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A nagy tudós és Montenegró őszinte barátja életének és 
munkásságának emlékezetére és tiszteletére, aki látnokként 
látta előre az ország feltámadását.

                                                                                               Szerző
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ELŐSZÓ

 Az, hogy a Szerb Királyság egy új Szerb-Horvát-Szlo-
vén Királyság/Jugoszlávia államszövetség létrehozásának 
előestéjén a Montenegrói Királyságot erőszakosan annektál-
ta, a montenegrói történelem egyik legnehezebb időszakának 
kezdetét jelenti. Montenegró elvesztette államiságát, hadse-
regét és dinasztiáját. Területét egyesítették Szerbia területé-
vel, népét pedig a szerb néphez csatolták. Évszázadok után 
Montenegró neve eltűnt az európai politikai térképről.  
 A megszállók minden ismert módszere mellett az 
állam és nép denacionalizálása, asszimilálása és pusztítása 
érdekében, a hivatalos Belgrád Montenegró esetében külö-
nös hangsúlyt fektetett a montenegrói nép összes megkülön-
böztető identitása eltörlésére. Mindent alárendeltek a mont-
enegrói nép történelmi, nemzeti és államformáló tudatának 
és emlékezetének pusztítására. Íme, néhány eklatáns példa. 
Ivan Crnojević mitikus templomi harangját eltávolították a 
cetinjei kolostorból, és ahogy dr. Radoslav Rotković írta: 
„Ez a régi harang bosszantotta a montenegrói történelem el-
törlőit, és azzal az ürüggyel, hogy megrepedt, a Vajdaságba 
küldték, ahol majd beolvasztják, és sárgaréz kilincseket ké-
szítenek belőle a vajdasági urak kapuihoz.” Ezt a harangot 
évszázadokon keresztül kongatták a montenegrói történelem 
összes fontos, szomorú és ünnepélyes pillanatában. Emel-
lett, 1918-ban kivágták a híres öreg szilfát Njegoš Biljardája 
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(Biliárd-ház) előtt, a montenegrói főváros központjában, ott, 
ahol az emberek által tisztelt szabad ég alatti tárgyalóterem 
volt. A fát a hagyomány és az emberek pozitív hozzáállása 
ellenére vágták ki, pedig a montenegrói nemzeti identitás lét-
fontosságú szimbóluma volt, alatta ülésezett és ítélkezett a 
Szenátus, Nikola kenéz ott találkozott népével, alattvalóival 
és az idegenekkel, hogy megvitassák a fontos kérdéseket, va-
lamint az egyedi kéréseket és panaszokat. Ezután lebontották 
Njegoš régi kápolnáját a Lovćenen, és egy új kápolnát építet-
tek Aleksandar Karađorđević király pecsétjével, betiltották a 
montenegrói fejfedők viselését, melyen hagyományos szim-
bólumok voltak, és előírták, hogy csak a négy cirill C be-
tűhöz hasonló jellel viselhetőek, ami szimbolikus bizonyíték 
arra, hogy az új ideológia teljes uralmat élvez a montenegrói 
nemzeti tudat felett. Megalázó hozzáállással viszonyultak a 
montenegrói háborús zászlóhoz, az alaj barjakhoz; megszün-
tették a montenegrói egyházat, és különböző tortúráknak 
vetették alá azokat a papokat, akik nem fogadták el a szerb 
egyházat új vallási hatóságként. Az új tanárok nyomásgya-
korlása és igénye, hogy a montenegrói iskolákban a diákok 
beszédben az e-betűs nyelvet (ekavica) használják… Mindez 
csupán néhány példa a szándékos, világosan megfogalmazott 
módszerekre, amelyekkel a montenegrói emberek kollektív 
emlékezetét befolyásolták, hogy elhagyják saját, évszázadok 
óta létrehozott identitásjellemzőiket. Az ilyen viselkedés kö-
vetkezményeit érzékelik a mai nemzedékek is, akár Mont-
enegróban, akár valahol a nagyvilágban élnek, és ezek úgy 
nyilvánulnak meg, hogy elfelejtenek dolgokat, nem értik az 
adott időszak bizonyos folyamatait és eseményeit, és mintha 
a kollektív emlékezésben „fekete lyukak” lennének.1

1 Gledišta, Cetinje, 1/2018, Nenad Stevović, Montenegró tragédiája egy művész           
   példáján keresztül (Tragedija Crne Gore kroz primjer jednog umjetnika) 
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 A negyed évszázadig tartó nemzeti küzdelemben 
(1916-1941) a montenegrói nép és igazságtalanul eltörölt 
állama nem volt egyedül. Világszerte jelentős számú értelmi- 
ségi,külföldi, mindazok, akik Montenegró barátjának vallották 
magukat, nagy lelkesedéssel, odaadással és saját erőforrással 
járultak hozzá a montenegrói kérdés pozitív megerősítéséhez.  
Kiadványaik, a világsajtóban megjelenő kiáltványaik és cik-
keik nem engedték feledtetni a nagyhatalmak igazságtalan-
ságát egy hős állam ellen, amely nagymértékben elvérzett a 
szövetségesek I. világháborúban való győzelme tiszteletére. 
Ezek a nemes erőfeszítések, hogy a montenegrói kérdés visz-
szatérjen a magas szintű nemzetközi politika napirendjébe, 
valószínűleg nem voltak sikeresek a kísérlet pillanatában, ám 
kitörölhetetlen nyomot hagytak, amely évtizedekkel később 
hozzájárult a montenegrói államépítés ötletének időszerűsíté-
séhez, és későbbi megvalósításához.
 Montenegró igazi barátja volt egy magyar értelmiségi 
is, dr. Bajza József, egyetemi tanár. E tudós neve nem isme-
retlen a montenegrói közönség számára. Egyik munkája, a 
Montenegrói kérdés című rövid tanulmánya három kiadás-
ban jelent meg, szerbhorvát, szerb és montenegrói nyelven 
(2001., 2006. és 2011.). Marijan Mašo Miljić, montenegrói 
író, publicista és könyvtáros - aki a szerkesztők egyike volt 
mindhárom kiadás esetében -, járult hozzá a legnagyobb mér-
tékben, hogy Montenegróban is megismerjék Bajza József 
nevét.
 Az említett tanulmány volt a kiindulópont, amely alap-
ján alaposabban foglalkozni kezdtek az európai értelmiségi 
életével és munkásságával. Bajza József a délszláv kérdés el-
ismert szakértője volt a két világháború közötti időszakban, és 
a sokéves kutatás, melyet a Bajza József és Montenegró című 
könyv mutat be, azt bizonyítja, hogy tudományos és publicisz-
tikai érdeklődése Montenegró iránt sokkal szélesebb körű és 
tartalmasabb volt, mint amilyen ismereteink addig voltak róla. 
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 E szöveg célja, hogy hozzájáruljon a magyar nyel-
vész, akadémikus, Bajza József személyének és munkásságá-
nak alaposabb megismeréséhez. Bajza a montenegrói állam 
függetlenségének állandó támogatója volt, és egész életében 
Montenegró és a montenegrói nép hűséges barátjaként tar-
tották számon. A kiadás kétnyelvű - montenegrói és magyar 
nyelvű - koncepciója lehetővé teszi a montenegrói és a ma-
gyar szakértők, a tudósok és a nagyközönség számára, hogy 
megismerje Bajza József Montenegróhoz való hozzáállását. 

 A történelem folyamán a kultúra mindig is fontos ré-
sze volt a montenegrói-magyar kapcsolatoknak. Petőfi Sán-
dor és más magyar írók műveit többször is kiadják Monten-
egróban, és a XIX. és XX. században gyakran mutatnak be 
magyar alkotásokat a cetinjei Zetski Dom Királyi Színház 
színpadán. Különösen időszerű volt Molnár Ferenc és Szigli-
geti Ede drámaíró. Csuka Zoltán író, műfordító Njegoš mun-
kásságát tanulmányozta, és műveit magyar nyelvre fordította. 
 Az ismert magyar regényíró, Zilahy Lajos, a Halá-
los tavasz szerzője, a múlt század hatvanas éveiben hosszabb 
ideig Cetinjén tartózkodott, hogy II. Petar Petrović Njegoš 
életét és munkásságát tanulmányozza. Fontos megjegyezni, 
hogy 1918 után Budapesten adták ki a montenegrói szuvere-
nista és az ország államisága visszaállításáért harcoló Vladi-
mir Popović, Pavel Popović és dr. Pero Đ. Šoć műveit.
 Ez a kutatási munka hozzájárulás dr. Bajza életének 
és munkásságának további megismeréséhez, és ezzel együtt 
hozzájárulás a két régi európai állam, Magyarország és Mont-
enegró népei és kultúrái közötti megértés, barátság és együtt-
működés megerősítéséhez. 
 A kutatás  és  a projekt megvalósításában  nyújtott 
támogatásért a szerző külön köszönetet mond a vajdasági 
munkatársaknak, Sárközi Ottilia publicistának (Bácsfeke-
tehegy), Molnár Márta fordítónak (Kishegyes), Aleksandra 
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Vučinić fordítónak (Szikics) és Virág Gábornak, az újvidéki 
székhelyű Forum Könyvkiadó Intézet igazgatójának. Ezenkí-
vül a szerző köszönetet mond Prutkay Jánosnak, a budapesti 
székhelyű Nemzeti Örökség Intézet igazgató-helyettesének 
és Danijela Đurđević olasz fordítónak (Perugia). 
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Bajza József
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BAJZA JÓZSEF

 Bajza József egyetemi tanár, író, akadémikus, 1885. 
január 31-én született a Bihar megyei Fugyivásárhelyen2.  
Középiskolába Nagyváradon jártEgyetemi tanulmányait a bu-
dapesti egyetem bölcsészettudományi karán végezte. 1906-ban 
szerezte meg a bölcsészettudori címet, és a követ kező évben 
megszerezte a középiskolai tanári oklevelet is. Az egyetemen
különösen irodalomtörténettel foglalkozott, de a sok oldalúér-
telmiségi, szlavisztika szakértő és tudós újságírással és törté- 
netírással is foglalkozott. A kitűnő előképzettségű és nagy 
képzettségű és nagy reményerejogotó Bajza 1906-ban 
gyakornokként lépett az Országos Széchényi Könyvtár3  

kötelékébe, smely a Magyar Nemzeti Múzeum4 intézménye 
2 Fugyivásárhely – falu Romániában, közvetlenül a magyarországi határ mellett. 

 A falu román neve Oșorhei. 
3 Magyarország Nemzeti Könyvtárát 1802-ben alapította gróf Széchényi Ferenc
  főispán, hazafi, a tudomány és a kultúra védnöke, azzal az elsődleges céllal,  

 hogy a magyar írásbeli kulturális örökséget összegyűjtse és megőrizze. A  
 Széchényi Magyar Nemzeti Könyvtár Alapítóokmánya elfogadását követően,  
 királyi megerősítést is kapott, majd egy évvel később megnyitották az olvasók 
 előtt, nevét pedig Országos Széchényi Könyvtárra rövidítették. 1808-ban a  
 Magyar Nemzeti Múzeum keretébe illesztették be a Széchényi Könyvtárat, és  
 több mint egy évszázadon keresztül működött az intézményen belül.

4 A Magyar Nemzeti Múzeumot 1802-ben alapították, és egybeesik a magyar   
történelem jelentős változásával, a modern nemzeti tudat kialakulásával és a 
szabadság polgári elképzeléseinek terjedésével. A művelt arisztokrata és filantróp, 
gróf Széchényi Ferenc 1802-ben engedélyt kért, hogy gazdag, Magyarországhoz 
kapcsolódó gyűjteményét bemutathassa nemzetének. A Monarchia hozzájárulását 
adta, így ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. 
Az intézmény a magyar történelem, művészet és régészet nemzeti múzeuma.
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 volt, ahol előbb a nyomtatványi osztályra, majd később 
a kézirattárba osztották be. 1913-ban németországi tanul-
mányúton volt, és a drezdai, lipcsei és berlini könyvtárak 
kézirattári berendezését tanulmányozta. 1919. január 1-jén 
a Széchényi Könyvtárban a külföldi folyóiratok és újságok 
osztálya igazgatójának nevezték ki. Ő indította el a hírlap-
tár bekötetlen anyagának feldolgozását, és hozta tető alá az 
1848/49-es hírlapanyag végleges rendezését. Ez év őszén 
átmenetileg a külügyminisztériumba osztották be szolgá-
lattételre, ahol rá a béketárgyalások alatt, mint a délszláv 
ügyek elismert szaktekintélyére volt szükség. A könyv-
tártól 1923 júniusában vált meg, amikor a budapesti Páz-
mány Péter Egyetem5 horvát irodalmi tanszékére távozott, 
és mint rendes egyetemi tanár kezdte meg munkáját.  
  
5 A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyarország egyik legrégebbi 

 és legrangosabb felsőoktatási intézménye. A Pázmány Péter érsek által 1635-
ben alapított intézmény alapítója nevét viseli.

Magyar Nemzeti Múzeim
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 Hogy mekkora tisztelet övezte Bajza Józsefet a Szé-
chényi Könyvtárban, jól szemlélteti az egykori kollégák, mun-
katársak és vezetők búcsúszövege, amelyet a könyvtárból az 
új munkahelyére való távozásakor jelentettek meg: „Ügysze-
retete, széleskörű szakismeretei, közismert tapintata egyaránt 
kivívták feljebbvalói és tisztviselőtársai becsülését, elisme-
rését és szeretetét. Igazgatói - épp e tulajdonságainál fogva 
- értékes támaszt leltek benne, s különösen az utóbbi évek-
ben, nem volt jelentékenyebb ügy, melyben megkérdezése  
nélkül döntöttek volna. Bár a könyvtár igazgatásában való 
részvétel, s könyvtári teendői nagyon is igénybe vették, Bajza 
mindig talált időt, hogy tisztviselőtársainak tanáccsal és tettel 
hivatali, sőt gyakran magánügyeiben is segítségére legyen. 
Valamennyiünk osztatlan öröme kísérte a tudományos amb-
ícióinak jobban megfelelő egyetemi kathedrára, mégis nehe-
zen búcsúzunk tőle. Tudjuk, érezzük, hogy távozása érzékeny 
vesztesége mind könyvtárunknak, mind nekünk, barátainak 
és társainak.”6

 A fiatal Bajza József irodalomtörténeti és magyar 
nyelvészeti kérdések iránt érdeklődött. 1906-ban megjelent 
első tanulmányai Kisfaludy Sándorral7, Kisfaludy Károllyal8, 
a nyelvújítással és a kuruc9  elbeszélő költészettel foglalkoztak. 
Megjelentette Petőfi István10 verseit, valamint több magyar 
fiatal költő és író műveit. 1908-ban már behatóan foglalkozott 

6  Magyar Könyvszemle, LXII, harmadik kiadás, I. füzet, 67-70. oldal, 1938. ja- 
nuár – március.

7  Kisfaludy Sándor (1772-1844) lírai költő. Költészetével előkészítője a ma- 
gyar romantikának. 

8  Kisfaludy Károly (1788-1830) magyar drámaíró és művész, Kisfaludy Sándor  
öccse. A magyar nemzeti dráma megalapítója. 

9  A kurucok az 1671-től 1711-ig Magyarország területén vívott Habsburg-ellenes  
felkelésekben részt vevő katonák, illetve a velük rokonszenvezők. Rajta 
ütésszerű taktikát alkalmazó, szablyával, karddal és fejszével felfegyverkezett 
lovas hadsereg - hirtelen és gyorsan támadtak, még gyorsabban eltűntek. A 
kurucokról és hősies tetteikről számos dal született, melyek szerzője isme- 
retlen, és melyek ma is a magyar folklór részét képezik.  

