945, ko je večini Hrvatov
predstavljala osvobodilno vojsko, kasneje pa najbolj dosledno izvajalko Titove komunistične
politike v Jugoslaviji.
»Pred Titovo smrtjo JLA ni bila samostojen politični dejavnik, zato so najbolj vplivne
vojaške osebnosti, vsaj v javnih nastopih, zvesto uveljavljale Titovo politiko. Toda na
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skrivaj so vojaški vrhovi že od konca šestdesetih let, predvsem pa v sedemdesetih,
postajali vse bolj nezadovoljni z decentralizacijo vojaškega sistema in države sploh.«240
Po smrti Tita je imela JLA prosto pot za začetek samostojne politike. S časom tudi ni več nosila
odgovornosti do predsedstva SFRJ. Generali so zagovarjali enakopravnost narodov in
narodnosti, a so s časom vedno bolj simpatizirali z Miloševićevo Socialistično stranko Srbije in
jo na koncu tudi uradno potrdili. Konec aprila 1990, ko je bila zmaga HDZ že povsem očitna,
je JLA Teritorialni obrambi Hrvaške zavzela vso oborožitev, saj se je bala večjih odporov. To
pa prebivalce Hrvaške ni ustavilo. Že poleti 1990 so začele potekati priprave na vojno.
Spomladi 1991 je prišlo do organizacije prostovoljskih enot (v večini člani HDZ) in oblikovanja
prvih brigad Zbora narodne garde (ZNG), ki so predstavljale jedro prihodnje hrvaške vojske.241
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Slika 13: Rezultati volitev na Hrvaškem leta 1990.

Vir 13:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Croatian_Parliamentary_Election_Results_1990.p
ng/800px-Croatian_Parliamentary_Election_Results_1990.png (Dostop: september 2019).

Hrvaško vodstvo je po zavrnitvi predloga o konfederaciji ali zvezi suverenih držav iskalo način,
kako bi se dokončno odcepili od Jugoslavije. Vodstvo je 25. junija 1991 sprejelo ustavni sklep
o suverenosti in samostojnosti Hrvaške. Istega dne se je podobno odzvala tudi skupščina
Slovenije. To je pripeljalo do tega, da sta »jugoslovanska in srbska stran ter JLA /…/ Hrvaško
in Slovenijo obtožile zaradi odcepitve, vse nasilne metode, ki so jih uporabljale naslednje
mesece, pa so opravičevale z zaščito 'suverenosti in ozemeljske celovitosti SFRJ'«242. Poleg že
navedenih članic pa želje po osamosvojitvi Hrvaške in Sloveniji niso podprle ZDA. Sledila je
t. i. desetdnevna vojna v Sloveniji, kjer je JLA doživela poraz, vojna pa je predstavljala »začetek
konca jugoslovanske struje v vojaškem vrhu.«243. Odziv JLA na dogodke v Sloveniji je
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povzročil strah v hrvaškem vodstvu, med prebivalci pa sprožil oblikovanje hrvaških
teritorialnih enot in rezervnih brigad.
Osamosvojitvena oz. osvobodilna vojna se je na Hrvaškem začela sredi julija 1991. Spopad je
potekal med hrvaškimi obrambnimi silami in JLA. Po razglasitvi samostojnosti s strani Hrvaške
in Slovenije je namreč JLA želela preprečiti razpad Jugoslavije. Na podlagi neurejenih odnosov
med Hrvati in Srbi, ki so se kazali od volitev 1990 naprej, so se Srbi burno odzvali na
samostojnost Hrvaške.244 Na Hrvaškem je namreč živelo veliko število Srbov, ki pa niso želeli
živeti v neodvisni in samostojni Hrvaški. S tem namenom so na ozemlju Hrvaške ustanovili
svojo državo, t. i. Republiko Srbsko Krajino. Hrvati novonastale države na svojem ozemlju niso
podpirali, za razliko od Beograda, ki jim je nudil popolno politično in vojaško podporo. Vojna
je po razglasitvi nove države prerasla v medetnični spopad Hrvatov in Srbov. Na eni strani so
stali ZNG in hrvaške paravojaške enote. Mesto predsednika Hrvaške je zastopal Franjo
Tuđman, poveljnik hrvaške vojske je bil Anton Tuš, ZNG pa je vodil Janko Bobetko. Nasproti
jim je stala vojska republike Srbske Krajine, JLA in srbske paravojaške enote. V političnih
krogih so bili hrvaški nasprotniki Slobodan Milošević kot predsednik Srbije, Milan Martić,
predsednik Srbske Krajine, poveljnik vojske Srbske Krajine Mile Mrkšić in poveljnik JLA
Veljko Kadijević. 25. avgusta je začela srbska vojska, s pomočjo JLA, oblegati Vukovar, sledilo
je obleganje Osijeka in v nadaljevanju napad na obalna mesta: Zadar, Šibenik in Dubrovnik.
Tuđman je v odgovor na zasedena ozemlja izdal ukaz obkolitve in zasedbe vseh vojašnic JLA
na ozemlju Hrvaške in tako svoje čete poslal v protinapad. Že septembra 1991 so Hrvati
ustanovili glavni štab Hrvaške vojske ter okrepili število vojakov, ki so bíli vojno s Srbi in
precej okrepljeno JLA. Srbom je uspelo zasesti 30 % ozemlja Republike Hrvaške. Nato je sledil
preobrat v srbski politiki, saj so 12. novembra 1991 za pomoč prosili OZN. Izrazili so potrebo
po pomoči modrih čelad, ki bi na novo pridobljeno ozemlje varovale pred morebitnim
ponovnim zavzetjem, medtem ko so sami sledili nadaljnjim ozemeljskim težnjam. OZN in njeni
zastopniki iz posameznih držav so imeli različna mnenja glede posredovanja v Jugoslaviji,
vendar so na koncu vendarle sprejeli skupni sklep.
