
A. Sajti Enikő – Juhász József – Molnár Tibor

A TITÓI RENDSZER 
MEGSZILÁRDULÁSA 
A TISZA MENTÉN 
(1945–1955)

KONSOLIDACIJA 
TITOVOG REŽIMA 
NA POTISJU 
(1945–1955)

A 
Ti

tó
i J

ug
os

zlá
vi

a 
lev

élt
ár

i f
or

rá
sa

i 4
.

Ar
hi

vs
ki

 iz
vo

ri 
Ti

to
ve

 Ju
go

sla
vi

je 
4.

A
 T

IT
Ó

I R
EN

D
SZ

ER
 M

EG
SZ

IL
Á

RD
U

LÁ
SA

 A
 T

IS
ZA

 M
EN

TÉ
N

 (1
94

5–
19

55
)

KO
N

SO
LI

D
AC

IJA
 T

IT
O

VO
G

 R
EŽ

IM
A

 N
A

 P
O

TI
SJ

U
 (1

94
5–

19
55

)
A

. S
ajt

i E
.

Ju
há

sz
 J.

M
ol

ná
r T

.



A. Sajti Enikő – Juhász József – Molnár Tibor

A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955)
Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945–1955)



A titói Jugoszlávia levéltári forrásai 4.
Arhivski izvori Titove Jugoslavije 4.



A. Sajti Enikő – Juhász József – Molnár Tibor 
A titói rendszer megszilárdulása 

a Tisza mentén (1945–1955)
Konsolidacija Titovog režima 

na Potisju (1945–1955)

Zenta–Szeged, 2013
Senta–Segedin, 2013



Szerkesztőbizottság
Biernacki Karol, Fodor István, Hajnal Jenő

Felelős kiadó / Odgovorni izdavač
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
Zentai Történelmi Levéltár

Arhiv Nacionalnog arhiva Mađarske – Arhiv županije Čongrad, 
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara, 

Istorijski arhiv Senta

Felelős szerkesztő / Odgovorni urednik
Biernacki Karol, Fodor István, Hajnal Jenő

Szerkesztő / Urednik
Hajnal Jenő

Szaklektor / Stručni lektor
Gyarmati György

Fordító / Prevodilac
Predrag Popović

Lektor és korrektor / Lektor i korektor
Kaszás Angéla

Műszaki szerkesztő / Tehnički urednik
Beszédes István

ISBN 978-963-7237-89-8 (MNLCSML)
ISBN 978-86-86469-60-1 (VMMI)

ISBN 978-86-89039-02-3 (ZTL)
ISSN 978-86-89039-04-7

© A. Sajti Enikő, 2013
© Juhász József, 2013
© Molnár Tibor, 2013

© Csongrád Megyei Levéltár, 2013
© Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2013

© Zentai Történelmi Levéltár, 2013

Készült az újvidéki Verzál 021 Nyomdában 600 példányban
Ügyvezető Grnya Ilona

 



TARTALOM / SADRŽAJ

Juhász József: A titói Jugoszlávia első évtizede 

  A „nemzeti sztálinizmus” évei 7
  Összecsapás a Kominformmal 12
  A titóizmus kialakulása 16

Molnár Tibor: A titói Jugoszlávia első 10 éve a Tisza mentén 25

 I.  Közigazgatás szervezete Zentán és környékén1945 és 1955 között 25
    I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között 25
   II. 2. A Zentai Városi Népbizottság 1945 és 1955 között 30
 II.  A választójog korlátozása Jugoszláviában az 1945-ben megtartott 
  alkotmányozó nemzetgyűlés kapcsán 32
 III.  Az államosítás és a vagyonelkobzás törvényi alapjai 44
 IV.  A jugoszláv agrárreform 49
 V.  A jugoszláv, a szerbiai és a vajdasági bírósági hálózat működése 
  1945 és 1954 között 64
   V. 1. A Zentai Járásbíróság működése 1945 és 1956 között 68
 VI.  A polgárok rezsimellenes megnyilvánulásai 1945-ben a Zentai Járási 
  Népbíróság iratainak tükrében 75
 VII.  Vagyonelkobzás 82
 VIII.  Holttá nyilvánítás 90
 IX.  Az egyházak és a jugoszláv kommunista hatalom kapcsolata 98
 X.  Összeütközés Sztálinnal és a Tájékoztató Irodával 1948–49-ben 106
 XI.  A jugoszláv gazdaság fejlődése 1947 és 1952 között: a termelő 
  parasztszövetkezetektől a földműves-szövetkezetekig 113
 XII.  A II. világháborút követő 1945 és 1955 közötti időszakban 
  Jugoszláviában lezajlott legfontosabb politikai, gazdasági és társadalmi 
  események kronológiája 123

A. Sajti Enikő: A magyar vagyonok kisajátítása, államosítása
 Jugoszláviában 1945 után 133

Névmutató  161

Mellékletek / Prilozi 167



Jožef Juhas: Prva decenija Titove Jugoslavije
 
  Godine „nacionalnog staljinizma” 203
  Sukob sa Kominformom 211
  Nastanak titoizma 212