10 Petőfi István (1825-1880) író, földműves, Petőfi Sándor egyetlen testvére.  
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János nagyapja idősebb testvére, az azonos nevű író és jelen-
tős magyar költő, Bajza József11 életével és munkásságával. 
1911-ben Bajza Józsefről írt életrajzával az Akadémia Ipo-
lyi-pályázatán pályadíjat nyert. Ezt az irodalmi alkotást, vala-
mint az akkori korszakban több alkotását is Szücsi József né-
ven jelentetett meg. Ez az elismert őse iránti tisztelet jele, mi-
vel rokona 1804-ben Szücsiben született. Bár érdeklődését az 
irodalom- és a nyelvtudomány iránt később is megőrizte, fő ér-
deklődése az 1910-es évek elején a délszláv kérdés felé fordult. 
Thallóczy Lajos (1856-1916) történész és levéltáros, magas  
 

rangú állami tisztviselő, aki egyben az Osztrák-Magyar Mo-
narchia titokzatos és ellentmondásos alakja volt, és jelentős 
szerepet játszott a Balkánon, hívta fel figyelmét a délszláv 

11 Idősebb Bajza József (1804-1858) magyar költő, történész, irodalom- és  
drámakritikus. A Pesti Magyar Színház első igazgatója. Szerkesztője a 
Leipzigben kiadott Ellenőr ellenzéki politikai zsebkönyvnek, és szerkesztője 
a Kossuth Hírlapja című forradalmi napilapnak, mely Kossut Lajos magyar 
jogász, politikus, szabadságharcos, és az 1848-as magyar forradalom egyik 
legjelentősebb vezetője kezdeményezésére indult. 

Magyar Tudományos Akadémia
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kérdéskomplexumra, és ettől kezdve egészen haláláig e tárgy-
nak szentelte érdeklődése és munkássága nagy részét. Fontos 
hatást gyakorolt Bajza délszláv kérdés iránti érdeklődésére 
a horvát Milan Šufflay tudóssal, történésszel való barátsága, 
akivel egy ideig együtt dolgozott a Széchényi Könyvtárban.  
1913. szeptember 25-én jelent meg első cikke a „horvát vál-
ság”-ról a Magyar Hírlap hasábjain, amelyet még ebben az év-
ben három másik cikk követett. Ettől kezdve állandóan követi a 
történéseket, és nem lehet tudni pontosan, hány publicisztikai  
cikket, tanulmányt írt a témáról. Amikor 1923-ban elfoglalta  
 

tanszékét, egész idejét kedvenc horvát irodalmi, történeti és  
politikai tanulmányainak szentelhette. Ritkán írt a saját neve 
alatt, amelyet nevének az író őse nevével való egyezése indo-
kolt. Irodalomtörténeti tanulmányait többnyire Szücsi József 
néven írta a Könyvszemlében, publicisztikai munkásságának 
java pedig Battorych Kornél álnév alatt jelent meg. 
 Bajza József kedvenc témája Montenegró történelme 
volt. Külön figyelmet fordított a montenegrói kérdésre, vala-

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
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mint Montenegró és a montenegrói nép összeomlására az I. 
világháború után. Emiatt a jugoszláv szellemi-politikai térség 

történészei támadták, és az új ideológia 
és politika miatt elvakultan a monten-
egrói kérdést „úgynevezettnek” hív- 
ták (D. Vuksan), Bajza tudományos 
motívumait a Magyar Tudományos 
Akadémia napi politikai céljaiban és 
gonosz szándékaiban keresték a fia-
tal jugoszláv állam és a délszláv unió 
ellen. Ugyanakkor a tudat és a lelki-
ismeret csapdájába nem esett magyar 
akadémikus és értelmiségi szövegei-

nek alaposága és tudományos komolysága, valamint az idő 
megcáfolta kritikusait és becsmérlőit. A montenegrói kérdés 
genezise megerősítette Bajza tudományos gondolkodásának 
ésszerűségét és távolbalátását, valamint politikai nézeteinek 
helyességét.12 
 Bajza Józsefet, tudományos munkája elismeréseként 
1926. május 6-án megválasztották a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává. Rendes tagja volt a Szent István 
Akadémiának, élete végéig pedig a Szent István Bajtársi Szö-
vetség elnöke volt. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok 
Egyesületének tiszteletbeli tagja volt.
 Bajza József nős volt, felesége Gozony Ilona. Gyer-
mekük nem született. 1938. január 8-án hunyt el Budapesten, 
halálát idült vesegyulladás okozta. 

12 Bajza József, Montenegrói kérdés, sajtó alá rendezte Branislav Kovačević és   
Marijan Miljić, Forum, Újvidék, 2006.

Bajza József
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I. MIKLÓS MONTENEGRÓI KIRÁLY

 Közvetlenül Miklós király halála után, aki 1921. 
március 1-jén halt meg Franciaországban, Antibesben, Bajza 
József egy terjedelmes cikket jelentetett meg a budapesti Új 
Magyar Szemle folyóiratban, „Miklós - a montenegrói ki-
rály“13 címmel.
 A szöveg a XIV. század közepe és a Balšić-dinasztia 
uralkodásának rövid történelmi áttekintésével kezdődik, 
Crnojevićen keresztül, végül pedig a Petrović-dinasztia 
uralkodását mutatja be részletesebben. Bajza a monteneg-
rói történelem sokszínűségét pozitív és affirmatív módon 
ismerteti meg a magyar olvasókkal. A magyar tudós ál-
lítása szerint II. Péter fejedelem (II. Petar Petrović Njeg-
oš) személyében lép az első európai műveltségű uralkodó 
a montenegrói trónra, aki bevit te a kultúrát a szegényes 
hegyi kunyhókba is, aki megalapította a montenegró 
irodalmat, és a szerbség az egyik legnagyobb költő-
jét tiszteli benne. Bajza kijelenti, hogy Njegoš irodalmi  
nyelvvé ugyanazt a hercegovinai nyelvjárást tette, „melyből 
a mai horvát irodalmi nyelv is keletkezett, úgyhogy a szerbi-
rodalmi nyelv Montenegróban idegen maradt”. Bajza azt is 
megemlíti, hogy Ivan Mažuranić horvát író, nyelvész és po-
litikus Njegoš hatására választott egy montenegrói eseményt 
hőskölteménye tárgyául (Csengics Szmail aga halála, ma 
gyarra fordította Margalits Ede). 

13 Új Magyar Szemle, 2. szám, 196-200. oldal, Budapest, 1921.
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 Bajza József felfigyelt a tényre, hogy Miklós király II. 
Péter nyomdokaiba lépett, és a kard mellett a kultúra eszköze-
ivel is küzdött népe jóvoltáért. Mint költő jelentékeny nevet  

vívott ki magának hősköltemé-
nyeivel (Hajdana), drámai köl-
teményeivel (A költő és a tün-
dér, Arvanit fejedelem, Vukašin 
király, A Balkán cárnője), és 
főleg tömérdek lírai versével. 
Miklós király elsősorban líri-
kus természet. Szerelmét, csa-
ládi boldogságát, hazafias bá-
natát bájos és egészen népies  
költeményekben zengte meg. 
Szászy István több művét is le-
fordította magyar nyelvre, Ljubo-

mir Grujić pedig A Balkán cárnője alkotást, melyet magyar 
színpadokon néhányszor elő is adtak.
 Miklós királyról Bajza azt írja, hogy amit a költő hir-
detett, azt a politikus, a hadvezér és diplomata is meg akarta 
valósítani. A törökkel négyszer is összemérte kardját, majd 
amikor a túlerő legyőzte, a diplomata fortélya akkor is elő-
nyöket tudott kicsikarni országának. A balkáni háborúig sike-
rült Montenegróhoz csatolnia Dulcigno (Ulcinj), Podgorica, 
Nikšić és Antivári (Bar) településeket, a balkáni háborúban 
megkétszerezte országa területét, megszerezte Szandzsák 
nyugati részét, Djakovót (Đakovica) és az ősi Ipeket (Peć). 
Miklós király a régi montenegrói hagyományok szerint élt. El-
lensége neki csak egy volt: a török. Ezért tudott egyszerre III. 
Sándor orosz cár leghívebb és egyetlen őszinte barátja lenni, 
és Ferenc József osztrák-magyar uralkodó kegyeit is élvezni. 

Miklós király
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 Bajza felhívja a magyar olvasók figyelmét, hogy 
Miklós király sokat tett a montenegrói kultúráért, megala-
pította az első középiskolákat az országában, a montenegrói 
ifjakat az állam költségén külföldre küldte tanulni, Cetinjé-
ben színházat emelt, és a várost egy kis, modern fővárossá 
tette, amely jó benyomást kelt minden odalátogató számára.  
 Célját, a szerbség egyesítését saját jogara alatt, Mik-
lós király soha nem tévesztette szem elől. Ügyes családi po-
litikával is iparkodott ezt előmozdítani, európai udvarokkal 
keresett családi összeköttetéseket. Bajza így látja a helyzetet: 
„A két szerb dinasztiát, az Obrenovicsokat és a Karagyorgy-
evicseket, családi összeköttetéseivel kétségtelenül alaposan 
lefőzte, s hozzájárulván az is, hogy családjának a szerbségben 
sokkal régebbi és mélyebb gyökerei voltak, mint a paraszti 
sorból csak egy százada felvergődött szerb uralkodóházak-
nak, Montenegró kicsiny volta mellett sem látszott megvaló-
síthatatlannak Miklós király merész álma. Természetesen ez 
összeütközésbe hozta, mind az Obrenovicsokkal, mind a Ka-
ragyorgyevicsekkel. Milán királlyal még csak megvolt vala-
hogy, ellenben mióta veje, Péter lépett a szerb trónra (1903), 
Belgrád és Cetinje feszültsége állandó.”
 Bajza azt írja, hogy Miklós király belátta, hogy Mont-
enegró patriarkális kormányzata a XX. században már nem 
tartható fent, azért 1902-ben különválasztotta az udvar és 
az ország költségvetését, 1905-ben behozta a parlamentáris 
kormányzást, modern közigazgatást szervezett. Természete-
sen, mindez nem szíve szerint történt, és autokrata hajlama 
is ki-kitört. Az új rendszer sok anyagi terhet is rótt a szegény 
hegylakókra, akik egyébként is nehezen alkalmazkodtak az 
új viszonyokhoz. A modernizálódás bizonyos ellentétekhez 
vezetett a nép és az uralkodó között. A hivatalos Szerbia ezt 
erősen kihasználta, és szította az elégedetlenséget. Miklós el-
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len merénylet készült, és a király okkal, vagy ok nélkül, Bel-
grád kezét érezte a merényletben. Belgrád másként is igyeke-
zett őt lejáratni. A cetinjei udvarban, mint afféle kis balkáni 
boszorkánykonyhán, sokféle furcsaság esett meg, különösen 
mikor a mindig üres pénztárt kellett megtölteni. Ezeket az 
eseteket Belgrád felnagyítva továbbította nyugatra. Annak a 
sok kis történetnek, melyet a királyról terjesztettek, a tized-
része sem volt igaz, de arra az adomák igen jók voltak, hogy 
külföldön Miklós királyt kompromittálják. Bajza rámutat, 
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia területén a legszelleme-
sebb belgrádi szatirikus, Branislav Nušić gondoskodott róla, 
hogy nevetségessé tegye a montenegrói udvart. A Fekete He-
gyek ura, aki otthon igazi régiszabású uralkodó volt, népének 
atyja, aki személyesen intézte alattvalóinak ügyét-baját, de 
feltétlen engedelmességét is kívánt, mélységes keserűséggel 
nézte ezt a tevékenységet, annál is inkább, mert érezte, hogy 
minden fogyatkozása mellett is, mint ahogy Bajza megálla-
pítja: „Cetinje etikailag magasan áll Belgrád felett”.
 A Montenegrói Királyság I. világháborúban való 
részvételéről, és a vele szemben elkövetett igazságtalanság-
ról Bajza a következőket írja: „Miklós király hűen teljesítette 
szövetségesi kötelezettségeit. Szerbia összeomlása után meg-
várta, amíg az utolsó szerb katona is elvonult, aztán belátva 
a helyzet tarthatatlanságát, kapitulált. Egyelőre még kiderí-
tetlen okokból mégis elhagyta országát, és dezavuálta otthon 
hagyott kormányát. A szerbek a kapitulálást árulásnak kiál-
tották ki, és a korfui paktumban (1917) már trónvesztettnek 
minősítették a Petrović-Njegoš-házat. A Monarchia összeom-
lása után néhány megvásárolt montenegróival az ún. podgori-
cai nemzetgyűlésen kimondatták az uniót Szerbiával. Miklós 
király e határozatot nem ismerte el, és francia földön tartóz-
kodó kormányával a memorandumok özönével árasztotta el 
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a békekonferenciát, követelve, hogy a szerb csapatok ürítsék 
ki Montenegrót, s tartasson ott az entente népszavazást. Fára-
dozásának néhány angol és olasz interpelláción kívül semmi 
látható eredménye sem volt. Rapallo után Olaszország is el-
ejtette. A belgrádi kormány ekkor 300.000 francia frank évi 
apanázst ajánlott fel neki, és telekürtöltette az európai sajtót, 
hogy ő ezt elfogadta. A dologból egy szó sem igaz, Miklós 
király az ajánlatot felháborodva utasította vissza, és Antibes-
ben, 1921. február 28-án bekövetkezett haláláig nem mondott 
le jogairól.”
 Bajza véleménye szerint az első montenegrói király, 
akit 1910-ben koronáztak meg, a montenegrói király népéből 
sarjadt őserő volt, aki egy hosszú élet ezernyi szálával, és egy 
dicsőséges családi hagyomány minden megszentelt emléké-
vel forrt össze népével.
 Az elhunyt montenegrói királynak szentelt írását 
Bajza József a következőképpen fejezi be: „Mindenesetre 
igen nagy csapás a montenegrói ügyre Miklós király halála. 
A montenegrói kérdés azonban az ő halálával nem oldódik 
meg olyan egyszerűen, mint azt Belgrádban hinni szeretnék. 
1918 óta szakadatlan a felkelés a szerbek ellen az országban. 
 A legszörnyűbb terror ellenére is a konstituante-választáso-
kon a montenegrói önállóság hívei tiltakozásuk jeléül köztár-
sasági és bolseviki jelöltekre szavaztak, és e két párt együtt 
többséget is kapott a kis országban. Olaszországot és Albá-
niát a montenegrói menekültek ezrei árasztják el, akik az al-
kalmas percet várják, mikor szabadíthatják fel hazájukat. A 
belgrádi zsarnokok csak akkor lehetnek biztosak Montenegró 
birtokáról, ha már az utolsó crnagorc is kilehelte lelkét.”14

  
14 Ugyanott
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 Bajza József az 1927-ben írt A montenegrói kérdés 
című tanulmányát, amely a leghíresebb Montenegróról szó-
ló esszéje, „I. Miklós montenegrói király dicsőséges emléké-
nek” szentelte. Miklós királyról ezt írja: „A fiatal fejedelem 
uralkodása elején háromszor mérte össze kardját a törökkel 
(1862-ben, 1875-ben és 1878-ban) változó hadi szerencsé-
vel, de végeredményben mindig új területekkel gyarapítva 
hazáját. Megszerezte Nikšićet, Podgoricát, Antivárit, amivel 
megkétszerezte Montenegrót. A berlini kongresszus végre  

elismerte a kis állam szuverenitását is. 1880-ban a konstan-
tinápolyi pátriárka elismerte a montenegrói egyházat au-

Miklós király gyermekeivel
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tokefálnak, 1883-ban a török szultán fényes fogadtatásban 
részesítette Konstantinápolyban, 1886-ban konkordátumot  
kötött a Vatikánnal, és helyreállította az antivári róm. kath. 
érsekséget. Így indult meg szerencsés auspiciumok között a 
legnagyobb montenegrói fejedelem pályája. Első feladatának 
országa kulturális emelését tartotta. 1864-ben az országban 
még csak 12, 1896-ban 43, 1912-ben már 130 elemi iskola 
volt 196 tanítóval és 10 368 tanulóval, 1896-ban már volt 
Cetinjében egy gimnázium, egy felső leányiskola és egy 
tanító- és papképző intézet. 1866-ban hívja össze először 
a montenegrói szkupstinát, 1879-ben nevezi ki az első mini-
sztériumot, 1905-ben már nyugati mintájú parlamentarizmust 
ad országának. 1871-ben megindítja az első montenegrói 
lapot, a Crnogonarac-ot, 1881-ben elkészül az ország első 
kocsiútja a Cattaro-cetinjei országút. Nem simán, de sikerült 
letörnie a montenegrói törzsek szeparatizmusát. Ezzel valójá-
ban ő teremtette újjá a montenegrói nemzetet.”15