»Dvanajsterica se je torej odločila, da bo do 15. januarja 1992 priznala vse tiste
jugoslovanske republike, ki bodo do 23. decembra to zahtevale, obenem pa jim postavila
tudi več pogojev: spoštovanje človekovih pravic, zaščita manjšin, uresničevanje
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demokratični načel, potrditev obstoječih meja in mednarodnih pogodb bivše Jugoslavije
v zvezi z razorožitvijo, omejitvijo jedrskega orožja in regionalno varnostjo.«245
Sprejeta odločitev pa kljub vsemu ni ustavila Srbov pred nadaljnjim zasedanjem ozemlja
Hrvaške države.
»V vzhodni Slavoniji so Srbi zasedali kmetijsko najbogatejši predel Hrvaške, v
osrednjem delu so blokirali ceste od Zagreba proti Dalmaciji, zavzeli tri letališča /…/,
zaustavili celoten rečni promet po Savi in Donavi. Od tridesetih največjih hrvaških mest
so Srbi držali tri (Vukovar, Petrinja in Knin), vsa 11 pa jih je bilo v dosegu topništva
hrvaških ali bosensko-hercegovinskih Srbov /…/.«246
22. julija 1995247 je bilo v Splitu podpisano sodelovanje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino,
t. i. sporazum Tuđman-Izetbegović. Sledila je skupna akcija Hrvaške vojske, hrvaškega
obrambnega sveta in vojske Bosne in Hercegovine, kjer so Srbe uspeli izriniti iz nekaterih mest
Bosne in Hercegovine. S tem so pridobili odprto pot proti Kninu, ki je bilo središče velikosrbske
borbe na Hrvaškem. Med 4. in 7. avgustom je bila s strani Hrvaške izvedena posebna vojaška
akcija imenovana Oluja (nevihta). V akciji so hrvaški vojaki napadli kar 630 kilometrov široko
frontno linijo, ki je predstavljala mejo med Hrvaško in Srbijo in dosegli velik preobrat takratnih
dogodkov. Akcija hrvaške vojske je bila uspešna. Na osvobojenih območjih so sledili obračuni
s srbskimi vojaki in prav tako civilisti. Hrvaški vojaki so ropali in uničevali zapuščeno srbsko
premoženje.248 Oktobra so bile končane vse bitke. Jeseni 1995 so bili v Daytonu v ZDA
zaključeni pogovori med obema stranema. Uspelo jim je doseči t. i. Daytonski sporazum o
popolnoma mirni reintegraciji osvojenega območja Hrvaške s pomočjo prehodne uprave
Združenih narodov za vzhodno Slavonijo (UNTAES). Med leti 1996 in 1998 je potekala
reintegracija hrvaškega Podonavja. Uresničil se je cilj mirne reintegracije, saj se je med
sodelovanjem hrvaških oblasti in lokalnega srbskega prebivalstva povečalo medsebojno
zaupanje.249
10. decembra 1999 je umrl predsednik Franjo Tuđman. 3. januarja 2000 so potekale
parlamentarne volitve, na katerih je HDZ izgubila svojo vodilno pozicijo. Na oblast je prišla
245

Pirjevec, Jugoslavija, str. 432.
Goldstein, Hrvaška zgodovina, str. 308.
247
Več o dogajanju leta 1995: Marijan, Davor. Godina 1995. u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Zagreb: Hrvatski
institut za povijest.
248
Goldstein, Hrvaška zgodovina str. 310–313.
249
Operation Storm marked in Croatia. 4. avgust 2006, B92, Beta,
https://www.b92.net/eng/news/in_focus.php?id=111&start=0&nav_id=35990 (Dostop: september 2019).
246

81

koalicija šestih strank, pod vodstvom Ivice Račana. V februarju istega leta je Republika
Hrvaška dobila novega predsednika, Stjepana Mesića, ki je državo zastopal do leta 2010. Leta
2003 so potekale nove parlamentarne volitve, kjer je mandat za sestavo vlade dobil Ivo Sanader,
predsednik HDZ. Prijavo za vstop v Evropsko unijo je Hrvaška vložila že leta 2003. 3. oktobra
2005 so sledili uradni pogovori o pristopu k uniji, ki so potekali vse do leta 2011. Na
parlamentarnih volitvah leta 2007 je vodilno vlogo v parlamentu ohranila HDZ v koalicijskem
sodelovanju z HSS in HSLS, medtem ko je na čelu vlade ostal Sanader in izpeljal že drugi
mandat. 1. aprila 2009 je Hrvaška postala članica zveze NATO, slovesni sprejem pa je potekal
3. in 4. aprila. Na predsedniških volitvah 2010 je mesto predsednika prevzel Ivo Josipović, ki
je svojo pozicijo obdržal vse do leta 2015. 1. julija 2013 je po dolgoletnih pogajanjih,
usklajevanjih in kompromisih Hrvaška postala 28. polnopravna članica Evropske unije. Po
drugem krogu predsedniških volitev je v letu 2015 zmago osvojila trenutna predsednica
Republike Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović.
3.5.3 Medžimurje
Smrt Tita leta 1980 je nestabilno politično situacijo v Jugoslaviji še dodatno pretresla. Nastopil
je čas gospodarske in politične krize. Po padcu berlinskega zidu in komunističnega režima v
Evropi je leta 1990 razpadla ZKJ. Oblikovale so se prve stranke, kar je privedlo tudi do
ustanovitve stranke Krščanskih demokratov Medžimurja. Zaradi slabljenja komunizma na
Hrvaškem se je povečala ideja o vzpostavitvi večstrankarskega sistema. Že leta 1989 je
Centralni komite zveze komunistov Hrvaške sprejel odlok in podprl večstrankarstvo. Poleti
1990 so se odvile prve svobodne večstrankarske volitve. Na Hrvaškem je zmagala HDZ, ki jo
je vodil Franjo Tuđman, prvi predsednik Republike Hrvaške. Na zasedanju novoizvoljenega
hrvaškega sabora, 30. maja 1990 so sodelovali tudi zastopniki oz. predstavniki Medžimurja.