 Bajza József ebben a munkájában is hangsúlyozta 
Belgrád Montenegró szuverenitásához és uralkodójához való 
hozzáállását: „Mikor Karagyorgyevics Péter a szerb trónra 
lépett (1903), nyíltan magáévá tette a nagyszerb programot. 
Oroszország ezidőtől fogva török- és osztrákellenes tervei 
megvalósítására sokkal erősebb bázisnak tartotta Szerbiát, 
mint Montenegrót. Miklós király hamarosan észrevette, mint 
szorul egyre jobban háttérbe. Szerbia azonban ezzel nem 
érte be, mert még mindig veszedelmes versenytársnak érezte 
Montenegrót. Rendszeres aknamunkát indított a kis ország és 
királya ellen. Annak a sok furcsa kis történetnek, mely a ce-
tinjei udvarról elterjedt, tizedrésze sem volt igaz, de arra igen 
alkalmasak voltak, hogy Montenegrót nevetségessé tegyék. 
Ezeket a történeteket Belgrád találta ki és terjesztette. De nem 

15 Bajza József, A montenegrói kérdés, Budapesti Szemle, Budapest, 1927.
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riadt vissza Belgrád más eszközöktől sem. Miklós király min-
den hűtlen alattvalója tárt karokra talált a szerb fővárosban. A 
belgrádi egyetemen tanuló montenegrói ifjakat rendszeresen 
izgatták uralkodójuk ellen, és beléjük verték azt a meggyő-
ződést, hogy Montenegró államisága merő anakronizmus. 
Ellepték Montenegrót Szerbia ügynökei, gyanúsítva és rágal-
mazva a cetinjei udvart. Egyszer merényletet is követtek el a 
király ellen (1907).”16

 „Miklós király Montenegrója utoljára a balkáni hábo-
rúban ragyogott fel teljes dicsőségben. Nem annyira Szkutari  
hosszas és veszteségteljes ostromával, melyben elvérzett a 
montenegrói sereg egyharmada, nem is a város színészies 
elfoglalásával és Montenegró fővárosává való kikiáltásával, 
hanem azzal az elszántsággal, mellyel heteken át dacolt egész 
Európa akaratával. Végül azonban meg kellett hátrálnia és a 
király szívében külön tüskét hagyott vissza Szerbia eljárása, 
mellyel őt egyszerűen cserbenhagyta. A bukaresti béke a kis 
ország területét megkétszerezte, és arányaihoz képest igen 
gazdaggá tette. Szkutari elvesztését azonban mindez nem 
feledtette, és mikor kitört a világháború, Montenegró egyik 
első tette a város másodszori elfoglalása volt.”17

16 Ugyanott
17 Ugyanott
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LEVÉL MONTENEGRÓBA

 Bajza József publicisztikai szövegeit a Magyarság18 
magyar lapban Battorych Kornél álnéven jelentette meg.  A 
délszláv viszonyok gyakorlott ismerőjeként kezdetben állan-
dó munkatársa, később a napilap külpolitikai szerkesztője 
volt. A délszláv társadalmi-politikai helyzetet elemző szöve-
geit fő helyen, a címlapokon tették közzé.
 

18 Magyarság, Budapesten megjelenő politikai napilap, amely 1920 és 1944  
 között jelent meg. 

Battorych Kornél: Levél Montenegróba
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 Az 1927-ből származó cikk, amelyben Bajza nyílt levél 
formájában felel ismerős vagy képzeletbeli Montenegróban élő 
barátjának, véleményének ad hangot a montenegrói kérdésről, 
a legnehezebb időszakról, amelyben a montenegrói nép év-
százados története során találta magát.
 A Levél Montenegróba19 című írásában Bajza József, 
alias Battorych Kornél a következőket írja: „Kedves Bará-
tom! Vettem szíves soraidat, melyekben maliciózusan figyel-
meztetsz, hogy ha már magamra vállaltam a Gondviselés sze-
repét, a nyugati Balkánon, ne feledkezzem meg Montenegró-
ról sem. A Gondviselést nem szokás tanácsokkal ellátni, Te 
mégis, hivatkozva arra, hogy Montenegrónak mindig barátja 
voltam, óva intesz, ne próbáljam újra felkavarni szerencsét-
len kis hazád nehezen lecsillapodni kezdő belső nyugalmát. 
Úgy látszik, - írod - a szerbekkel mégis sikerül valami modus 
vivendit találni. Mióta meggyőződtek róla, hogy uralmukat 
többé nem fenyegeti semmi veszedelem, a kegyetlenkedések, 
fosztogatások megszűnőben vannak, a jogrend és. közbéke 
visszatérőben. Az utolsó költségvetés egyik pótléka a Petro-
vics-Njegos-ház kártalanításával megoldja ezt a súlyos prob-
lémát is. A maroknyi emigráció likvidálása ezek után csak 
idő kérdése.
 Legyen szabad mindenekelőtt köszönettel nyugtázni 
elismerésedet, hogy mindig barátja voltam hazádnak. Mint 
Montenegró barátja, írom e sorokat is, ámbátor másként íté-
lem meg a helyzetet, mint Te. A felelősséget soraimért tel-
jesen átérzem, ha nem is hiszem azt, hogy én egy cikkel fel 
tudnám kavarni Montenegró nyugalmát. De amennyiben ezt 
meg tudnám tenni, egyet értek Veled, hogy ez nem volna 
Montenegró érdekében való cselekedet.
 

19 Magyarság, Címlap, 1927. május 12., Budapest
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 Kénytelen vagyok azonban több pontban helyreigazí-
tani állításaidat. Elhiszem, hogy a szerb atrocitások megszűnő-
ben vannak, de csak azért, mert a szerbek már részben kiirtottak, 
részben lecsuktak, részben kiűztek mindenkit, aki szabadság 
harccal próbálkozott. Egy negyedmilliós országban hatezer 
felégetett ház, háromezer sír, kétezer fogoly és tízezer me-
nekült dicsőíti ezt a pacifikálást, amint ezt még az emigrá-
cióban megírtátok. Te nálam jobban tudhatod, milyen a jog-
rend Montenegróban. Azonban tudok erről én is egyetmást. 
Elolvastam a zágrábi Nova Evropa montenegrói számait, me-
lyeket montenegróiak írtak, délszláv cenzúra alatt, egy szerb  

Nova Evropa
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publicista szerkesztésében megjelenő folyóiratban. Azt olva-
som itt, hogy Montenegró mind máig nem kapott semmit sem 
a reparációból, hogy Szerbia kilencmilliárd dinártól fosztotta 
meg ily módon szegény kis hazádat. 
 Olvasom, hogy a délszláv költségvetésben szereplő 
montenegrói tételeket, nem Montenegró kapja meg, hogy 
a felszabadulás óta teljes gazdasági züllés állott be, hogy 
Montenegró lakossága tömegesen vándorolna ki, ha ezt meg-
engednék neki. Ezt mind nem én állítom, hanem a belgrádi 
szkupstina tagjai, szerb állami tisztviselők, szerb írók. És kér-
dem, - bocsáss meg az indiszkrécióért, - mikor kaptad meg 
utoljára nyugdíjadat? Te megélsz enélkül is, de hazád kisszá-
mú intelligenciája végső nyomorban fetreng. Tőlük mindent 
elvitt a háború. Az utolsó száraz kenyérhéjat azonban nem az 
ellenség rabolta el tőlük, hanem a „felszabadító“ testvér. És 
Te, a tapasztalt régi politikus és diplomata, azt hiszed, hogy 
Szerbia egyszer megváltozik? Hiszen, a szerbek jól tudják 
azt, hogy csak addig uralkodhatnak felettetek, amíg a végte-
len nyomor és szenvedés az állati tengődés nívójára szorít le 
benneteket.
 A maroknyi emigráció? Oh, igen, maroknyi, ha nem 
montenegrói mértékkel mérjük. A valóság az, hogy a mont-
enegrói nemzet közel tíz százaléka külföldön él: az Egyesült 
Államokban, Olaszországban és másutt. Ezek a kivándorlot-
tak és emigránsok mind haza vágynak, epedve várva a fel-
szabadulás pillanatát. Vannak közöttük egyetemi végzettségű 
férfiak, volt miniszterek is, akik megszervezték honfitársai-
kat. Jól tudod Te is, kiről van szó, ki áll az élükön, és ki tud, 
ha eljött a pillanat, bármely percben öt-hatezer fegyverest 
felsorakoztatni Montenegró határain, ami nagy szám sziklás 
hazátokban, ahol annak, aki otthon van, minden bokor és sza-
kadék szövetségese. Az emigráció nem adta fel a harcot, csak 
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megtanulta azt, hogy nem lehet Montenegró ügyét az adriai 
kérdéstől függetlenül megoldani. Ezért nem szít ma céltalan 
felkeléseket, nem ont hiába vért, hanem fogait összeszorítva 
vár, vár - remélhetőleg már nem soká!
 És Belgrád rosszul informál benneteket az uralkodó-
házról is. Emlékezzél vissza, mikor aláírták a rapallói szer-
ződést, a szerbek világgá kürtölték, hogy Miklós király há-
romszázezer frank apanázs fejében lemondott jogairól. Aljas 
rágalom volt ez a nagy király szent személye ellen, aki utolsó 
garasát is Montenegróba ölte, de becsületét semmiért el nem 
adta. Most jónak látták újra előállani ezzel a blöffel. Érthető, 
hiszen a tiranai szerződés következtében merőben új helyzet 
állott elő az Adrián. Hogy blöffről van szó, mutatja Belgrád 
eljárása. Nem a rendes költségvetésbe állították be a kártala-
nítási tételeket, hanem azok egyik pótlékába, melyet úgy sza-
vaztattak meg a parlamentben, hogy senki észre nem vette. 
Ellenben azonnal mozgósították a Belgrád szolgálatában álló 
montenegrói radikálisokat és demokratákat, és azok deputá-
ciókban tiltakoztak a kártalanítás ellen. Világos, hogy itt nem 
kártalanításról, hanem kompromittálásról és beugratásról 
van szó. Beugrani azonban csak azok fognak, akik enélkül is 
Belgrádba szoktak zarándokolni. Mint idegen, tartózkodom 
egyesek bírálatától. Montenegróra nézve különben csak az a 
fontos, hogy a legitim király, a tizenkilenc éves I. Mihály, 
minden vonatkozásban méltó unokája dicső emlékezetű ura-
toknak, hogy ő jogait semmiféle tranzakciókkal kétessé nem 
teszi, és komoly elszántsággal készül a nehéz szerepre, mely 
Isten kegyelméből és népe akaratából reá vár.
 Nehéz dolog az, Kedves Barátom, mikor a hóhérral 
áldozata akar egyezkedni. Jól tudom én, hogy övék a hatalom, 
hogy a makacs ellenállás fölösleges vérontást okozna. Nem is 
biztatlak ilyenre. Ők az urak, engedelmeskedni kell nekik, de 
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nem szabad feladni a nemzeti ideálokat. Árulással megszál-
lott, lefegyverzett ország vagytok. Ám parancsoljon a zsarnok, 
égő gyűlölettel végre kell hajtani, amit rendel, de idegennek, 
bitorlónak, ellenségnek kell tekinteni. Ezt ti meg tudjátok csi-
nálni, hiszen félezer éven át így küzdöttetek a török ellen. 
Igaz, hogy akkor mindig maradt a szabadság végváraként 
néhány hegy. Ma ez sincsen, de van emigráció, van  százmil-
liónyi revíziót követelő európai polgár, és ott van az Adrián 
egy új világhatalom, melyhez ezernyi kötelék fűz benneteket. 
 Ismerem a végső argumentumot: Hiszen mi szerbek 
vagyunk, nem cselekedhetünk szerb érdek ellen! Ez volt 
nagy királytoknak is a felfogása, mikor szerb érdekért be-
avatkozott a világháborúba, holott erre semmi nem kötelezte, 
holott undorral töltötte el a szarajevói merénylet. Szerbia ösz-
szeomlásakor Ti tettétek lehetővé az albániai visszavonulást. 
A montenegrói katona volt az, aki a Lovcsen téli viharában 
éhen, ruhátlanul, alig felfegyverkezve, ványadt testével tar-
tott vissza egy nagyhatalmat, addig, míg a szerbek megme-
nekültek. És mi lett ezért, a jutalmatok? Nagy királytokat el-
rágalmazták, hogy az ellenséggel paktált, és a montenegrói 
vezérkar főnöke, Pésics Péter szerb ezredes, megakadályozta 
azt, hogy feladatotok teljesítése után visszavonulhassatok! 
Ezt nem én állítom, maga Pésics dicsekedett el vele tavaly, 
megmondva azt is, hogy miért tette: azért, hogy ne lehessen 
két szerb hadsereg! 
 De Ti mégis szerbek vagytok. Nem akarok arról vi-
tatkozni, hogy hazátok horvát alapítás, hogy mennyi ereitek-
ben az albán vér, elvégezték ezt helyettem Milobar Ferenc 
és Sufflag Milán és - last not least! - Drekalovics-Popovics 
Markó montenegrói vojvoda. Nem vitatkozom, de kérdem 
csak, szerbek vagytok és nem montenegróiak is? Nem él-e 
minden montenegrói szívében a montenegrói állami és nem-
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zeti öntudat? Legyen szabad valamire emlékeztetnelek, amit 
Te átéltél és a mit én Plamenac Péter montenegrói tábornok 
fulminans tanulmányában olvastam. A montenegrói ösz-
szeomlás napjaiban, mikor királytok vonakodott letenni a 
fegyvert a győztes osztrák hadak előtt, Pésics utolsó argu-
mentuma az volt: a szerb király és kormány azt üzenik, kös-
sön békét és mentse meg a szerbségnek azt, ami még meg-
menthető! Pésics szíve tele volt árulással, mikor ezt ajánlotta, 
de nem gondoljátok-e, hogy jöhet pillanat, mikor a telefonnál 
nem áruló áll, hanem igaz barát, és ő ugyanezt tanácsolja? 
 Mikor az okkupáció előtt Ferenc József beutazta Dal-
máciát, Cattaróban tisztelgett nála a Ti uratok. Ferenc József 
felmutatva a Lovcsenre, tréfásan így szólt: No, Ön jó maga-
san lakik! Mire a Fekete Hegyek büszke uralkodója ezt felel-
te a császárnak: Mit csináljak Felség? A földet elvette tőlem a 
török, a tengert az osztrák, csak a levegő maradt meg nekem, 
hol a sasok fészkelnek! -  Nagy királyotok utóbb megszerezte 
nektek a földet. A tenger tiétek lehetne, hiszen hová lett az 
osztrák? De a levegő, az elveszett. Aki nagyobb ellensége-
tek, mint a török és az osztrák, az elrabolta tőletek ezt is: a 
szabadságot! Azért még se mozduljatok, de várjatok. Jövünk! 
Régi barátsággal ölel igaz híved, Battorych Kornél.”
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A CETINJEI MÚZEUM

 Bajza József figyelemmel kísérte az európai sajtóban 
megjelenő, Montenegróról szóló cikkeket, és ezekről gyak-
ran tájékoztatta is a magyarországi olvasókat. „A cetinjei 
múzeum”20 című írását 1927-ben tette közzé az Új Magyar 
Könyvszemle21. 
 „A zágrábi Nova Evropa c. folyóirat 1927. márc. 26-i, 
Montenegrónak szentelt füzetében Vuksan Dusán22, a cetinjei 
Állami Múzeum igazgatója beszámol erről a Montenegróban 
egyedülálló intézményről. A Múzeumot 1893-ban Miklós 
montenegrói király alapította meg ezer forintos adományá-
val. 1896 dec. 6-án a montenegrói szkupstina törvényt hozott 
a montenegrói fejedelmi múzeumról és könyvtárról. Dioclea 
város romjaiban talált régiségek, régi fegyverek és ruhák, egy 

20 Új Magyar Könyvszemle, 1-2. füzet, 206-207. oldal, Budapest, 1927.
21 Az Új Magyar Könyvszemle a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos 
 Széchényi Könyvtár negyedévente megjelenő könyv- és sajtótörténeti 

folyóirata. 
22 Dušan Vuksan (1881-1944) likai származású szerb történész. Szlavisztikát  

 és klasszikus filológiát tanult Zágrábban. A Cetinjei Gimnázium igazgatója és 
a Cetinjei Állami Múzeum igazgatója volt. 1927-ben szerkesztése alatt jelent 
meg a Zapisi (Feljegyzések) tudományos és irodalmi folyóirat, amelyben közel 
4500 archív dokumentumot tett közzé. Különös figyelmet érdemel három 
dokumentumgyűjtemény: II. Petar Petrović Njegoš emlékkönyve - Montenegró 
püspöke 1813-1851. (1925, 1926); I. Péter montenegrói metropolita körlevele 
(Cetinje, 1935); II. Petar Petrović Njegoš levelei (Belgrád, 1940).
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semmisítettek e gyűjteményekből. A világháború, az Osz- 
trák megszállás, majd a központi hatalmak öszszeomlása után 
Montenegróban beállott zavarok sokat megsemmisítettek e 
gyűjteményekből. 1926-ban a belgrádi közoktatásügyi mi-
niszter Állami Múzeumot alapított Cetinjében és vezetésével 
Vuksant, az ottani gimnázium igazgatóját bízta meg. Vuksan 
először is padlásokról, pincékből és sokféle más helyről ösz-
szeszedte mindazt, ami muzeális tárgy még megmaradt. Jelen-
leg a Múzeumban van mintegy ötszáz régi fegyver, 46 török 
zászló, néhány szobor és régiség, valamivel több váza, néhány 
kép, Petrović-Njegoš I. Péter püspökfejedelem, Montenegró  
védszentjének 1821-1823 és 1825-1829-ből való levelezése 
Petrović-Njegoš II. Péter püspökfejedelemhez, a legnagyobb 
montenegrói költőhöz, írt 1.178 eddig ismeretlen levél,  
I. Danilo világi fejedelem még fel nem dolgozott archívuma,  
39 középkori és 10.443 újkorikézirat (túlnyomólag okle-

Dušan Vuksan

numizmatikai gyűjtemény, 
mintegy száz régi kézirat és 
körülbelül tízezer könyv eb- 
ből állott a Múzeum a világ-
háború kitörése előtt. Nem 
voltak a Múzeummal egye-
sítve az udvar, a cetinjei ko- 
lostor és az egyes miniszté- 
riumok levéltárai, továbbá 
a hadügyminisztérium 200 
évre visszamenő hadi gyűj-
teménye. A világháború, az 
osztrák megszállás, majd a 
központi hatalmak összeom-
lása után Montenegróban 
beállott zavarok sokat, meg- 
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velek), a világháború idejéből mintegy 80.000 rendezett és 
8 vagonnyi rendezetlen okmány. A könyvtár jelenleg 3975 
munkából áll, de Vuksan szerint a még fel nem dolgozott 
anyaggal eléri az ötezret. E munkák majdnem kizárólag 
Montenegróra vonatkozó külföldi könyvek, közöttük sok a 
régebbi munka. I. Péter püspökfejedelem 400 kötetre menő 
könyvtárából 105, II. Péter 600 kötetnyi gyűjteményéből 150 
könyv van meg.
 Az 1926/27-iki költségvetés százezer dinárt juttatott a 
Múzeumnak. E pénzen leginkább állványokat vettek. A sze-
mélyzet egy igazgatóból, két tisztviselőből és egy szolgából 
állana, de jelenleg Vuksan és két beosztott tanító látják el a 
munkát, anélkül, hogy igazgatói, illetőleg tanítói teendőik 
alól fel volnának mentve. A Múzeum a régi fejedelmi palo-
ta épületét, az ún. Biljardát kapta meg (Stari Dvor). Őszinte 
örömmel üdvözöljük az annyit szenvedett kis Montenegró e 
jelentékeny kultúrintézményének új életre kelését. Legyen 
szabad a buzgó igazgató úr figyelmébe ajánlani, hogy a cetin-
jei könyvtárnak a Montenegróra vonatkozó külföldi munkák 
gyűjtése mellett, elsősorban a montenegrói nyomtatványok 
(könyvek, folyóiratok és a szinte teljesen hozzáférhetetlen 
lapok) és a Montenegróra vonatkozó szerb munkák összesze-
dése volna a hivatása. Ez az a terület, ahol Cetinje újat adhat, 
amivel a könyvtárügynek szerény eszközei mellett is nagy 
szolgálatot tehet.
 Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a Nova Evro-
pának ugyanebben a számában Montenegró utolsó külügymi-
nisztere, dr. Šoć Péter azt ajánlja, hogy összefüggésben a Mú-
zeummal alapíttassék Cetinjében egy Szláv Intézet (Slovenski 
Institut Crne Gore), mely kiadna egy tudományos folyóiratot, 
megíratná Montenegró tudományos történetét, kiadná teljes 
bibliográfiáját, összegyűjtené mindazokat az adatokat, melyek 
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Montenegrónak a világháborúban való szerepére vonatkoznak, 
és előkészítené a valahol a Scutari-tó és az Adria közelében 
megnyitandó montenegrói egyetemet (!). Ismertet a füzet né-
hány Montenegróra vonatkozó új munkát is, egyebek közt e 
sorok írójának folyóiratunk múlt számában megjelent adalé-
kait Montenegró magyar bibliográfiájához.”
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A MONTENEGRÓI KÉRDÉS

 Bajza József Montenegróval kapcsolatos legismer-
tebb munkája minden bizonnyal A montenegrói kérdés című 
tanulmánya. A montenegrói kérdés23 címet viselő mű erede-
tileg 1927-ben jelent meg Budapesten, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szakmai folyóiratában, a Budapesti Szemlé-
ben. Könyv formájában 1928-ban jelent meg olasz nyelven, 
La questione montenegrina24 címmel, szintén Budapesten. 
 A röpirat a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, 
számos ismertetőt írtak róla, és hét nyelven elismerő bírálatok 
fogadták. Bajza József 1929-ben írt egyik szövegében két olyan 
bírálatot is megemlít, mely kifogásokat emel tanulmánya ellen. 
Az egyik egy kétlapos kis röpirat, melybe belefoglaltak egy 
Bajzához intézett nyílt levelet is (Petanovich - Naiad Nicholas: 
What caused my plight? h. n., é. n.). Ebben egy Kanadában 
élő montenegrói emigráns igazítja helyre Bajza Milo Vujović 
amerikai szerepléséről írt sorait. A magyar tudós megálla 
-pítja, hogy Vujović ottani működését valóban túlbecsülte. 
 A másik a cetinjei Zapisi (Zapisi, III. k., 123. oldal) 
című tudományos és szépirodalmi folyóirat bírálata. Erről ezt 
írja Bajza: „Sokkal jobban ismerem a jelenlegi állapotokat 
Montenegróban, semhogy egy percig is arra gondoltam volna, 

23 Bajza József, A montenegrói kérdés, Budapesti Szemle, Budapest, 1927.
24 Guiseppe de Bajza, La questione montenegrina, Budapest, 1928.
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hogy ott füzetemről valaki elismeréssel emlékezhetnék 
meg. Sem az agyonhallgatást, sem a szigorú bírálatot nem 
vettem volna rossz néven. De azt elvártam volna, hogy 
ne kételkedjenek szándékaim tisztaságában, és ne hamisítsák 
meg röpiratom tartalmát. A Zapisi bírálója mindkét dolgot 
megcselekedte.”25

 
  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

25 Budapesti Szemle, 212. szám, 421-430. oldal, Budapest, 1929.

Budapesti Szemle - december 1927.
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 Bajza József e jelentős tanulmánya ismeretes a 
montenegrói szakértők, a tudományos és a laikus közönség 
számára is. A tanulmánynak eddig három kiadása volt kü-
lönböző kiadók által. Az első kiadást a podgoricai SARS26 
nyomtatta és tette közzé 2001-ben. A könyv olasz változa-
tát használták fel, melyet Vera Tomanović és Maria Teresa 
Albano, a nikšići Bölcsészettudományi Kar olasz tanszéké-
nek professzorai fordítottak le. A könyvet prof. dr. Branislav 
Kovačević és Marijan Miljić irodalmár szerkesztette, és ők 
írták az előszót is. A második kiadást 2006-ban az jelentet-
te meg újvidéki székhelyű Forum Kiadó27 a Szerbiában élő 
montenegrói kisebbséget tömörítő Krstaš Egyesület támo-
gatásával, amely így ünnepelte Montenegró függetlenségé-
nek kikiáltását az adott év májusában tartott népszavazá-
son. A harmadik könyv egy háromnyelvű kiadás monten-
egrói, magyar és olasz nyelven, melyet Božidar Nikolić és  
Marijan Mašo Miljić szerkesztett. A könyvet 2011-ben 
adta ki a Dukljai Tudományos és Művészeti Akadémia28. 
 Montenegró eltűnéséről a második világháború for-
gószélében, a Szövetségesek intrikáiról és árulásáról írva, 
Bajza Szerbia történelmi fortélyának tulajdonítja az egészet. 
Munkája elején Montenegró és a montenegrói nép igaz barát-
ja egyértelművé teszi az olvasók számára, hogy mit is jelent 
számára a montenegrói kérdés. Bajza ezt írja: „Mit is értünk 
montenegrói kérdésen? Azt a problémát, hogy van-e és volt-e  
montenegrói nemzet, van-e és volt-e montenegrói állam és ál-
lameszme, van-e és volt-e ezen nemzeti és állami öntudatnak 

26 dr. Bajza József, A montenegrói kérdés, szerkesztette prof. dr. Branislav  
 Kovačević és Marijan Miljić, SARS, Podgorica, 2001.

27 Bajza József, A montenegrói kérdés (Fakszimile), szerkesztette prof. dr.  
 Branislav Kovačević és Marijan Miljić, Forum, Novi Sad, 2006.

28  Bajza József, A montenegrói kérdés, szerkesztette Božidar Nikolić és Marijan 
 Mašo Miljić, DANU, Podgorica, 2011.
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jogosultsága, és mindezek folytán van-e lehetősége Monten-
egró új nemzeti és állami életre való kelésének?”

Bajza József: A montenegrói kérdés, Újvidék 2006.
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 Bajza megfigyelte, hogy folytatódik „egy nép agóniá-
ja, mely büszke ezeréves múltjára”. Eközben az európai kor-
mányok lelkiismeretüket azzal akarják megnyugtatni, írja a 
magyar tudós, hogy maguk is szeretnék elhinni, hogy a mont-
enegrói kérdés a délszláv egységgel megoldódott, pedig sorsa 
valójában megoldatlan, akárcsak a montenegrói uralkodóház 
és a politikai emigráció sorsa. Bajza kifogásolja a nyugtalan 
és tisztátalan európai lelkiismeret képmutatását, amely saját 
magát áltatja azzal, hogy a montenegrói kérdés „nem politi-
kai, hanem humanitárius kérdés”. Bajza figyelmezteti az eu-
rópai közvéleményt, hogy a valóságban nem hunyt ki a mont-
enegrói kérdés parazsa, és „bármely percben ismét kicsaphat 
teljes lánggal”, feldúlva a Balkán békéjét, sőt veszélyeztetve 
Európa nyugalmát is. A délszláv kultúra és irodalom ismerő-
jeként különös figyelmet fordít a montenegrói irodalom tör-
ténetére és sajátságos jellegére, amelyben erősen érezhető a 
montenegrói individualitás, és külön kiemeli II. Petar Petrović  
Njegoš és Miklós király népies költészetét és irodalmi mun-
kásságát. Összefoglaló tanulmányában Bajza különös fi-
gyelmet fordított a Montenegró függetlenségét befolyásoló 
gazdasági lehetőségekre és esélyekre, cáfolva a kétségbevo-
nókat és ellenségeket, akik hangsúlyozva a gazdasági pasz-
szivitást és az elmaradást, kategorikusan kijelentették, hogy 
Montenegró kicsi és fejletlen országként nem alkalmas „ön-
álló állami életre”. A szerző érvelésének alapja Montenegró 
gazdasági történelme, területi terjeszkedése, kijárata a ten-
gerre, de a modern idők lehetősége is, rengeteg tényt, na-
gyon pontos statisztikai és különféle konkrét adatokat közöl. 
Azt állítja, hogy Montenegró független államként nemcsak 
a jelenlegi lakosságát tudná eltartani, hanem „ötször annyit 
is”. Bajza József a montenegrói kérdést bemutatja Monten-
egró történelme, földrajzi sajátosságai és előnyei, az önálló 
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fejlődés természeti és társadalmi alapjai összefüggésében.29 
 A montenegrói nyelvről Bajza József így ír: 
„Montenegrónak nyelvi szempontból is sui generis helyzete 
van a délszlávság körében. A törökkel való félévez- 
redes harc mintegy fellegvárba zárta a monteneg- 
róiakat. Ezáltal nyelvileg is elszigetelődtek. Nyelvük önál-
lóan fejlődött és eredeti zamatot nyert. Montenegró állami 
és nemzeti különállása kifejezésre jut nyelvében is.” 
Bajza a lábjegyzetben közli, hogy a montenegrói fede-
ralista képviselők azt követelték az SZHSZ Királyság 
parlamentjében a közoktatásügyi minisztertől, hogy a mon- 
tenegrói elemi és középiskolákban déli nyelvjárásban, 
ijekavicán írt tankönyveket használhassanak. Ez azt jelenti, 
hogy ezek a képviselők nem szerették volna, hogy szerb 
nyelven írt tankönyveket használjanak, hanem vagy eredeti 
montenegrói, vagy ha mást nem lehet, akkor horvát nyelven 
írt könyveket. Forrásként a zágrábi Hrvat napilap 1926. 
január  9-i számát jelölte meg.
 Tanulmánya végén Bajza magyarázza, hogy a jugo-
szláv egység csalóka álma megtévesztette Montenegró nagy 
királyát, és az ő hatalmas egyéniségének varázsa magával ra-
gadta Montenegró intelligenciájának utolsó két nemzedékét. 
„Ne csodálkozzunk rajta. A délszlávság körében Miklós király 
nem volt az egyedüli, aki az egység lidércfénye után szaladt. 
Nemes halántékát a királyi korona mellett a költő koszorúja 
is övezte. A képzelet szárnyalása erőt vett az államférfi hide-
gen mérlegelő ítéletén. Késő aggságában meg kellett érnie a 
legkeserűbb kiábrándulást. És kiábrándult a szerb egységből 
nemzete is. Jugoszlávia egy nagy börtön, ahol pár milliónyi 
szerb embertelen elnyomás és kifosztás alatt tart sokmilliónyi  

29 Bajza József, A montenegrói kérdés, szerkesztette prof. dr Branislav Kovačević 
 és Marijan Miljić, Forum, Novi Sad, 2006.
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más nemzetet. A leszámolás órája egyszer ütni fog, és minden 
poklokon keresztül új életre fog kelni a kis Montenegró.”30 
 Bajza, aki kétségtelenül Montenegró barátja, biblio-
gráfusa, valamint az európai közvélemény és a történelmi 
bíróság előtti képviselője - figyelmeztetett: az állami tudat 
a montenegrói túlélés feltétele: „Ha ez a tudat él az embe-
rekben, akkor az első alkalommal, evolúcióval vagy forra-
dalommal visszanyeri államiságát; de ha ez a tudat halott, 
akkor minden kísérlet hiábavaló.” Az idő megerősítette, 
hogy a montenegrói nép megőrizte mind államát, mind nem-
zeti tudatát. Bajza József már e tanulmány megjelenésekor, 
az 1927/28-as évben megjegyezte, mint kiemelkedő függet-
len értelmiségi és egy olyan ország barátja, amely érdemte-
lenül szerencsétlenül járt, hogy az elmúlt évek eseményei 
talán „megváltoztatták a montenegrói nemzet felfogását”. 
 Szerinte, az összetett montenegrói kérdésre „csak 
egy montenegrói plebiscitum adhatna szabatos választ”. 
Megállapítja, hogy Miklós király és kormánya folyton sürgette 
„a plebiscitumot, kijelentve készségüket, hogy ennek döntését, 
bármilyen legyen is az, elismerik; Szerbia nem engedte meg a 
plebiscitumot.” A szerző hozzáteszi: „Nagyon valószínű, hogy a 
montenegróiak a külön államiság helyreállítása mellett 
döntenének.” A montenegrói kérdésről szóló vita szerzője, 
Bajza József, a kérdés lényege, jelentése, jövője és a jugoszláv 
egyesülés kapcsán, Mihail Ivanović montenegrói föderalista 
szavait idézi: „Ha ez az ideál, amelyért évszázadok óta 
harcolunk, akkor be kell vallanunk, hogy nem tudtuk, mit 
teszünk.”31