Hrvaška težnja po svobodi, samostojnosti in neodvisnosti je pripeljala do odprtega upora dela
srbskih ekstremistov na Hrvaškem. Tako se je že leta 1990 začela skalna revolucija, kmalu
zatem pa javna agresija JLA na Hrvaškem, ki je pripeljala do osamosvojitvene vojne. Da je bilo
dogajanje že vnaprej načrtovano dokazuje tudi dejstvo, da je bilo po vzpostavitvi hrvaške
oblasti v maju 1990 vsem enotam teritorialne obrambe Hrvaške odvzeto orožje. Orožje, ki je
bilo zaplenjeno prebivalcem Medžimurja, so hranili v čakovski vojašnici. S prvimi znaki o
vojaškem udaru na Hrvaškem je bil 25. januarja 1991 izveden protestni shod v Čakovcu. Na
referendumu maja 1991 je bila z 93,2 % večino izglasovana popolna samostojnost in suverenost
Republike Hrvaške, ki jo je sabor uradno razglasil 25. junija 1991. Na predvečer napada JLA
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na Slovenijo in razglasitve njene samostojnosti 25. junija istega leta, so bile po celotnem
Medžimurju postavljene blokade (v Trnovcu, Banfiju pri Štrigovi, Raskrižju in Murskem
Središću). Kolone tankov JLA so se pomikale proti republiški meji s Slovenijo in jo prečkale
27. junija. Tanke so ob prehodu skozi Pušćine, Trnovec, Čakovec in Mursko Središće
zaustavljale večje skupine neoboroženih prebivalcev Medžimurja. Vendar pa prebivalci
Medžimurja nastale situacije niso smatrali dovolj resno, kar pokaže tudi dejstvo, da so
pripadniki Narodne zaščite občine Čakovec pripravili večje količine pokvarjenih jajc in
paradižnikov, s katerimi so želeli obmetavati tanke JLA. Tanki so se iz območja Medžimurja
umaknili že v začetku julija, tako da na srečo ni bilo žrtev.250
Odprta agresija JLA se je na Hrvaškem začela jeseni 1991. V obdobju med 16. in 18.
septembrom 1991 je Hrvaška prevzela mejne straže v Donji Dubravi, Kotoribi in Goričanu.
Prav to je pripomoglo k temu, da je Medžimurje postalo prvo v celoti osvobojeno območje na
Hrvaškem. Medžimurci so pomoč pri osvoboditvah ponudili tudi drugim delom države.
Oblikovan je bil Baranjsko-medžimurski bataljon, veliko prebivalcev Medžimurja pa se je
pridružilo Hrvaški vojski in korpusu nacionalne garde. V osamosvojitveni vojni za samostojno
Hrvaško, ki je potekala med leti 1991 in 1995 naj bi sodelovalo okoli 7700 Medžimurcev.251
Občina Čakovec je 30. decembra 1992 dobila naziv Županije međimurske in bila naknadno
preimenovana v Međimurska županija. Mestu Čakovec je bil priznan status mesta, v aprilu 1993
pa je mesto dobilo tudi večstrankarski mestni svet. Mesec kasneje je bila za županjo razglašena
Marija Ružić. Čakovec je postal edino mestno središče Medžimurja in hkrati središče
Medžimurske županije.252
Hrvaški parlament je 23. septembra 2005 spremenil oz. dopolnil Zakon o praznikih, spominskih
dnevih in nedeljah v Republiki Hrvaški. S spremembo zakona je bil 9. januar razglašen za
spominski dogodek, na katerem so se prebivalci Medžimurja demokratično odločili, da si želijo
prihodnost, v kateri živijo v državnopravnem odnosu s preostalim hrvaškim narodom.
Oblikovali so dan spomina na sprejetje resolucije o odcepitvi Medžimurja od Madžarske. Kot
razlog za oblikovanje spominskega dneva so navedli, da je bil ta dan pomemben zaradi
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pomembne vloge pri zgodovinskem prizadevanju za ohranitev edinstvenosti hrvaškega
prostora.253
Na podlagi popisa teritorialne organizacije (in popisa prebivalstva iz leta 2011) je Medžimurska
županija 31. decembra 2017 zajemala prostor 729 kvadratnih kilometrov, število prebivalstva
se je povzpelo na 113.804 (156,1 stanovalca na 1 kvadratni kilometer). Še danes pa je županija
sestavljena iz treh večjih mest, 22 občin in 131 naselij.254
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4. Pregled odnosov med Madžarsko in Hrvaško s poudarkom na
prostoru Medžimurja
4.1 Leto 1918
1918 je bilo leto polno sprememb, ki so vplivale na odnose med Madžarsko in Medžimurjem.
Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske je Medžimurje upalo na spremembe oz.
priključitev k Hrvaški. Do tega pa ni prišlo tako enostavno, kot so prebivalci sprva upali.
Ozemlje Medžimurja je že pred prvo svetovno vojno pripadalo Ogrskemu delu Avstro-Ogrske,
kar se ni spremenilo tudi po nastanku nove države Madžarske.255 Seveda pa se prebivalci
Medžimurja niso vdali in s tem namenom organizirali dva poskusa osvoboditve Medžimurja in
njegove priključitve k preostalemu delu ozemlja Hrvaške.
Želja po priključitvi se je še povečala ob razglasitvi Države SHS in kasneje Kraljevine SHS.