30 Ugyanott
31 Bajza József, A montenegrói kérdés, szerkesztette Božidar Nikolić iés Marijan  

Mašo Miljić, DANU, Podgorica, 2011.
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MONTENEGRÓ BIBLIOGRÁFIÁJA 

 A budapesti egyetemi professzor, dr. Bajza József 
figyelemre méltóan hozzájárult a montenegrói bibliográfia 
megjelenéséhez, két részben publikálva mindazokat a mun-
kákat, melyek Montenegróról szólnak, és amelyeket a Tri-
anon előtti Magyarországon nyomtattak (Horvátország és 
Szlavónia kivételével), vagy magyar szerzők adtak ki bárhol 
a világon. A magyar-montenegrói irodalom bibliográfiáját 
két részben tették közzé, az első rész32 1927-ben, a második 
rész33 két évvel később jelent meg. 
 A dr. Bajza által összegyűjtött adatok alapján meg-
állapíthatjuk, hogy a Montenegróról szóló magyar nyelvű 
bibliográfia meglehetősen gazdag, és a háború előtti Magyar-
országon, más nyelveken még több munka íródott az ország-
ról. A háború előtti Magyarországon, és a magyarul közzétett 
montenegrói művek és iratok száma, melyeket Bajza idézett a 
bibliográfia két kiadásában, 42334. Nyelvek szerint a két rész 
együtt így oszlik meg: a legtöbb szerb nyelven jelent meg, 

32 Bajza v. Josef, Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro,  
Budapest, 1927.

33 Prof. Dr Josef v. Bajza, Beiträge zur ungarischen Bibliographie über 
Montenegro, Zweite serie, Budapest, 1929.

34 A bibliográfia első részében 308 bibliai egység szerepel, a másodikban 115  
 új adalék van (a jegyzék 121 adalékot tartalmaz, ebből hat az első sorozatban 
hiányosan leírt munkákra vonatkozik). 
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cirill betűs írással 183, magyarul 163, magyarul, német kivo-
nattal 2, magyarul, francia kivonattal 1, magyar-német nyel-
ven 4, magyar-francia nyelven 1, magyar, német, angol és 
latin nyelven 1, horvát nyelven, latin betűkkel 1, latin nyel-
ven 4, német nyelven 26, olasz nyelven 3, angol nyelven 1, 
francia nyelven 13, spanyol nyelven 1 és szlovák nyelven 2 
munka. A két részben felsoroltak közül önállóan jelent meg 
134, a többi hírlapi vagy folyóirati cikk. Verses munka 53 
van, a többi prózai; ebből tudományosnak mondható 135, 
tudományos bírálat 73, szépprózai 8, a többi pedig útleírás, 
általános leírás, népszerűsítő vagy politikai cikk.35 
 Nem kell csodálkozni, hogy Montenegróról ilyen sok 
szerb munka szerepel Bajza bibliográfiájában, hiszen Újvidé-
ken, a Szerb Matica Évkönyve körül volt a szerb irodalom egyik 
fő és korai központja. Együtt dolgoztak a montenegrói irodal-
márok, Dragović és Drekalović, és a szerb történészek, Jovan 
Radonić és Jovan Tomić. Újvidéken a Hegyek koszorúja 
három kiadása is megjelent (1860-1910), Pancsován pe-
dig egy kiadás látott napvilágot (nem tüntették fel az év-
számot). A bibliográfia összeállítója, Bajza József az egyes 
munkákat kritikai megjegyzésekkel látta el német és ma-
gyar nyelven. Például, Mažuranić Csengics Szmail aga ha-
lála magyar fordításáról, melyet a pesti egyetem horvát 
professzora, Edo Margalič készített, azt írta, hogy rossz.36   
 Bajza József e jelentős munkája megjelenése előtt há- 
rom Montenegróról szóló bibliográfia ismert. Az első mont- 
enegrói bibliográfiát37 Giuseppe Valentinelli tette közzé 
1855-ben Zágrábban, majd hét évvel később kiegészí-

35 A Szerb Matica Évkönyve, 322. könyv, 3. füzet, Újvidék, 1929. 
36 Obzor, Zágráb, 1927. 02. 12.
37 Giuseppe Valentinelli,  Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro, Zágráb, 
 1855.
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tésekkel38 együtt jelent meg. A második bibliográfiát39 
Marko Dragović montenegrói történész és tanár állította 
össze, és Cetinjében jelent meg, 1892-ben. A harmadik 
bibliográfiát40 a Montenegrói Királyság utolsó külügyminisz-
tere, dr. Pero Šoć állította össze és adta ki. Csak a külföldi 
szakirodalmat öleli fel, és Nápolyban, 1924-ben nyomtatták.

38 Giuseppe Valentinelli, Supplementi al saggio bibliografico della Dalmazia e  
 del Montenegro, Zágráb, 1962.

39 Marko Dragović, Próbálkozás Montenegró bibliográfiájának megírására,  
 Cetinje, 1892.

40 dr. P. Chotch, Bibliografia del Montenegro, Nápoly, 1926.
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KRSTO NIKOVIĆ

 Bajza József nem fogadta el azt a tényt, hogy a mont-
enegrói függetlenségért folytatott küzdelem a XX. század 30-
as éveiben elcsendesedett. 1931-ben írt szövegében a magyar 
délszlávkutató ezt írja: „Montenegró szerb járomban nyög, a 
régi emigránsok lassan elhallgatnak, azok az idegenek, akik 
oly odaadással küzdöttek a kis nemzet jogaiért, az eredmény-
telenségbe belefáradtak: és a montenegrói kérdés mégsem 
akar lekerülni a napirendről. Egy, az emigrációban felnőtt új 
nemzedék és a háborús pszichózis alól magát felszabadított 
idegen írói gárda lép a régiek helyébe és próbálja új szem-
pontokkal revideálni a kérdést. Az eredmény egyelőre nem 
nagy, de máris tévesnek bizonyítja Belgrád azon reményét, 
hogy még egy-két év, és a világ elfelejtette Montenegrót.”41 
 Az egyik író, akiben hitt, és akinek a munkáját támo-
gatta és követte, az Olaszországban élő montenegrói emig-
ráns, a jogtudományok doktora, dr. Krsto Niković42 volt. 
  

41 Budapesti Szemle, 221. szám, 480-482. oldal, Budapest, 1931.
42 Krsto Jokov Niković, Olaszországban élő montenegrói politikai emigráns. 1898- 

 ban, a bari községben található Vučedabići faluban született. 1919-ben emigrált, 
tanulmányait az olasz Ferrara városban végezte, ahol előbb a jogtudományok, 
később pedig a szociológiai tudományok doktora címet szerezte meg. Közel 
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A Bíztató szavak a montenegrói nép számára43 című 
művét Niković 1930-ban jelentette meg. Bajza József ismerte-
tőjéből44 megtudjuk, hogy a szerző a könyvecskét „eredetileg 
montenegrói nyelven írta”, több ezer példányban csempészte  
 

állt az olasz udvarhoz, és a Savoy királyi család személyes barátja volt. Számos 
esszé, történelmi és tudományos cikk szerzője. Miklós király támogatója, és 
harcolt a montenegrói függetlenségért.

43 Niković Krsto, Parole di fede al popolo montenegrino, Ferrara, 1930.
44 Budapesti Szemle, 221. szám, 480-482. oldal, Budapest, 1931.

Krsto Niković
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be hazájába, és az eredeti kiadás később a szerzője számára 
is hozzáférhetetlen volt. Egy genfi útjának hatására munká-
ját olaszra fordította, és az Amerikában Élő Montenegróiak 
Nemzeti Szervezete a könyvecskét kiadta. Minthogy a füze-
tet a montenegrói köznépnek szánta alkotója, Bajza kihang-
súlyozza, hogy nem volna méltányos szigorú bírálat tárgyává 
tenni. A szerző elemzi a montenegrói jelen és jövő problémá-
it, útmutatást akarva adni nemzetének, hogy milyen magatar-
tást tanúsítson.
 Bajza kihangsúlyozza, hogy Niković cáfolja azt a 
szerb állítást, hogy úgy tűnik, mintha a külföld a montenegrói 
kérdést elejtette volna. Montenegró mindenütt megértésre és 
barátokra talált. A francia Paul Mantoux, a Népszövetség po-
litikai osztályának vezetője, aki Niković szerint Montenegró 
ellensége, elismerte előtte, hogy a montenegrói kérdést nem-
zetközi szinten még nem oldották meg. Tehát nem szabad a 
szerbekkel megalkudni, hanem ki kell tartani. 
 Niković arra inti honfitársait, hogy ne vándoroljanak 
ki hazájukból, mert a montenegrói sehol a hazáján kívül nem 
élheti a maga nemzeti életét. Belgrád rendszeres kivándorol-
tatással próbálja örökre elásni a montenegrói szabadságot. A 
megoldás? A felelet e kérdésre a füzet két utolsó fejezetének 
a címe: A forradalom, mint a szabadság feltétele és A nemzeti 
felkelés, mint erkölcsi és társadalmi kötelesség.
 Két évvel később, Bajza József ugyanabban a folyó-
iratban45 bemutatta Niković könyvét is: Törvényes védelem 
- Montenegró a világ előtt46. A Ferrarában élő montenegrói 
emigráns könyve három részre oszlik. Az első (19-38. oldal) 
a montenegrói nemzet és állam múltját tárgyalja, a második  

45 Budapesti Szemle, 228. szám, 129-131. oldal, Budapest, 1933.
46 Nicovich Krsto, La difesa del diritto. Il Montenegro dinanzi al mondo, San 
 Marino, 1932.
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(39-82. oldal) Montenegró szerb elárulásának történetét írja 
le a világháború alatt és után, a harmadik (83-113. oldal) pe-
dig a montenegrói kérdés nemzetközi jogi állását ismerteti. 
 Bajza leírja, hogy Krsto Niković albán tolmács volt a 
montenegróiak által megszállt Scutariban, mikor a Macken-
sen-offenzíva Pašićékat Szerbia kiürítésére kényszerítette. 
1916. január 12-én a szerb miniszterelnök közölte Nikovićtyal, 
hogy Miklós király és családja Bécsbe menekült. Pašić na-
gyon jól tudta, hogy a király Podgoricában tartózkodik, hi-
szen e közlés után hosszasan telefonált Pešićnek, a monten-
egrói vezérkar szerb főnökének, aki a király mellett tartózko-
dott. Amint más forrásokból is tudjuk, Pešić egyenesen Pašić 
utasítására hajtotta végre Montenegró elárulását. A szerző 
felhívja a még életben levő Pešićet, nyilatkozzon a scuta-
ri telefonálás tartalmáról (48. oldal). Ismeretlen volt eddig 
Obnorsky montenegrói orosz ügyvivő nyilatkozata a Novoe 
Vremya 1916. május 11-i számában. Obnorsky végig ott volt 
a montenegrói összeomlásban, és mindenben megerősíti a 
Pešić ellen elhangzott vádakat (50. oldal). 
 Bajza folytatja Besson francia ellentengernagy tanul-
mánya idézését az antanthatalmak adriai hadműveleteiről. 
Besson megállapítja, hogy a Lovćen elestének egyik oka az 
volt, hogy a szövetségesek nem támogatták megfelelően Mont-
enegrót (57. oldal). A másik ok eddig is ismeretes volt: Pešić a  
támadás küszöbén meggyöngítette a lovćeni frontot. Sok új 
adatot találunk a délszláv konstituante-választások monten-
egrói lezajlására nézve is. A végeredmény az, hogy a mont-
enegrói választók öt százaléka nyilatkozott a Szerbiával való 
unió mellett (79. oldal). E választásokra és az akkori mont-
enegrói helyzetre nézve nagyon érdekesek Rayoux Albert 
francia alezredes nyilatkozatai (80. oldal). Rayoux a délszláv 
konstituante választások montenegrói lefolyását francia hi-
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vatalos minőségben ellenőrizte. Megállapítja, hogy az egész 
választás komédia volt, és hogy Szerbia hihetetlen barbariz-
musokat követ el a montenegrói lakossággal szemben, mert 
az nem akar a szerb annexióban megnyugodni.

Krsto Niković könyve
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 Bajza leírja, hogy könyvének harmadik részében 
azt bizonyítja Niković, hogy Montenegró jogi szempontból 
ma is állam. Az ismert montenegrói tételeket hangoztatja, 
Biscottini idevágó érdekes fejtegetéseit (Budapesti Szemle, 
CCXXIV. k. 477-478. oldal) figyelmen kívül hagyva. De van 
néhány olyan adaléka, amely az eddigi szakirodalomban nem 
szerepelt. Így az, hogy a genfi konferenciára három európai 
államot nem hívtak meg: Montenegrót, San Marinót és Tö-
rökországot. Az utóbbi kettő nemzetközileg kétségtelenül 
elismert állam, és a nagyhatalmak 1922. május 10-i hatá-
rozata, mellyel megtagadták ezen államok részvételi jogát,  
Montenegrót ezekkel egy sorba helyezve, közvetve elismer-
te Montenegró államiságát (91. oldal). Magyar szempontból 
is igen érdekes, hogy Szerbia háborús bűnösségét bizonyítja.  
A könyv e része (91-99. oldal) a szerző nagy jártasságáról 
tanúskodik a háborús emlékirodalom tekintetében. A nem-
zetközi jognak Montenegró szerb annexiója következtében 
beállott sérelmét úgy véli jóvátehetőnek, hogy 1. Szerbiának, 
mint a világháború okozójának, fegyverkezését büntetésül 
korlátozzák, 2. a jogtalanul megszállt területekről parancsol-
ják ki a szerb csapatokat, 3. a berlini kongresszus szignatárius 
hatalmai ellenőrzése alatt döntse el Montenegró népe a maga 
sorsát (100. oldal). Niković elsősorban az olasz diplomáci-
ától várja a népszavazás kivívását (110. oldal). Egyébként 
azonban hangoztatja, hogy a montenegróiak sohasem fognak 
lemondani államiságukról. Számukra csak két lehetőség van: 
a szabadság vagy a halál. „A montenegrói szikra mindig ra-
gyogni fog a Balkánon…” (La scintilla montenegrina brillerá 
sempre sui Balcani…)
 Akik eddig, montenegróiak és idegenek, a monteneg-
rói kérdésről írtunk, valamennyien montenegrói szemüvegen 
át néztük a kérdést. Pedig a Montenegrón esett vérlázító igaz-
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ságtalanság feltárása csak a „szép lelkeket” indítja meg, de 
alig viszi valamivel előbbre a kis állam felszabadulásának az 
ügyét. Jugoszlávia egyre fokozódó válsága sürgősnek mutatja 
a kérdésnek oly beállítását, mely Montenegró függetlenségét 
idegen hatalmak érdekévé is teszi. Így gondolkodik Mont-
enegró barátja, Bajza József, és kihangsúlyozza, hogy Ni-
ković szigorúan az olasz érdekkörbe iparkodik hazája ügyét 
beilleszteni. Minthogy Itália az Adrián közvetlenül érdekelt 
nagyhatalom, ez a beállítás helyes. Nem érinti azonban a 
montenegrói kérdés egy igen fogas részét, melyre pedig 
Antonio Baldacci a könyvhöz írt előszóban utal: Ez az al-
bán-montenegrói viszony rendezése, mely nélkül a mai Itália 
nem avatkozhatik be Montenegró érdekében, hiszen Albániát 
tette meg balkáni politikája alapjává. Bajza ismertetőjét úgy 
fejezi be, hogy leírja, Baldacci modern illírizmusa egy törté-
neti valóság megállapítása ugyan, - hogy ti. az albánok és a 
montenegróiak vérrokonok - de ezzel a kérdés nincs megold-
va. Montenegró pusztán a maga erejéből nem fog felszaba-
dulni. Aki a felszabadulást akarja, annak a problémát külpo-
litikailag is elő kell készítenie, mégpedig minden irányban.
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ISMERTETŐ GIUSEPPE BISCOTTINI KÖNYVÉRŐL

 Bajza József a Budapesti Szemle47 folyóiratban is-
mertetőt írt Giuseppe Biscottini48 híres olasz ügyvéd Hogyan 
szűnt meg a montenegrói állam49 című könyvéről. 

 A montenegrói kérdést a nemzetközi jog szempontjá-
ból teszi vizsgálat tárgyává Biscottini. A tanulmány majdnem 
fele Montenegró háborús és háború utáni magatartásával fog-
lalkozik, a vonatkozó olasz és francia nyelvű szakirodalom 
elég széleskörű felhasználásával.
 Bajza rámutat, hogy Biscottini fejtegetéseinek lénye-
ge a következő: Szerbia és Montenegró, mint szövetségesek 
léptek a háborúba. Ha a szerb régens és a montenegrói király 
táviratváltása az osztrák ultimátum elutasítása idején nem 
pontosította a szövetség feltételeit, és ez később sem történt 
meg, ez nem változtat a szövetség tényén. Biscottini utal a 
londoni egyezményre, melynek ötödik pontja határozottan 
kimondja, hogy a Monarchia azon délszláv részei, melyeket 
nem kap meg Itália, azok Horvátország, Szerbia és Monten-
egró között osztatnak fel. Ezzel a szövetkezett nagyhatalmak 

47 Budapesti Szemle, 221. szám, 480-482. oldal, Budapest, 1931.
48 Giuseppe Biscottini (1909-1992), olasz jogász, a milánói Katolikus Egyetemen  

 nemzetközi jogot tanít. Művei: Hozzájárulás az egyoldalú jogi aktusok 
elméletéhez a nemzetközi jogban (1951), A nemzetközi közigazgatási jog 
(1964), A nemzetközi szervezetek joga (1981).

49 Giuseppe Biscottini, Come si é estinto lo stato montenegrino, Livorno, 1930.
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nemcsak fenntartandónak mondták ki Montenegró államisá-
gát,hanem még arról is gondoskodtak, hogy a háború után új 
területeket nyerjen.
 A podgoricai Nagy Országgyűlés határozatait illetőleg 
- ezek a határozatok mondták ki az uniót Szerbiával - Biscottini  
rámutat, hogy a nagyhatalmak utánuk is fenntartották a diplo-
máciai viszonyt Miklós királlyal, tehát e határozatoknak nem 
tulajdonítottak nemzetközi jogi jelentőséget. Ez egyszerű 
lázadás volt, melynek elintézése Montenegró belügye. Szer-
bia ugyan 1918. december 24-én a podgoricai határozatokra 
 

ták ismételt nyilatkozatai Montenegrómindkét államot. A 
montenegrói terület tényleges szerb okkupációja sem változ-
tat a dolgon, mert ezzel szemben állnak Wilson és a nagy szö-
vetségesek államisága mellett. Montenegró területén négye-
zer katona harcolt Szerbia ellen, Olaszországban egy teljes 
montenegrói hadosztály állott hazája felszabadítására készen, 
létezett montenegrói király, kormány akkreditált követekkel, 
az államiság tehát fennállott.
 Franciaország és Anglia a délszláv konstituante-vá-
lasztások után megszüntette a diplomáciai viszonyt Monten-
egróval (nem szólva arról, hogy ezek a választások egyálta-

hivatkozva hívta vissza Miklós ki-
rálynál akkreditált követét, de miután 
Montenegró államiságának megszűn-
tét semmiféle nemzetközi fórum nem 
ismerte el, ez az aktus nem volt több a 
diplomáciai viszony megszakításánál. 
Lehetne úgy is felfogni a dolgot, hogy 
ezzel háborús viszony állott elő Szer-
bia és Montenegró között, de ennek 
ellentmond az, hogy a nagyhatalmak 
továbbra is szövetségesüknek tartot- Giuseppe Biscottini
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lán nem bizonyították azt, amit e hatalmak állítottak, hogy ti. 
Montenegró népe a délszláv egység mellett döntött volna, a 
nemzetközi jog szempontjából a választások kiírása Belgrád 
részéről erős sérelme volt Montenegró államiságának). Az ily  

Giuseppe Biscottini könyve
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módon összehívott konstituante lehetett Jugoszlávia törvény-
hozó testülete, de nem lehetett az a fórum, mely jogosult dönteni 
Montenegró államisága kérdésében. Montenegró államiságát 
nem valami nemzetközi fórum szüntette meg, hanem ellensé-
ges betörés. Nem is lehet megállapítani azt az időpontot, mi-
kor Montenegró megszűnt állam lenni. Midőn a montenegrói 
hegyekben kihullott a fegyver az utolsó montenegrói hős ke-
zéből, akkor vesztette el Montenegró via facti a maga állami-
ságát.
 Bajza véleménye szerint Biscottini túlbecsüli a londo-
ni szerződés jelentőségét Montenegró államisága kérdésében. 
Senki sem vonta a podgoricai határozatokig kétségbe Mont-
enegró állam-voltát. Ennélfogva közömbös, mit állapítottak 
meg három és fél évvel azelőtt Londonban. Ez legfeljebb az 
etikai elbírálás szempontjából lehet fontos. Bajza szerint az a 
gond, hogy a szerző, bár a jelen füzet már második délszláv 
tárgyú dolgozata, nem tud szerbül, és másod-harmad kézből 
vett, sokszor célzatosan összeállított anyaggal dolgozik. Ez 
lehet az oka, hogy Plamenac, Drljević és Ivanić tanulmányait 
alig veszi figyelembe, ami nem válik munkája előnyére. Ál-
lamokat a hatalom teremt és szüntet meg, nem a nemzetközi 
jog. Biscottini füzete ezt a tételt mindenben megerősíti.
 Ha Montenegró az utolsó montenegrói katona hősi 
halálával vesztette el államiságát, az első montenegrói kato-
na megjelenése a Fekete Hegyek országában visszaszerezheti 
ezt az államiságot. Biscottini fejtegetéseinek ez a bíztató ta-
nulsága, írja tanulmánya végén Bajza.



Bajza József és Montenegró

 61

BAJZA JÓZSEF A MONTENEGRÓI KÉRDÉSRŐL 
1928-BAN 

 Bajza József a Jugoszláv Királyság 1928-as általános 
társadalmi-politikai helyzetét elemezve, Az újabb szeparatis-
ta horvát és montenegrói irodalom50 című írásában megálla-
pítja, hogy a horvát és a montenegrói szeparatizmus között 
lényeges különbség van. A négymilliós horvát nemzet az 
ötmilliós szerb nemzettel szemben igen erős tényező, mely 
szabadságát előbb-utóbb saját erejével is ki fogja vívni. A 
kétszázezer montenegrói erre nem képes. Belgrád rendszeres 
munkával törekszik a montenegrói nemzet teljes megsemmi-
sítésére, írja Bajza, majd így folytatja: „Nem beszélve a gyil-
kosságok végtelen sorozatáról, éhenhalásra, kivándorlásra, 
eltelepedésre kényszeríti Montenegró szerencsétlen lakossá-
gát. Montenegró nagy királyának halála óta a dinasztia sem 
képviseli többé kellő eréllyel az állameszmét, és az emigráns 
tevékenység is hanyatlásban van. Olaszország elejtette a 
montenegrói kérdést, melyre - mióta Albániában megvetette 
a lábát - többé nincs szüksége.”
 Bajza József világosan és habozás nélkül állítja: „Mont-
enegró ellenséges megszállás alatt áll. Otthon nincs mód arra, 
hogy valaki irodalmilag képviselhesse a montenegrói állami 
gondolatot. Az a néhány föderalista politikus, aki bár megalku- 
 
50 Budapesti Szemle, 212. szám, 421-430. oldal, Budapest, 1929.



Bajza József és Montenegró

 62

vások árán, de mégis időnkint szóbahozza Montenegró hely-
zetét, a horvát sajtóban élvez vendégbarátságot. Külföldön 
szabad a szó. A hősies kis ország tragédiája szokatlanul nagy 
érdeklődést keltett világszerte. Sok olasz városban és az Egye-
sült Államok több centrumában ma is működnek különböző 
montenegrói szervezetek, melyekben több a Montenegróért 

Bajza József: A montenegrói kérdés
(olasz nyelven)
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lelkesedő idegen, mint a született montenegrói. A szerb lapok 
ezt annak igazolására használják fel, hogy a szervezetek nem 
montenegrói érdekeket szolgálnak, hanem idegeneket. Pedig 
a dolog nem így áll. Az igazságért lelkesülő, megengedem, 
sokszor naiv idegenek önként állnak a montenegrói ügy szol-
gálatába.” 
 Bajza felfigyel rá, hogy 1928-ban Jugoszlávia súlyos 
belső bajai teljes erővel kiütköztek. Úgy véli, ez a tény Mont-
enegró barátaiban új reményeket élesztett, majd nyilvánosan 
kérdezi: „Hátha eljön a nagy chaosz, melyből újjászületve 
kerülhet ki a kis Montenegró is?” Ez magyarázza meg azt az 
elég élénk sajtótevékenységet, melyet az 1928-as év folya-
mán, különösen az amerikai montenegrói lapokban és egyes 
olasz folyóiratokban az emigránsok és barátaik kifejtettek. 

 Bajza leírja, hogy 1928-ban 
három önálló munka jelent meg 
a montenegrói kérdésről. Közé-
jük sorolja saját tanulmányát is, 
mely A montenegrói kérdés51 cím- 
mel, olasz nyelven jelent meg. A 
második munka egy monteneg-
rói emigráns, Jovan Čubranović52 
francia nyelven megjelent füzete, 
melynek címe A történelem leg-
nagyobb bűntette53. A füzet tulaj-
donképpen Čubranović Brüsszel-
ben tartott előadását tartalmazza. 

51 Guiseppe de Bajza, La questione montenegrina, Budapest, 1928.
52 Jovan Jovo Čubranović, montenegrói hazafi, újságíró, publicista. Emigráns, aki  

 az Egyesült Királyságban terjesztette a montenegrói helyzetetről szóló híreket, 
és intenzíven együttműködött a Dublinban (Írország) székelő montenegrói 
Védelmi Bizottsággal. 

53 Ciubranovitch Jean, Le plus grand crime de l`histoire, Suisse, 1928.

Jovan Čubranović
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 Miután olyan közönségnek beszélt, mely tájékozatlan 
a montenegrói kérdésben, el kellett mondania rég ismere-
tes dolgokat is. Mégis forrásértékű a füzet annyiban, hogy 
hozza a Népszövetséghez benyújtott újabb montenegrói 
memorandumok szövegét (21-24. oldal). Az előadás, mint 
ügyes összefoglalás, figyelmet érdemel. Bajza megemlí-
ti, hogy a szerzőnek a Revue de Hongrie 1927. decemberi 
számában ugyanezen a címen megjelent tanulmánya nem 
azonos ezzel, ha egyben-másban a két cikk egyezik is. 

 A harmadik röpiratot, 
melynek címe Montenegró 
élethez való joga54, egy ame- 
rikai olasz írta angolul, 
Criscuolo Luigi55, aki régi ba-
rátja Montenegrónak. Bajza 
közli, hogy ez már a szerző 
ötödik munkája, melyet e 
kérdésnek szentelt. Ő volt 
Montenegró utolsó nagykö-
vete az Egyesült Államok-
ban, és buzgalmáért Miklós 
király az Antivári hercege 
címmel tüntette ki. Köny-
vét Frank Kellogg56 ismert 
háborúellenes Ezeknek egy
része most lát először nap-

54 Criscuolo Luigi, Montenegro’s right to live, New York, 1928.
55 Criscuolo Luigi, amerikai állampolgára és Montenegró utolsó kinevezett  kon-
 zulja az Egyesült Államokban, a New York-i székhelyű Montenegró 

Nemzetközi Függetlenségéért Bizottság alapítója és elnöke. 
56 Frank Kellogg (1856-1937), amerikai jogász, politikus és államférfi. Az  

Amerikai Egyesült Államok szenátora volt, a Kellogg–Briand-paktum egyik 
kidolgozója, amiért 1929-ben Nobel-békedíjat kapott. 

Criscuolo Luigi
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világot, de az eddig ismeretesek összegyűjtése sem volt  
felesleges, mert így egy helyen megtalálhatjuk őket, s ily  
módon meggyőzően szolgálják a könyv megírásának célját.  
Bajza véleménye szerint Criscuolo bizonyára tisztában van 
vele, hogy a könyv megírása idején nem érheti el célját. 
Az Egyesült Államok nem fogja felvetni a montenegrói 
kérdést. De Criscuolo munkája igen alkalmas arra, hogy 
némelyik amerikai polgárban felkeltse azt az érzést, hogy 
a hatalmas köztársaságnak erkölcsi kötelezettségei van-
nak a kis Montenegró iránt. Hiszen Miklós király Wilson 
kérésére rendelte el az 1918-as karácsonyi felkelés lesze-
relését, ami lehetővé tette a szerb okkupáció befejezését. 

 Dr. Bajza József, Montenegró barátja és őszinte har-
cos az ország függetlenségéért, így fejezi be írását: „Ez a há-
rom munka és a körülöttük kialakult sok száz cikkre menő 
hírlapi irodalom nem fogja helyreállítani Montenegrót. De e 
munkák megjelenése tanúságot tesz arról, hogy hiába tiporta 
sárba Szerbia a hősies kis királyságot, hiába hallgatja agyon 
a montenegrói kérdést a diplomácia, régi barátok és régi el-
lenségek egyaránt, sőt hiába kompromittálták a montenegrói 
ügyet egyes emigránsok is, a montenegrói kérdés még min-
dig létezik, és nem tudni, mely pillanatban kerülhet megoldá-
sa napirendre.”
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MILAN ŠUFFLAY, BAJZA JÓZSEF ÉS A  
HORVÁT-MAGYAR KAPCSOLATOK 

 Az egyik legnagyobb „bűnös”, akinek hatására Bajza 
József érdeklődése a délszláv, ezzel együtt a montenegrói 
kérdés felé irányult, kollégája, a horvát Milan Šufflay (1879-
1931). A Bajza Józsefről szóló tanulmány, még akkor is, ha 
az tematikusan kapcsolódik szakmai elkötelezettségének 
egyik területéhez, például a mi esetünkben a montenegrói 
szemlélethez, nem lenne teljes és objektív anélkül, hogy ne 
ejtsen szót e két európai értelmiség kapcsolatáról.
 Milan Šufflay horvát író, politikus és ragyogó törté-
nész volt. 1913-tól az albán történelem tanulmányozásával 
foglalkozott, 1924-től pedig a Horvát Jogpárt vezetőségi tag-
ja - ez a két tény semmilyen tudományos vagy magánjellegű 
jövőjét nem tette lehetővé az akkori Horvátországban és az 
SZHSZ Királyságában. A két tudós és egyetemi tanár, Bajza 
József magyar történész, akadémikus és bibliográfus, vala-
mint a horvát történész és író, Milan Šufflay közötti barátság 
csaknem három évtizedig tartott. 1904-ben kezdődött, ami-
kor Šufflay, miután befejezte továbbképzését a bécsi Osztrák 
Történeti Intézetben és a Budapesti Egyetemen, a magyar fő-
városban maradt, és a Nemzeti Múzeumban kapott munkát, 
mint kurátor. A horvát történész, aki folyékonyan beszélt ma-
gyarul, 1905 és 1908 között a Széchényi Könyvtárban vállalt 
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gyakornoki állást. A két tudós közötti együttműködés intenzív 
és tartalmas volt. Bajza József olyan szinten tanulta meg a 
horvát nyelvet, hogy egyetemi oktatóként 1923-tól kezdve 
a budapesti Pázmány Péter Egyetem Horvát Irodalmi Tan-
székén tanít. Ez a barátság, ragaszkodás és együttműködés a 
magánéletben, a politikai és tudományos területeken Milan 
Šufflay tragikus haláláig tartott, pontosabban 1931. február 
18-áig, amikor Zágrábban meggyilkolták. 
 