Prvi poskus je stekel 13. novembra 1918, Medžimurcem pa je uspelo začasno osvobodili
Nedelišće. Kljub vsemu se je izkazalo, da je hrvaška vojska precej šibka in nekonkurenčna
madžarski. Z namenom okrepitve in izboljšav so ustanovili Narodni svet za Medžimurje, ki je
skupaj oblikoval drugi poskus oz. pohod za osvoboditev. 13. novembra 1918 je prišlo tudi do
podpisa Vojne konvencije v Beogradu. Podpisala sta jo Bela Linden kot predstavnik madžarske
vlade in general Henry, ki je zastopal poveljstvo zavezniške antantne vojske. S podpisom
konvencije je bila določena demarkacijska linija med novo Državo SHS in Madžarsko,
Medžimurje pa je ponovno ostalo izven Hrvaške.256 Madžari so bili s podpisom konvencije, za
razliko od Medžimurcev, zadovoljni in so svoj nadzor in teror v medžimurskih vaseh nekoliko
omilili. 24. decembra 1918 je bil izveden drugi pohod za osvoboditev Medžimurja. Načrt je
zajemal pohod iz dveh različnih strani, sestavil pa ga je podpolkovnik Slavko Kvaternik. Drugi
pohod je bil uspešen in ob 11. uri istega dne je madžarska vojska podpisala predajo. S podpisom
predaje je Čakovec, najpomembnejše in največje mesto Medžimurja, ponovno prišel pod
hrvaško oblast. Sledila je javna razglasitev, da Medžimurje s podpisom predaje v popolnosti
pripada Hrvaški. Na božični dan 1918 se je Kvaternik po uspešno opravljeni nalogi vrnil v
Zagreb, civilno in vojaško oblast pa predal podpolkovniku Dragotinu Perku, ki je tako postal
prvi guverner osvobojenega Medžimurja. Na božični dan je imela zbor tudi prva hrvaška
skupščina, kjer so vsi člani govorili o veselju in navdušenju, ki so ga občutili ob osvoboditvi
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Medžimurja. Po reorganizaciji Narodnega sveta Medžimurja, so bili iz njega izključeni vsi
Madžari, ki niso govorili hrvaško oz. so nad prebivalci Medžimurja med okupacijo izvajali
teror. Poleg izgube službe jih je doletela tudi deportacija nazaj na Madžarsko. Madžari niso
podprli odcepitve Medžimurja. Menili so, da bodo nastalo situacijo uspeli rešiti s pomočjo
diplomatskih dogovorov oz. s pomočjo pariške mirovne konference. Vendar jim tudi s pomočjo
diplomacije ni uspelo in Medžimurje je bilo uradno pripeto k hrvaški upravi.257
9. januarja 1919 se je pred cerkvijo sv. Nikolaja na trgu v Čakovcu odvijalo srečanje velike
narodne skupščine. S tem dnem je bila sprejeta resolucija, v kateri je bilo jasno navedeno, da
se je Medžimurje odcepilo od Madžarske države. Pod njeno upravo naj bi Medžimurci ostali
zgolj zaradi njihove moči, torej ustrahovanja, in ne, ker bi se sami tako odločili. Poleg nove
uprave je prišlo tudi do sprememb v razdelitvi prostora Medžimurja. Oblikovala sta se dva
kotarja, Čakovec in Prelog.258

4.2 Obdobje med obema vojnama
S trianonsko pogodbo je bilo območje Medžimurja tudi uradno del Hrvaške. Madžarska se z
novimi mejami določenimi v pogodbi nikakor ni mogla sprijazniti. Po državi so sledili protesti
in demonstracije.259 Madžarska je skušala s spremembami meja in izvedbo plebiscita
preoblikovati svojo povojno usodo. Ker jim na mirovni konferenci prepričevanje članov ni
uspelo, se je za pomoč obrnila k Nemčiji. Povezovanje z Nemčijo pa je pripeljalo k sodelovanju
Madžarske v drugi svetovni vojni na strani centralnih sil. Madžarska je bila namreč tista, ki je
Nemčiji odstopila svoje ozemlje za napad na Jugoslavijo 6. aprila 1941.260
Medžimurje se je na podlagi trianonske pogodbe sicer priključilo h Kraljevini SHS, vendar
nova država ni zadostila vsem željam hrvaških politikov in njenih prebivalcev. Z oblikovanjem
nove države, nerešenimi mejami, centralizacijo in notranjimi problemi je z novo ustavo
Kraljevine Jugoslavije sledila delitev na 33 administrativnih enot.261 Medžimurje je bilo del
Mariborske oblasti, kar njegovim prebivalcem ni ustrezalo, saj so bili ponovno odtujeni od
svoje matičnega dela. Po uvedbi šestojanuarske diktature je sledila delitev na devet banovin.
Medžimurje je z novo delitvijo postalo del Savske banovine. Kljub življenju kot del hrvaške
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oz. Kraljevine SHS, prebivalci Medžimurja tudi tokrat niso bili zadovoljni. Na njihovo ozemlje
so se začeli priseljevali srbski vojaki, uradniki in njihove družine. S časom je prišlo do prevlade
srbskega vpliva v celotni Kraljevini Jugoslaviji izključeno pa ni bilo niti Medžimurje. Lahko bi
sicer rekli, da Medžimurci več niso bili pod madžarsko oblastjo, vendar so tokrat padli pod
oblast Srbije.262
Avgusta 1939 je prišlo do ponovne spremembe teritorialne razporeditve. Na podlagi sporazuma
Cvetković-Maček je bila oblikovana Banovina Hrvaška. Sestavljali sta jo prejšnja Savska in
Primorska banovina. Medžimurje je bilo prav tako vključeno v novonastalo banovino. Sicer pa
je Medžimurje še vedno ohranilo stike z Madžarsko. Nekateri Madžari so še vedno nadaljevali
z življenjem na medžimurskih tleh, na Madžarskem pa je bilo moč zaslediti tudi nekaj stalno
naseljenih Medžimurcev. Večjih konfliktov ali kakršnegakoli dogajanja med Medžimurjem in
Madžarsko v čakanju na drugo svetovno vojno ni bilo. Madžarska je iskala svoje mesto v Evropi
po prvi svetovni vojni, Medžimurje pa je skušalo omiliti razočaranje, ki je sledilo po priključitvi
h Kraljevini Jugoslaviji.263

4.3 Druga svetovna vojna
Madžarska se je ob začetku druge svetovne vojne zavzemala za nevtralnost, vendar precej
neuspešno. Zavezništvo je iskala in tudi našla v nacistični Nemčiji. 20. novembra leta 1940 je
pristopila k trojnemu paktu. 12. decembra 1940 pa je sledil podpis sporazuma o večnem
prijateljstvu z Jugoslavijo. Ta sporazum je Madžarska kmalu prelomila, saj je Nemčiji dovolila,
da je 6. aprila 1941 iz njenega ozemlja začela napad na Jugoslavijo.264 Jugoslavija je sicer 25.
marca 1941 podpisala pristop k trojnemu paktu, vendar so podpisu sledile demonstracije in
nasprotovanja prebivalstva, kar je pripeljalo do nemške odločitve za napad.265 Jugoslovanska
vlada je po napadu emigrirala v London, Hrvaška pa je vsaj na papirju dobila samostojnost. 10.
aprila je bila namreč ustanovljena NDH. Njeni prebivalci so bili precej zadovoljni s porazom
Jugoslavije in nastankom NDH, a je kljub vsemu tudi NDH doletela okupacija. Okupirali sta jo
Nemčija in Italija. NDH je kot naslednica Jugoslavije pristopila k trojnemu paktu in podprla
nemški napad na Sovjetsko zvezo. Povezovalni člen NDH pa je ostala KPJ.266
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6. aprila 1941 je vojna zajela tudi Medžimurje. Pravzaprav je bilo prav Medžimurje prostor,
kjer se je napad na Jugoslavijo začel. Nemško letalstvo je že prvi dan izvedlo napad na Čakovec.