Milan Šufflay
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 Miután befejezte középiskolai és egyetemi tanulmá-
nyait Zágrábban, a tudományos körökben nagy befolyással 
bíró Tadija Smičiklas professzor ajánlása alapján a horvát 
kormány Bécsbe küldte továbbképzésre. Tadija Smičiklas 
Strossmayer jugoszláv ideológiájának tipikus képviselője 
volt. Nagyon negatív hozzáállást tanúsított a horvát-magyar 
kapcsolatokkal szemben, úgy vélte, hogy Horvátország jö-
vője csakis a délszláv egységében képzelhető el. Tanítványai 
közül egyedül Milan Šufflay gondolkodott másként e kérdés-
ről. 
 A konfliktus a horvát tudományos közösséggel, amely 
neki vált kárára, akkor történt, amikor a bécsi egyetemen 
végzett tudományos továbbképzése befejezése után Šufflay 
közzétett egy munkát, amelyben módszertanilag nem értett 
egyet egy középkori történelmi forrással, amelyet a horvátok 
örömmel használtak a magyarok ellen. Šufflay bebizonyítot-
ta, hogy a krónika nem volt hiteles, és a benne található ada-
tok nem használhatóak fel. Noha a tanulmány tisztán tudo-
mányos vita volt, amelyet a laikusok nem olvastak el, és nem 
is értettek volna, ez nem akadályozta meg a nemzeti dema-
gógokat, hogy támadni kezdjék. Az általa képviselt nézetek 
ellentétben álltak az akkori horvát tudományos szervezetek 
gondolkodásával, ezért kiközösítették Šufflayt, és Smičiklas, 
aki eddig apaként védelmezte, szintén megtagadta. Ezzel be-
záródott előtte a zágrábi egyetem kapuja is.
 Bécsben és Budapesten Milan Šufflay végérvényesen 
letisztázott minden dilemmát horvátságával és a horvát nép 
jövőbeli útjával kapcsolatosan.  Nem látott más lehetőséget, 
Horvátországnak a nyugati civilizáció értékeit kell követnie, 
és a horvát nép csak más nyugati nemzetekkel együtt haladhat 
előre. Budapesten számos barátot szerzett a magyar értelmi-
ségiek, történészek és tudósok körében. Ebben nagy segítsé-
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get nyújtott barátsága Bajza József nagy tudóssal, aki abban 
az időben egy páratlan szakember volt a délszláv irodalom és 
nyelvészet területén. Bajza József művei úttörő jelentőségű-
ek, és a Dunai-Európában szinte versenyen kívül álló a horvát 
nép múltjának, szellemének, kultúrájának és politikájának 
ismeretében. Bajza József teljesen elsajátította nemcsak a 
horvát nyelvet, hanem a horvát állami egyéniség történelmi 
gondolatát is, amelyet szintézisben látott Magyarország hiva-
tásának és politika szerepének eszméjével. A horvát-magyar 
sorsközösség hagyományának és gondolatának nem volt lel-
kesebb, öntudatosabb, nemesebb és tudósabb harcosa nála. 
Bátran, őszintén és nyíltan szállt síkra a délszláv államegység 
mesterséges tákolmánya ellen, nem szűnt meg óvni a horvát 
népet a délszláv fantom csábításaitól, hajlíthatatlan igazsá-
gérzetével, egészséges érzékével, valamint realisztikus ítélő-
erejével mindig rendelkezésére állott a jogos horvát nemzeti 
törekvéseknek a Szent korona országain belül.  Ellenezte a 
kormány politikáját, amely az összeomlás percéig sem is-
merte föl a horvát nép jogállásának a magyar birodalomra 
nézve oly végzetszerű jelentőségét. Ilyen értelemben Bajza 
könyörtelenül támadta azt a könnyelmű és léha magyar po-
litikát, amely a maga együgyűségében és tudatlanságában a 
szó szoros értelemben a délszláv eszme karjaiba kergette a 
horvát nemzetet. A horvát unionistáknak, akiket a délszláv 
irredenta magyarónoknak nevezett, Bajza József volt a leg-
főbb szószólója Budapesten.  Baráti köréhez tartozott Rauch 
Pál báró, Josip Frank, majd később Ivo Frank, és általában 
a horvát nemzeti értelmiségieknek az a csoportja, amelynek 
szellemi vezetője az a Milan Šufflay volt, akit holta napjáig a 
legerősebb baráti szálak kapcsoltak Bajzához.
 Bajza József hitt a horvát és magyar nemzet sorstu-
datának újjászületésében, hitt a közös latin kultúra összefogó 
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erejében, hitt a magyar Szentkorona elfogyhatatlan varázsá-
ban, hitt a katolikus vallás összekapcsoló hatalmában. Még a 
legnehezebb napokban sem adta fel reményét, hogy a horvát 
nép magas politikai öntudata visszatalál a régi útra és a régi 
kapcsolatra. Tévedhetetlen judíciumát igazolta annak a Stje-
pan Radićnak (1871-1928) pálfordulása, aki legfőbb kovácsa 
volt a vidovdáni alkotmánynak és a délszláv államegységnek, 
és akinek szabadságharca összeforrott a horvát nemzet jobb 
jövőjéért folytatott küzdelmek közép-európai fontosságával. 
Az események igazolták őt abban is, hogy a horvát nemze-
ti parasztpárton belül Radić utóda, Vladimir Maček (1879-
1964) szintén azt az irányzatot képviseli, amelyet Bajza József 
nyitott meg kevés horvát barátjával. A legnagyobb elégtétele 
talán az volt, mikor Svetozar Pribičević (1875-1936), a legis-
mertebb horvát renegátok egyike, a maga részéről szintén lik-
vidálta a Pašić-féle délszláv politikát, és nagyban és egészben 
magáévá tette az ő álláspontját a magyar-horvát sorsközösség 
kérdésében. Bajza magyar-horvát sorsközösségi felfogásá-
nak egyenes következménye volt, hogy az összeomlás után a 
két nemzet egyesülése számára nem látott más utat és formát, 
mint a Habsburg-restaurációt, amelynek elvét ugyanazzal a 
tántoríthatatlan férfiassággal képviselte, azzal a megalkuvást 
és kompromisszumot nem ismerő nyíltsággal és bátorsággal, 
amely politikai és tudományos egyéniségének legnemesebb 
és legelragadóbb vonása maradt.
 Milan Šufflayt 1920-ban három és fél év börtönre 
ítélték a jugoszláv hatóságok egy szerbellenes szervezet lét-
rehozásáért. Miután Mitrovicán és Zágrábban letöltötte bün-
tetését, lapszerkesztőként, tudományos tárcaíróként próbált 
megélni. Bajza Montenegró bibliográfiája című művét az 
Obzor57 folyóiratban mutatta be a horvát közönségnek.

57 Obzor, Zágráb, 1927. 02. 12., Dr. M. Š. Montenegró és Albánia bibliográfiája
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  Miután az SZHSZ Királyság Parlamentjében a radi-
kális-párti Puniša Račić megölte Stjepan Radićot, a horvát 
történelem új irányt vett. Milan Šufflay úgy érezte, hogy 
népe sorsdöntő időszak előtt áll. Összegyűjtötte 12 történeti 
és politikai tanulmányát, és azokat a Horvátország a világ-
történelem és a politika szemszögéből című könyvében tette  
közzé, amely a horvát nemzeti ellenállás katekizmusává vált. 
  

Milan Šufflay könyve
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A világtörténelem és a politika példáinak elemzése révén tu-
dományos munkája bizonyítja a horvát nép függetlenséghez 
való örök és szent jogát. A könyvnek óriási hatása volt. 
Közvetlenül csak a horvát értelmiségiek magasabb rétegeire, 
mert fejtegetéseit elég nehéz követni, de közvetve az egész 
nemzetre, mivel a publicisták, a politikusok és az újságírók 
népszerű formában terjesztették eszméit. Šufflay szellemi ér-
telemben a horvát nemzeti ellenállás vezetője lett, és befolyá-
sa a horvát gyakorlati politikára is egyre erősebbé vált. Radić 
utóda volt iskolatársa, dr. Vladimir Maček lett, akivel egy 
régi, bizalmas barátság kötötte össze. Šufflay politikai befo-
lyása különösen Maček fogsága alatt nőtt (1929. december 
- 1930. június). Hogy a vezérétől megfosztott, agyonterrori-
zált, hazugságokkal tartott horvát nemzet kitartott a nemzeti 
elképzelések mellett, az elsősorban Milan Šufflay érdeme. 
  Közvetlenül Milan Šufflay meggyilkolása és tragikus 
halála után, a Magyar Történeti Társaság Századok58 folyóira-
tában, Bajza József professzor így búcsúzott el barátjától és 
kollégájától:  „Kevés alakja van a történelemnek, aki önfelál-
dozóbban szolgálta volna nemzete, az európai kultúra és ez-
zel a magyar nemzet érdekeit, mint a délszláv diktatúra éve-
iben Milan Šufflay… Mint nemzete vértanúja lépett át a hal-
hatatlanságba, s azt, akit hajdan kiközösített a közvélemény, 
a horvátság ezrei kísérték ki utolsó útjára. Koporsójánál 
önként állt őrséget az az egyetemi ifjúság, mely tíz éven át 
megakadályozta tanári működését. A magyar történettudo-
mány mély gyásszal újítja meg Milan Šufflay emlékét. Min-
dig tudtuk róla, hogy nemzetének hű fia, de mindig a ma-
gunkénak is tartottuk őt. Šufflay a legmagyarabb horvát volt, 
és éppen ezért a leghorvátabb horvát is. Dicsőség emlékeze-
tének!” Dr. Bajza József egyetemi tanár temetésére, melyet 

58 Századok, Budapest, 1931. április-június 
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a város és a Magyar Tudományos Akadémia szervezett 
a budapesti Kerepesi úti temetőben, 1938. január 10-én egy 
koszorú érkezett Horvátország nevében. A horvát nemzeti 
színű szalagon ez állt: „Megemlékezésül az elhunyt Battory-
ch Kornélnak, a horvát nemzet érdekében kifejtett munkás-
ságáért.” 
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BAJZA JÓZSEF JUGOSZLÁVIÁRÓL

 Bajza József az 1929-ben közzétett Jugoszlávia59 ta-
nulmányában megerősítette, hogy a jugoszláv térség törté-
nelmi, társadalmi és politikai helyzetének egyik legkiválóbb 
ismerője. Az írás pontos, politikailag egyértelmű és tudomá-
nyosan megalapozott módon közelebb hozta a szomszédos 
országot a magyar szakértőkhöz és a külpolitika iránt érdek-
lődő olvasókhoz.
 Az 1912-1913. évi Balkán-háborúk erősen meg-
növelték Szerbia területét. Hatalmas területeket kapott Tö-
rökországból, és ezzel az Osztrák-Magyar Monarchia és az 
Oszmán Birodalom közé ékelődött. Elvágta a Monarchia 
útját Szalonikitől és az Égei-tengertől, és meggyöngítette az 
Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági, és főleg politikai be-
folyását a Balkánon. Ez a siker felcsigázta a szerbek nemzeti 
vágyait, és a nagyszerb eszme megvalósítását írták zászlajuk-
ra. Céljukat a világháború után elérték, sőt még sokkal többet 
is kaptak, mint amennyire számítottak, mert a horvátokat és a 
szlovénokat is a Karađorđevićek jogara alá gyűrték.
 Ezt a külső, erőszakos egyesítést azonban nem kö-
vette a délszláv népek egy nemzetben való egyesülése. Ju-
goszlávia létezik, de jugoszláv nemzet nincs, és nem is lehet, 
mert nem egyszerű közigazgatási területeket, hanem történeti 

59 Bajza József, Jugoszlávia, A Magyar Szemle Kincsestára, Budapest, 1929.
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múlttal bíró népeket kényszerítettek egy államközösségbe. 
Bajza ezt nagyon meggyőzően és szellemesen fejtegeti A dél-
szláv egységről szóló fejezetben. Jugoszlávián belül a külön-
böző népek más-más kultúrához tartoznak, és külön történeti 
múltra tekintenek vissza.
 Már Ernest Renan60 filozófus bebizonyította, hogy 
a közösen véghezvitt nagy tettek emléke formál nemzetet 
az emberekből. A szerbeket, a horvátokat, a montenegrói-
akat és a többi délszláv népet nemcsak közös tett emléke 
nem köti össze, ellenkezőleg: a múlt választja el őket egy-
mástól. Bajza megmagyarázza, hogy ezt a szerbek is érzik 
és tudják, és hogy valami úton-módon összekovácsolhassák 
a délszláv népeket, 1922-ben 33 közigazgatási területre osz-
tották fel Jugoszláviát, és a hivatalos használatból törölték 
a Montenegró, a Horvátország, a Bosznia, a Hercegovina, a 
Vajdaság, a Szlovénia, sőt még a Szerbia nevet is, hogy a 
terület nevével együtt a múlt emlékét is elsöpörjék. Akár a 
felszarvazott férj az adomában, ők is kidobták a kanapét, de 
ezzel nem tudták helyreállítani a házi békét, mint arról Bajza 
tanulmányában a Tíz év belpolitikája és a Tíz év külpoliti-
kája című fejezetek tanúskodnak. Sőt, az ellentétek a szer-
bek és a horvátok között annyira kiéleződtek, hogy I. Sán-
dor király 1929. január 5-én felfüggesztette az alkotmányt. 
Azóta önkényesen uralkodik népén, hogy megakadályozza 
Jugoszlávia felbomlását. Nem sokkal Bajza könyvének a 
megjelenése után Živković tábornok, a szerb kormány el-
nöke, közzétette a diktatúra első félévi mérlegét, amelyből 
kitűnik, hogy a diktatúra egy lépéssel sem vitte előbbre Jugo-
szláviát, és meg sem kísérelték az ellentétek kiegyenlítését. 

60 Ernest Renan (1823–1892) – francia filozófus, bibliakutató, kritikus és 
vallástörténész. Leginkább a korai kereszténység eredetéről szóló befolyásos 
és úttörő történeti munkáiról, valamint politikai elméleteiről ismert, külön-
ösen a nacionalizmusról és a nemzeti identitásról szóló műveiről.
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 Bajza könyvéből teljes és tiszta képet nyerünk Jugo-
szláviáról, írja Bonkáló Sándor, majd könyvismertetőjét így 
fejezi be: „Megtudjuk, hogy mire törekszenek a szerbek, s 
magyar szempontból mit jelentenek ezek a törekvések. Két-
ségtelen, hogy a könyv nagyban hozzá fog járulni a magyar 
közönség külpolitikai neveléséhez, s szerény véleményem 
szerint ez Bajza egyik legnagyobb érdeme. Bárcsak minél 
többen olvasnák a könyvet, s bárcsak minél előbb hasonló 
munkák ismertetnék Csehszlovákiát, Romániát, Ausztriát, 
sőt Lengyelországot és Oroszországot is.“61 

61 Budapesti Szemle, 215. szám, 321-324. oldal, Budapest, 1929.
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BAJZA JÓZSEF HALÁLA ÉS TEMETÉSE

 Bajza József professzor a Lónyai-utca 16. számú ház 
egyik második emeleti, négyszobás lakásában lakott felesé-
gével, Gozony Ilonával. Munkáján kívül minden idejét az 
otthonának szentelte. Nem volt egy kávéházba járó ember, 
hanem barátságos és meleg lakásának falai között érezte ma-
gát a legjobban. Ha hivatali elfoglaltságával végzett, órákat 
töltött karosszékében, az íróasztalánál, és fáradhatatlanul 
dolgozott. Szomszédai csendes, magába forduló embernek 
ismerték, szerényen járt-kelt a lakása és az egyetem között, 
és szerény viselkedésével szinte észrevétlenné tette magát.