Po prvotni nemški okupaciji je Medžimurje 16. aprila ob prihodu madžarske vojske prvič po
letu 1918 spet pristalo v rokah Madžarske.267 Madžari so nemudoma uvedli vojaško upravo, ki
jo je vodil Timár Szigmond. Do aneksije Medžimurja je prišlo 16. decembra in uvedena je bila
madžarska civilna uprava. Hkrati je bil ta datum začetek intenzivne madžarizacije
medžimurskega prostora in njegovega prebivalstva. Prebivalci so svoje nestrinjanje z režimom
prikazovali z demonstracijami in upori, vendar so temu sledile precej ostre kazni. Madžarska
oblast je imela popoln nadzor nad prebivalci Medžimurja.268 Ob menjavi oblasti in prihodu
Szálasija se je situacija še poslabšala. Szálasi je bil namreč vodja t. i. puščičarjev, ki so bili
desničarsko fašistično gibanje, ki je kruto obračunalo z vsemi svojimi nasprotniki.269 Začela se
je izvajati vrsta različnih ukrepov, medžimurski fantje so bili npr. mobilizirani v madžarsko
vojsko, prihajalo je do streljanja upornih in neubogljivih prebivalcev itd. Kljub terorju, ki so ga
doživljali Medžimurci, pa se ti niso popolnoma vdali. Iskali so svoje zaveznike oz. možne
odrešitelje, ki so jih našli v partizanskih odredih, ki so se v tem času oblikovali. Eden izmed
bolj aktualnih odredov za Medžimurce je bil Kalniški partizanski odred. Osvoboditev
Medžimurja se je začela v začetku aprila 1945 s pomočjo Rdeče armade, bolgarske vojske in
članov Kalniškega partizanskega odreda. Potekalo je več bitk, ki so se končale 12. aprila.
Medžimurci so bili sprva navdušeni nad osvoboditelji, vendar se je kmalu izkazalo, da imajo
tudi oni svoje slabosti. Konec druge svetovne vojne je bil za Medžimurje pomemben, saj
kasneje nikoli več niso bili pod madžarsko oblastjo.270

4.4 Od konca druge svetovne vojne do 90ih let
Po drugi svetovni vojni so na Madžarskem in Hrvaškem oz. v Jugoslaviji v veljavo stopile
številne novosti in spremembe. Medžimurje je skupaj s Hrvaško vstopilo v novo Jugoslavijo,
katere vodja je bil Josip Broz – Tito. Po razglasitvi FLRJ je bilo tudi Medžimurje del Ljudske
republike Hrvaške.271 Poleg preureditve sistema je sledila dolgotrajna sanacija po vojni. Po
sporu z informbirojem, ki je bil posledica konflikta med Titom in Stalinom, so se med drugim
na madžarski meji vrstili incidenti. Razveljavljen je bil leta 1947 podpisan sporazum med
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Jugoslavijo in Madžarsko, ki je temeljil na sodelovanju držav na različnih področjih. Madžarska
je namreč, po navodilih Sovjetske zveze, z Jugoslavijo prekinila vse stike, kar je pripeljalo do
ohladitve odnosov med njima.272
Naslednji dogodek, ki je »povezal« zgodovino Madžarske in Hrvaške je bila madžarska
revolucija. Po podpisu Beograjske deklaracije leta 1955 med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo,
so se ponovno začeli urejati odnosi med Jugoslavijo in Madžarsko. Po 20. Kongresu
Komunistične partije Sovjetske zveze, februarja 1956, je prišlo do podpisa finančnega
sporazuma in sporazuma o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije med Madžarsko in
Jugoslavijo, štiri mesece kasneje pa je sledil tudi podpis trgovskega sporazuma. Kljub vidnemu
mehčanju odnosov je oktobrsko revolucionarno dogajanje na Madžarskem med vodstvom
Jugoslavije in njenimi prebivalci še vedno vzbujalo neprijetne občutke. Jugoslavija je vedela,
da se lahko z napačno odločitvijo oddalji od Zahoda ali na drugi strani od Moskve. Na koncu
se je odločila, da ob prihodu Nagya na oblast svojo podporo ponudi Madžarski. Tito sam je
izrazil obžalovanje zaradi sovjetskih intervencij ter Madžarsko pozval, naj situacijo čimprej
uredi. Bal se je namreč, da bi tudi v Jugoslaviji lahko izbruhnila kontrarevolucija, katere idejo
bi Jugoslovani prejeli od sosednjih Madžarov. Sodelovanje med Madžarsko in Jugoslavijo
prikazuje tudi dejstvo, da si je ob drugi sovjetski intervenciji na Madžarskem Nagy s svojimi
sodelavci zatočišče poiskal prav na jugoslovanski ambasadi.273
Boljši odnosi med državama so bili opazni tudi med prebivalstvom. Zaradi zanimanja so se
povečale naročnine jugoslovanskih dnevnikov in število posameznikov, ki so poslušali radio.
Posledica madžarske revolucije je bilo tudi veliko število madžarskih beguncev na ozemlju
Jugoslavije in Medžimurja. Na območju Medžimurja so se nahajala predvsem začasna oz.
prehodna taborišča. Begunce so potem iz Medžimurja napotili po njihovih željah (Nemčija,
Kanada, Argentina itd.). Leta 1963 se je Jugoslavija preimenovala v SFRJ, ustanovljena pa je
bila tudi SRH.274 Odnosi med Madžarsko in Hrvaško so bili nato nevtralni, druga z drugo nista
imeli dosti kontaktov, vsaka je namreč želela poskrbeti zase. Tako stanje je trajalo do leta 1989,
ko je na Madžarskem izbruhnila revolucija in je prišlo do konca komunizma, poleg tega pa je
razpadla tudi Jugoslavija.
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4.5 Od 90. let 20. stoletja do danes
Madžarska je Hrvaško kot samostojno državo priznala 15. januarja 1992, tako kot preostala
evropska skupnost. Tri dni kasneje so bili med državama vzpostavljeni diplomatski odnosi.275
Med hrvaško osvobodilno vojno je Hrvaška prejemala orožje od številnih držav, ki so jo pred
tem tudi uradno priznale. Med temi državami je bila tudi Madžarska, ki je za orožje poskrbela
kljub prepovedi s strani Društva narodov. Do decembra 2011 sta Madžarska in Hrvaška
podpisali 96 pogodb in sporazumov, ki urejajo široko paleto dejavnost in odnosov med njima.276
Pogodbe in sporazumi zajemajo diplomatska, kulturna, gospodarska, energetska, prometna,
izobraževalna, manjšinska in druga vprašanja. Madžarska je tudi podprla hrvaško prošnjo za
članstvo v zvezi NATO in pristop Hrvaške k Evropski uniji.
Med državama se je obdržala meja, ki je bila določena s pariško mirovno konferenco, po
nastanku Republike Hrvaške pa je bilo potrebno urediti še nekatere druge aspekte
meddržavnega sodelovanja. Med bolj pomembnimi je bil status manjšin. To se je dobro
zavedala tudi Hrvaška, ki je v svojo ustavo iz leta 1991 zapisala, da je delom hrvaškega
prebivalstva v drugih državah zagotovljena posebna skrb in zaščita s strani Republike Hrvaške.
Poleg tega je bilo v ustavi zapisano tudi, da:
»je Republika Hrvaška ustanovljena kot nacionalna država hrvaškega naroda in država
pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin: Srbov, Čehov, Slovakov, Italijanov,
Madžarov, Judov, Nemcev, Avstrijcev, Ukrajincev, Rusov in drugih, ki so njeni
državljani. Država zagotavlja enakost vseh državljanov in stremi k uresničevanju
njihovih nacionalnih pravic v skladu z demokratičnimi standardi Organizacije
združenih narodov in držav svobodnega sveta.«277
Predpisi o človekovih pravicah in svoboščinah ter pravice narodnih manjšin v ustavi Republike
Hrvaške pa niso bili dovolj. Konec leta 1991 je na Hrvaškem sledil sprejem Zakona o
človekovih pravicah in svoboščinah ter etničnih pravicah narodnih skupnosti ali manjšin. Ta
zakon je pripomogel tudi k temu, da so Hrvaško mednarodno priznale nekatere evropske
države. Zakon je narodnim manjšinam zagotavljal enakost, celovitost, razvoj, pravico do
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samoorganizacije za zaščito etničnih interesov, sodelovanje z matičnimi državami, pravico do
nediskriminacije, identitete, kulture, vere, javne in zasebne uporabe jezika in abecede, posesti,
uporabe nacionalnih simbolov in dvojezičnih toponimov.278 15. decembra 1991 je stekel
protokol o načelih sodelovanja pri zagotavljanju pravic narodnih manjšin med Republiko
Hrvaško in Republiko Madžarsko. 18. januarja je bila potrjena dokončna vzpostavitev
diplomatskih odnosov med obema državama. Po protokolu, ki je obravnaval manjšine
posamezne republike, je 5. aprila 1995 v Osijeku sledil dogovor med republikama o zaščiti
hrvaške manjšine na Madžarskem in madžarske manjšine na Hrvaškem. Dogovor je v veljavo
stopil leto kasneje, 22. aprila 1996. Leta 2002 je sledila dopolnitev Ustavnega zakona o pravicah
narodnih manjšin v Republiki Hrvaški.279 8. februarja 2005 sta državi podpisali skupno izjavo
ob desetletnici hrvaško-madžarskega sodelovanja na področju manjšinske zaščite.280
Na podlagi podatkov statističnega urada Madžarske se najštevilčnejša manjšina Hrvatov nahaja
na območju Baranjske županije, sledi ji območje županije Zala, na tretjem mestu pa je
Šomodska županija.281 Hrvati na Madžarskem so zaščiteni z ustavo Republike Madžarske. Ta
v 68. Členu določa pravice zgodovinskih manjšin kot sestavni del Republike Madžarske. Status
manjšin ureja tudi zakon o narodnih in etničnih manjšinah, sprejet leta 1993. Madžarska pa je
tudi podpisnica Konvencije o zaščiti narodnih manjšin Sveta Evrope in podpisnica Evropske
listine o regionalnih in manjšinskih jezikih.282
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Slika 14: Delitev Madžarske na okraje.

Vir 14:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Map_of_counties_of_Hungary_2004.svg/800pxMap_of_counties_of_Hungary_2004.svg.png (Dostop: september 2019).

Na podlagi popisa leta 2011 je bilo v Republiki Hrvaški 14.048 pripadnikov madžarske
manjšine, kar je predstavljalo 0,33 % celotnega prebivalstva Hrvaške. Največ pripadnikov
madžarske manjšine se je nahajalo v Županiji Osijek-Baranja (8.249), sledi Županija VukovarSrijem (1.696), na tretjem mestu pa je Županiji Bjelovar-Bilogora (881). V Medžimurju je bilo
v letu 2011 zabeleženih 66 pripadnikov madžarske manjšine.283
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Slika 15: Županije Republike Hrvaške.

Vir 15: http://www.aed.hr/wp/wp-content/uploads/2016/02/Screenshot_1.png (Dostop: september 2019).