 Úgy, ahogy a nagy montenegrói költő, Leso Ivanović 
jellemezné, az Árnyékemberek költeménye első és utol-só 
versszakában: „Vannak békés, jó emberek a világon, akik 
csendben és halkan járnak az élet során, mintha pamutra 
lép-nének, és szemünk soha nem veszi észre sem őket, sem 
csen-des örömüket vagy fájdalmukat...” „És így élnek ők, 
halkan és szomorúan, árnyakként, időben és órában, és csak 
akkor, amikor meghalnak, megtörten és elszáradtan, 
megjelennek a fekete gyászlapok, tudjuk meg, hogy ők is 
velünk éltek.” 1937. december első napjaiban erősen megfázott, és 
lappangó 37-38 fokos láz lépett fel nála, de nem hívatott or-
vost. Valamikor ifjúkorában erős tüdőcsúcshurutja volt, és a 
lázat ennek tulajdonította. Rendesen folytatta napi munkáját, 
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utána járt elintézendő dolgainak, mert a kötelességtudást tar-
totta mindig szem előtt. December 18-án már magas lázzal 
elnökölt a Szent István Bajtársi Szövetség egyik összejöve-
telén, és még 21-én este is részt vett a szövetség ünnepélyén. 
A rákövetkező napon azonban már nagyon gyengének érezte 
magát, és elhatározta, hogy ágyban marad, és pihenni fog. A 
karácsonyi és az újévi ünnepeket az otthonában töltötte, és 
felesége, Ilona megdöbbenéssel tapasztalta állapotának roha-
mos rosszabbodását.

 A professzor, aki mindig moz-
gékony és tevékeny ember volt, 
bágyadtan tett-vett a lakásban, 
és arcát halálos sápadtság ön-
tötte el. Naponta alig aludt két-
három óránál többet, és amikor 
időnként az íróasztalához ment,
akkor felesége és cselédei támo-
gatására szorult. Orvost azonban 
még ekkor sem akart hívatni 
magához, azt hitte, hogy álla-
pota a túlfeszített munka ered-
ménye, és ha pihen, magától el-
múlik. Felesége, Ilona állandó-
an fokozódó ijedtséggel és féltő 
szeretettel szemlélte betegeske-
dő férjét, majd január 3-án, hét-
főn elhívatta hozzá dr. Kuncze 
János ideg- és belgyógyászt. 

Az orvos első pillantásra, amint meglátta a beteg halálos sá-
padtságát, már vesebajra gondolt, és alapos vizsgálatnak ve-
tette alá a professzort. A hétfőtől péntekig lefolytatott szakor-

Új Nemzedék, 11.01.1938.
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vosi vizsgálat azt a szomorú tényt állapította meg, hogy Bajza 
József tanár márévek óta súlyos vesebajban szenved, sőt már 
az urémia is fellépett. A nagybetegnek erről a súlyos kórról 
sohasem volt tudomása, és azt eddig még egyetlen orvos sem 
állapította meg.
  Állapota reménytelenségét természetesen nem közöl-
ték vele, és a professzor még bízott is felgyógyulásában, mert 
jövendő terveiről beszélt, az ereje azonban mindinkább alá-
hanyatlott. A helyét nem találta sehol sem a lakásban, percen-
ként hol a pamlagra, hol a fotelbe, hol pedig íróasztalának ka-
rosszékébe ült. Kínos gondot fordított arra, hogy íróasztalán a 
legteljesebb rend legyen, nyolc darab ceruzája meghegyezve, 
használatra készen álljon, mert még mindig dolgozni akart. 

 1938. január 8-án, szombaton reggel fél tízkor felesé-
ge segítségével felkelt és megreggelizett. A reggelije szerény 
volt, mindössze üres teából és egy fél vajas zsemlyéből állt. 
Utána az íróasztalához vezettette magát, kijelentette, hogy két 
levelet szeretne megírni, és arra az időre, ameddig dolgozik, 
feleségét kiküldte a dolgozószobájából. Amikor néhány perc 
múlva a professzorné benézett hozzá, az íróasztalára borulva 
találta. Arca fakószínűre sápadt, és nehezen lélegzett, mégis 
egyedül akart maradni, és így magára hagyták. Két perc tel-
hetett el, és amikor újra benyitottak hozzá, az íróasztala és. 
a széke között hevert a szőnyegen. Óvatosan fölemelték, és 
bevitték a szobájába, mire azonban végigfektették a pamla-
gon, már meghalt. A régi értékes falióra ebben a pillanatban 
ütni kezdett, és tizenegyet kongatott. Dr. Kuncze János, aki 
nem sokkal ezután megjelent a gyászba borult lakásban, már 
későn érkezett. Bajza József 53 éves korában meghalt.

 Dr. Bajza József egyetemi tanárt nagy részvét mellett 
temették el január 10-én, hétfőn délután három órakor a Ke-
repesi-temetőben, a főváros által adományozott díszsírhelyre. 
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A gyászoló hozzátartozókon és közvetlen rokonságán kívül 
számos barátja, kartársa és tisztelője, valamint több egyesü-
let népes küldöttsége vett részt a végtisztességen. A temeté-
si szertartást Ferenczy Géza ferencvárosi plébános végezte. 

A déli növényekkel, kandeláberekkel és a koszorúk tö-
megével díszített ravatal körül az Emericana és a Szent István 
Bajtársi Szövetség tagjai álltak díszőrséget. Számos koszorút 
és táviratot küldtek. Róbert főherceg részvéttáviratában a kö-
vetkező áll: „Király és én, a Szent István Bajtársi Szövetség-
gel őszintén gyászoljuk a legitimizmus érdemes hívét, Bajza 
professzort, akinek emlékét hálás szívvel őrizzük.” Csá-
szár Elemér, bölcsészkari dékán a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia nevé-
ben mondott búcsúbeszédet: „Megrendülve lépek ehhez a 
koporsóhoz, amelyben valódnak romlandó fele nyugszik, 
hogy a Pázmány Péter Tudományegyetem és Bölcsészeti 
Kara, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nevében 
utolsó Istenhozzádot mondjak Neked. Úgy volt, hogy azt 
az aranyláncot, amely most engem ékesít, az év lejártával 
a Te nyakadba akasztom, mint dékáni méltóságod szimbó-
lumát, - s most Neked már nem kell aranylánc, nem kell a 
földi lét hiú pompája, nem kell semmi, ami mulandó. Egy 
férfival, törékeny testben erős lélekkel kevesebb van a föl-
dön, egy sajgó fájdalommal, egy gyötrő emlékkel több ju-
tott nekünk. El kell válnunk, s Neked menned kell, amerre 
rendeltetésed hív, abba a világba, amelyre éltedben, mint jó 
keresztény lelki szemedet függesztetted. Menj, szeretett ba-
rátunk mindannyiunktól megkönnyezetten. Isten Veled!”62 

A búcsúztatóbeszédek elhangzása után a kopor-
sót elhelyezték a koszorúkkal elhalmozott halottaskocsin, 
és a gyászolók kíséretében, a főváros által adományozott 
62 Magyarság, 5. oldal, Budapest, 1938. 01. 11. 



Bajza József és Montenegró

 83

díszsírhelyre vitték, majd elhantolták. Bajza József egyetemi  
tanár, aki Montenegró és a montenegrói emberek őszinte 
barátja volt, örök békéjét Budapest legrangosabb kegyeleti 
helyén, a Kerepesi úti temetőben találta meg, ahol a magyar 
történelem nagyjai nyugszanak, forradalmárok, írók, költők. 
Itt van többek között Kossuth Lajos, Ady Endre, Arany Já-
nos, József Attila és Radnóti Miklós sírhelye is.
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BAJZA JÓZSEF VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA 

 Irodalomtörténészként Bajza József a horvát és a 
szerb irodalmi alkotásokról tanulmányokat tett közzé. A hor-
vát nyelvű művek közül foglalkozott Šenoa, Gjalski, Ivan 
Gundulić, Hanibal Lučić írásaival és a raguzai (dubrovniki) 
irodalommal. Horvát eposz Kálmán királyról című tanulmá-
nya jelentős érdeklődést váltott ki. Megjelentette a Szerb köl-
tők magyarul kötetét. Bajza József néhány irodalomtörténeti 
munkáját, főleg a Könyvszemle folyóiratban, Szücsi József 
álnéven publikálta.
 Publikációkat, történeti esszéket és politikai elemzé-
seket tett közzé a Magyar Hírlap, az Új Nemzedék és a Ma-
gyar Külpolitika újságokban. A Magyarság napilapnál Batto-
rych Kornél álnév alatt külpolitikai szerkesztőként dolgozott.
 Bajza József 1912-től kezdve a Magyar Könyvszemle 
állandó munkatársa. A folyóirat ugyanebben az évben kiadta 
az Adat a legrégibb magyar nyomtatványok történetéhez című 
rövid publikációját. A folyóirat hasábjain a következő írása 
1915-ben jelent meg. E tanulmányát már fő helyen közölték 
az újságban, és a magyar arisztokrata, író, költő, jogász és 
politikus, Madách Imre (1823-1864) könyvtárát mutatta be, 
amely az Országos Széchényi Könyvtárban található. 1917-
ben ismét a Magyar Könyvszemlében olvasható egy Bajza 
által kiadott tanulmány. Ezt a cikket a szakértők és a tudomá-
nyos közvélemény fokozott érdeklődése kísérte, és a tanul-
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mány a Széchényi Könyvtár jövőbeli balkáni feladataira ösz-
szpontosított. Egyetemi professzorrá való kinevezése után is 
kapcsolatban maradt a folyóirattal, 1926-ban és 1929-ben két 
részből álló értékes alkotást tett közzé a magyar-montenegrói 
irodalom számára jelentős bibliográfiai gyűjteményekből, 
Adalékok Montenegró magyar könyvészetéhez címmel. 
1931-ben az újság lapjain mutatta be Nikola Andrić Mulat-
tató könyvtárának katalógusát, kiemelve azokat a magyar 
írókat, akik ebben az ötszáz kötetes horvát irodalmi soro-
zatban helyet kaptak. Utolsó írása a Magyar Könyvszem-
lében 1937-ben jelent meg, amikor Mirko Breyer (1863-
1964), a horvát bibliográfia kiválósága Südslavische Kara 
et Rarissima munkáját mutatta be a magyar közönségnek. 

 Bajza József fő művei:
• A kuruc elbeszélő költészet ismertetése, Budapest, 

1906.

• Kisfaludy Sándor és a nyelvújítás, Magyar Nyelvőr, 
1906.

• Bajza József, mint nyelvújító – Bajza József költői 
nyelvéről, Magyar Nyelvőr, 1908.

• Egy ismeretlen Katalin-legenda, Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1908.

• Petőfi István versei - Összegyűjtötte, a bevezetést 
írta, Petőfi Könyvtár, Budapest, 1909.

• Bajza József és Shakespeare, Magyar Shakespeare  
Tár.1911. 

• Bajza József, Monográfia, Szücsi József álnéven. 
(Budapest, 1914.)
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• Bajza József munkái. I. Budapest, 1914.

• IV. Károly és a délszlávok, Új Magyar Szemle, 1920. 

• A magyar-horvát unió felbomlása, Budapesti Szemle, 
1925.

• Adalékok Montenegró magyar könyvészetéhez,  
Magyar Könyvszemle, 1926.

• Frangepán Kristóf levele a mohácsi csatáról,  
Protestáns Szemle, 1927.

• A montenegrói kérdés, Budapesti Szemle, 1927.
• Beiträge zur ungarischen Bibliographie über  

Montenegro, Budapest, 1927.
• Horvát eposz Kálmán királyról. Akadémiai szék-

foglaló is. (Elhangzott: 1928. máj 7.; megjelent:              
Budapesti Szemle, 1928; kivonatosan: Akadémiai 
Értesítő, 1928.)

• La questione montenegrina, Corvina, 1928.
• Beiträge zur ungarischen Bibliographie über  

Montenegro, zweite serie, Budapest, 1929.
• Jugoszlávia, A Magyar Szemle Kincsestára,           

Budapest, 1929.
• Podmaniczky-Magyar Benigna a horvát költészetben, 

Budapest, 1935.
• A horvát kérdés, Válogatott tanulmányok, sajtó
      alá rendezte Tóth László, Budapest, 1941. 
• Irod. Supka Ervin, B. J. Irodalmi munkássága,  

Budapest, 1941. Bibliográfiai füz. 2.
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FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK

Felhasznált irodalom
• Bajza József, A montenegrói kérdés, Budapest, 1927.
• Guiseppe de Bajza, La questione montenegrina, 
      Budapest, 1928.
• Giuseppe Valentinelli, Bibliografia della Dalmazia e 

del Montenegro, Zágráb, 1855.
• Giuseppe Valentinelli, Supplementi al saggio biblio-

grafico della Dalmazia e del Montenegro, Zágráb, 
1962.

• Marko Dragović, Pokušaj za bibliografiju o Crnoj 
Gori, Cetinje, 1892.

• dr. P. Chotch, Bibliografia del Montenegro, Nápoly,
      1926.
• Niković Krsto, Parole di fede al popolo montenegri-

no, Ferrara, 1930.
• Nicovich Krsto, La difesa del diritto. Il Montenegro 

dinanzi al mondo, San Marino, 1932.
• Biscottini Giuseppe, Come si é estinto lo stato mont-

enegrino, Livorno, 1930.
• Ciubranovitch Jean, Le plus grand crime de l`histoi-

re, Svájc, 1928.
• Criscuolo Luigi, Montenegro’s right tolive,          

New York, 1928.
• Bajza József, Jugoszlávia, Budapest, 1929.
• Jožef Bajza, Crnogorsko pitanje, Újvidék, 2006.
• Jožef Bajza, Crnogorsko pitanje, Podgorica, 2011.
• Bajza v. Josef, Beiträge zur ungarischen Bibliogra-

phie über Montenegro, Budapest, 1927.
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Levéltári források
• Horvát Nemzeti Könyvtár, Zágráb
• Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest 
• Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
• A Szerb Matica Könyvtára, Újvidék 

Sajtó
• Új Magyar Szemle, Budapest, 1921.
• Magyar Könyvszemle, Budapest, 1927, 1938.
• Obzor, Zágráb, 1927.
• Magyarság, Budapest, 1927.
• A Szerb Matica évkönyve, Újvidék, 1929.
• Budapesti Szemle, Budapest, 1929, 1931, 1933.
• Századok, Budapest, 1931.
• Új Nemzedék, 1938.
• Gledišta, Cetinje, 2018.
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A SZERZŐRŐL

Nenad Stevović (1962) politológus, publicista, kutató és 
a montenegrói diaszpóra szervezője. Számos tudományos 
monográfiát tett közzé a montenegrói területről való vándor-
lásról, publikációkat a montenegrói kivándorlásról, valamint 
több szakmai és tudományos munkája jelent meg az ország-
ban és külföldön is. Több nemzeti intézmény, szervezet, kul-
turális-oktatási társaság és újság kezdeményezője és alapító-
ja a montenegrói emigrációban. Nős, felesége Mirjana, fiai 
Mijat és Maksim.

Megjelent könyvei:
• A montenegrói emigráció diplomáciai levéltári forrá-

sokon keresztül (Crnogorsko iseljeništvo kroz diplo-
matske arhivske izvore), Cetinje, 2010.

• A montenegróiak betelepítése a Vajdaságba               
(Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodini) 1945-1948,                
Podgorica, 2010.

• Rata – montenegrói kolónia a Vajdaságban (Rata – 
crnogorska kolonija u Vojvodini), Belgrád, 2013.

• Frederick Burnham és Montenegró                               
(Frederik Burnam i Crna Gora), Cetinje, 2015.

• Hegyvidékiek a síkságon (Gorštaci u ravnici),            
Szikics, 2016.

• Nagymegyer 1914-1918, a montenegrói internáltak 
fogolytábora és sírhelye (Nađmeđer 1914-1918 logor 
i groblje crnogorskih interniraca), Podgorica, 2018.

• Janko Brajović és Montenegró (Janko Brajović i 
Crna Gora), Cetinje, 2018
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