Leto 2015 je zaznamovala evropska begunska kriza. Begunci so v Evropo prihajali po različnih
poteh, med drugimi pa se je vzpostavil t. i. »balkanski koridor«, kjer so begunci prečkali
ozemlje Hrvaške in Madžarske. Madžarska je bila leta 2015 druga država Evropske unije, za
Grčijo, ki je na zunanjih meja prijela nezakonite migrante. Evropska unija je v teku dogodkov
predlagala nov sistem kvot za enakomerno porazdelitev prosilcev za azil v vse države članice.
Želeli so razporediti prosilce, da bi lahko vsaka država unije poskrbela za tolikšno število
prosilcev, kot je za to sposobna oz. ima za to tudi sredstva. Predlog je precej razburil vzhodne
države članice na čelu z Madžarsko. Predlog je bil sicer sprejet s strani Sveta Evropske unije,
vendar so upoštevanje sklepa zavrnile Avstrija, Madžarska, Poljska in Češka. Proti navedenim
državam so bile uvedene sankcije.
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Madžarska je že julija in avgusta 2015 začela s konstrukcijo mejnih ograj na južni meji. Do tega
je pripeljalo dejstvo, da se je število registriranih prihodov beguncev povečalo za kar 447 %
dnevno. V začetku poletja naj bi madžarsko mejo prečkalo približno 275 beguncev dnevno,
kasneje pa se je ta številka povzpela na 1.500 beguncev dnevno. V septembru je bilo končano
postavljanje mejne ograje med Madžarsko in Srbijo. Poleg dokončane mejne ograje je
Madžarska sprejela zakon o azilu, ki je poškodbe ograje ali plezanje čez njo opredelilo kot
kaznivo dejanje. Srbija je bila razglašena za varno tretjo državo, zato so begunci, ki so prispeli
iz smeri Srbije, zelo težko dobili zaščito od Madžarske.284 Prihajalo pa je tudi do incidentov ob
prečkanju meje beguncev. Madžarska tiskovna agencija je poročala o incidentu na hrvaškomadžarski meji. Hrvaška je namreč čez mejo poslala približno 1000 beguncev. O prihodu vlaka
z begunci in hrvaškimi policisti pa Madžarska ni bila predhodno obveščena, kar je sprožilo
precejšno neodobravanje, prišlo pa je tudi do nekaj aretacij.285 V oktobru 2015 je bila zaključena
postavitev mejne ograje na madžarsko-hrvaški meji. Portal Međimurje je 16. oktobra 2015 pisal
o zapiranju t. i. zelene meje (41 kilometrov) med Madžarsko in Hrvaško. Odločili so se za
zaprtje odseka, kjer med državama ne poteka reka Drava, ki je težko prehodna in je bila sama
dovoljšna ovira za prestop. Sklep naj bi se začel vršiti ob polnoči. Veliko takratnih prebivalcev
Hrvaške in Medžimurja si ni znalo predstavljati kaj točno naj bi to pomenilo. Zelena meja med
državama je namreč predstavljala celoten medmejni prostor z izjemo samih mejnih prehodov.
Na mostovih čez Muro v Medžimurju, pri Goričanu, pa so prehod preprečili s postavitvijo
bodeče žice in železnimi paneli.286
Danes so odnosi med Hrvaško in Madžarsko precej stabilni, kar lahko razberemo tudi iz
različnih medijskih prispevkov.287 Območje Medžimurja se danes z Madžarsko povezuje z
obeležitvijo Dneva osvoboditve Medžimurja, ki ga spremlja pester program govorcev,
nastopajočih in gledalcev. V oktobru 2018 je bila odprta posebna razstava o madžarski
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revoluciji leta 1956, ki je nastala v okviru Muzeja Medžimurje in Madžarskega inštituta v
Zagrebu.288 8. januarja 2019 pa je bila v Muzeju Međimurja Čakovec otvoritev razstave ob 100.
obletnici odcepitve Medžimurja od Madžarske države. Razstava nosi naslov »Domorodci!
Medjimurci! Suženjstvu je našemu kraj!«.289
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5. Zaključek
V magistrski nalogi sem skušala prikazati dogajanje na Madžarskem in v Medžimurju od
razpada Avstro-Ogrske leta 1918 do danes in se pri tem osredotočiti predvsem na odnose med
Madžarsko in Medžimurjem, delom Hrvaške. V nalogi je zajeta tudi zgodovina Jugoslavije,
katere del je bila tudi Hrvaška, zato je njena omemba neizogibna.
O zgodovini prostora Medžimurja lahko govorimo že od 13. stoletja dalje, ko je bilo prvič tudi
zapisano s tem imenom. Kasnejše arheološke raziskave pa so potrdile, da je bil prostor
Medžimurja naseljen že v prazgodovini, saj je bila tamkajšnja rodovitna zemlja ugodna za
življenje. Kontinuiteta Medžimurja se je ohranila tudi skozi srednji in novi vek, sama pa sem v
nalogi skušala podrobneje zajeti čas 20. stoletja.
Medžimurje je bilo po 1. svetovni vojni, kljub razpadu Avstro-Ogrske, del novonastale
Madžarske države, a prebivalci Medžimurja so se želeli priključiti tedanji Državi SHS in
kasneje Kraljevini SHS. Ker so o tem želeli odločati sami, so se bili za osvoboditev pripravljeni
boriti. To jim je uspelo po dveh pohodih za osvoboditev Medžimurja, ki so ju izvedli tamkajšnji
prebivalci in prostovoljci. 9. januarja 1919 je bila v Čakovcu razglašena odcepitev od
Madžarske in priključitev h Kraljevini SHS. Medžimurci so tako končno dosegli svoj cilj
osvoboditve, kar je kasneje potrdila tudi trianonska pogodba. Za razliko od Medžimurcev, ki
so izražali svoje navdušenje nad razpletom dogodkov, so Madžari še vedno upali, da bodo lahko
s pomočjo diplomacije ponovno pridobili izgubljeno ozemlje. Vendar do tega ni prišlo vse do
leta 1941. Po priključitvi Medžimurja h Kraljevini SHS stvari niso bile tako rožnate, kot so
tamkajšnji prebivalci morda pričakovali. Priseljevanje srbskih vojakov, uradnikov in njihovih
družin ter v splošnem poskus srbske prevlade v Kraljevini SHS Medžimurcem ni bil po godu.
V letu 1939 je bila oblikovana Banovina Hrvaška, katere del je postalo tudi Medžimurje. V
analizi odnosov z Madžarsko je bilo obdobje med obema vojnama precej nevtralno. V
Medžimurju so še vedno živeli Madžari in na Madžarskem Medžimurci oz. Hrvati. Madžarska
je poskušala poiskati svoje mesto v novi povojni Evropi, Medžimurje pa je iskalo nove rešitve,
kako bi se rešili srbske hegemonije. Ne Medžimurju in ne Madžarski pa ni ostalo dovolj časa,
saj je svet zajela druga svetovna vojna. Po napadu Nemčije na Jugoslavijo 6. aprila 1941 in
nastanku Neodvisne države Hrvaške, katere del je bilo tudi Medžimurje, je sledila ponovna
okupacija medžimurskega prostora. Tudi tokrat so bili glavni okupatorji Madžari. Sledila je
madžarizacija v večjem obsegu kot po prvi svetovni vojni. Kljub vsemu so prebivalci
okupiranega prostora še vedno iskali načine, kako se osvoboditi in priključiti nastajajoči novi
96

Jugoslaviji. Pri osvoboditvi Medžimurja izpod madžarskih okupacijskih sil so pomagali Rdeča
armada, bolgarska vojska in partizanski odredi. Ob koncu druge svetovne vojne je Medžimurje
oz. Hrvaška vstopila v jugoslovansko državo oz. Federalistično ljudsko republiko Jugoslavijo,
katere vodja je bil Josip Broz – Tito. Glavni cilj Medžimurja po vojni je bila predvsem obnova
oz. sanacija nastale škode. Odnosi med Medžimurjem in Madžarsko so se ponovno ohladili vse
do madžarskih oktobrskih revolucionarnih dogodkov leta 1956. Medžimurje je predstavljalo
začasno oz. prehodno zatočišče velikemu številu beguncev, ki so bili posledica madžarske
revolucije. Ko je bila ta končana in ko se je stanje pomirilo se je odnos med Madžarsko in
Medžimurjem ponovno ohladil vse do izvedbe plebiscita, kjer je hrvaška vlada prebivalce
spraševala, ali bi si želeli živeti v samostojni Hrvaški. Ob uspešnem plebiscitu je leta 1991
sledila razglasitev Republike Hrvaške. Razglasitev pa ni prinesla urejenega statusa novonastale
države temveč osamosvojitveno vojno, ki je trajala vse do leta 1995. Madžarska je nastalo
državo priznala že 15. januarja 1992 in ji med osamosvojitveno vojno tudi pomagala z
dobavljanjem orožja. Med državama so sledili podpisi številnih sporazumov in dogovorov, ki
so urejali status manjšin, gospodarskih projektov, projektov, ki so zadevali infrastrukturo na
mejnih prehodih, prometne povezave in v splošnem sodelovanje dveh sosednjih držav. V letu
2015 sta državi naleteli na nesporazum. Ob porastu beguncev na t. i. »balkanskem koridorju«
in povečanem številu prehoda beguncev na Madžarsko je ta sprejela sklep in na meji s Srbijo
in kasneje še na meji s Hrvaško postavila mejo, ki je beguncem preprečevala prestop. Meja je
bila v večini postavljena prav na ozemlju Medžimurja, saj je za preostali del meje med
državama poskrbela kar reka Drava, ki zaradi strmega in neprehodnega terena ni predstavljala
možnosti za ilegalne prestope beguncev. Danes so odnosi med Madžarsko in Hrvaško oz.
Medžimurjem precej stabilni. V Medžimurju vsako leto obeležujejo Dan osvoboditve
Medžimurja, ki ga spremlja pester kulturni program. Na konflikte ali sodelovanja z Madžarsko
pa se Medžimurci spomnijo tudi s postavljanjem razstav kot so npr. razstava o madžarski
revoluciji ali razstava o odcepitvi Medžimurja od Madžarske.
Ob pregledu virov in literature in seznanitvijo s posameznimi dogajanji, pogledi, posamezniki
in dogodki, ki so zaznamovali prostor Medžimurja in Madžarske od leta 1918 do danes, sem
našla kar nekaj tem, ki bi jih bilo po mojem mnenju zanimivo dodatno raziskati. Npr. vprašanje
madžarskih beguncev na prostoru Medžimurja, kje so bili nastanjeni, odnos prebivalcev do
madžarskih beguncev, občutki madžarskih beguncev, ki so bili nastanjeni v Medžimurju ipd.
Nekateri starejši občani medžimurskih vasi se še vedno spomnijo oktobrskega
revolucionarnega dogajanja na Madžarskem in vpliva, ki ga je imelo na Medžimurje. Zanimivo
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bi bilo narediti pregled zgodovine Medžimurja s pomočjo razglednic. Te namreč s slikami in
podobami prikazujejo razvoj dogodkov v prostoru, besedila na razglednicah pa nam prikažejo
oseben pogled na dogodke in posameznike. Zanimive so tudi teme kot npr. pogledi na
osamosvojitveno vojno na Hrvaškem, ki je imela vpliv tudi na Medžimurce; odziv prebivalcev
Medžimurja na prihod tankov Jugoslovanske ljudske armade, ki so bili namenjeni v Slovenijo;
sodelovanje Medžimurcev v sami vojni in vpliv vojne na civilno prebivalstvo. Zavedam se, da
je to še povsem »sveža« zgodovina, a so posamezniki, ki so bili priča tem dogodkov, še vedno
med nami, nekateri izmed njih pa so pripravljeni o tem tudi govoriti. Državni arhiv Medžimurja
hrani različne dokumente, do katerih sama nisem imela dostopa, vendar po naslovih fondov
sodeč lahko sklepam, da skrivajo še marsikatero zanimivost že tako zanimivega območja.
Resnično upam, da se je med branjem magistrske naloge porodila še kakšna druga ideja, ki bi
lahko vodila v dodatno raziskovanje prostora Medžimurja, njegove zgodovine in prebivalcev.
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