Tibor Molnar: Prvih 10 godina titove Jugoslavije u Potisju 

 I.  Organizacija javne uprave u Senti i okoliniizmeđu 1945. i 1955. 221
   I. 1. Senćanski Sreski narodni odbor između 1945. i 1955. 221
   II. 1. Senćanski Gradski narodni odbor između 1945. i 1955. 226
 II.  Ograničenje biračkog prava u Jugoslaviji povezanog sa 
  Ustavotvornom skupštinom iz 1945. 227
 III.  Zakonske osnove nacionalizacije i konfi skacije 240
 IV.  Jugoslovenska agrarna reforma 243
 V.  Delovanje jugoslovenske, srpske i vojvođanske mreže sudova 
  između 1945. i 1954. 260
   V. 1. Funkcionisanje senćanskog Sreskog narodnog suda  262
   između 1945. i 1956. 262
 VI.  Antirežimske manifestacije građana u 1945.  269
  u svetlu dokumenata senćanskog Sreskog narodnog suda 269
 VII.  Konfi skacija imovine 277
 VIII.  Proglašavanje osoba za mrtve 284
 IX.  Veza crkava i jugoslovenske komunističke vlasti 292
 X.  Sukob sa Staljinom i Informacionim biroom 1948-49. 300
 XI.  Razvoj jugoslovenske privrede između 1947. i 1952:  307
  od seljačkih radnih zadruga do zemljoradničkih zadruga 307
 XII.  Hronologija najvažnijih političkih, ekonomskih i društvenih 
  zbivanja u Jugoslaviji nakon Drugog svetskog rata između 
  1945. i 1955. godine 317

Enike A. Šajti: Eksproprijacija i nacionalizacijamađarske svojine u Jugoslaviji 
  nakon 1945. 327
 
Index imena  360

Összefoglaló / Sažetak / Summary

  A titói Jugoszlávia konszolidációja (1945–1955) 366
  Konsolidacija Titove Jugoslavije (1945–1955) 370
  Th e consolidation of Tito’s Yugoslavia (1945-1955) 374



7

Juhász József

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ ÉVTIZEDE

A második világháború befejeződésekor a kelet-európai kommunista pártok közül a 
Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) volt a legkedvezőbb helyzetben. Az 1941 júliusától 
1945 májusáig tartó sikeres antifasiszta felszabadító háború eredményeképp komoly 
belső támogatottsággal, nemzetközi legitimitással és  Josip Broz Tito személyében 
népszerű vezérrel rendelkezett, s 140 000-es tagságával és 800 000-re duzzasztott 
hadseregével kézben tartotta az ország teljes területét. Így a JKP azonnal hozzáláthatott 
ideológiai és politikai példaképének, a sztálini Szovjetunió társadalmi rendszerének 
a hazai átültetéséhez.

A „NEMZETI SZTÁLINIZMUS” ÉVEI

A háborús előzményekből fakadóan és saját sztálinista iskolázottságának megfelelően 
a JKP számára az első és legfontosabb feladat az volt, hogy kiépítse az átfogó politi-
kai-rendészeti és titkosszolgálati apparátust, ill. „megtisztítsa” az országot minden 
valós vagy vélt ellenségtől. Ezt már a háború során megkezdte és 1946 végére (amikor 
befejeződött a háború után megmaradt, szabotázsakciók és merényletek elkövetésére 
még képes csetnik, usztasa és ballista csoportok zömének a felszámolása) végre is 
hajtotta. A partizán-főparancsnokság egyik osztályának kibővítésével 1944. május 
13-án létrehozták a Népvédelmi Osztályt – OZNA, amelyet 1946 márciusában ket-
téválasztottak Állambiztonsági Igazgatósággá (UDBA, UDB) és Katonai Elhárítássá 
(KOS) –, 1944. augusztus 15-én pedig a karhatalmi szerepkört betöltő Népvédelmi 
Hadtestet (KNOJ). Ezek a szervezetek 1944–45 során a kollaboránsok elleni harcra 
hivatkozva olyan szisztematikus tisztogató- és bosszúhadjáratot folytattak le az 
országban, amely áldozatainak a száma egyes becslések szerint a 150-200 000-et is 
elérhette. Jól példázza a tömegterrort a horvát menekülők (usztasák és nem usztasák) 
között rendezett bleiburgi vérengzés, a kosovói és vajdasági katonai közigazgatás 
időszakában tetőző albán-, német- és magyarellenes megtorlások vagy a szerb értel-
miség és polgárság megtizedelése a Belgrád felszabadítását követő időszakban. Nem 
kétséges persze, hogy valóban voltak fasiszta háborús bűnösök és kollaboránsok, de 
az ellenük folytatott eljárások nélkülözték a jogszerűséget, másfelől sokakat szubjektív 
megítélés alapján, minden ok nélkül soroltak közéjük. 1941 és 1945 között ugyanis 
nemcsak antifasiszta felszabadító háború zajlott az országban, hanem osztályharcos 
polgárháború, valamint a különböző népcsoportok közötti etnikai háború is; a győztes 
partizánok pedig minden vesztest besoroltak a kollaboránsok közé, sőt a kiépülő új 
rezsim polgári ellenzékével (demokratikus pártok, egyházak stb.) való leszámolásra 
is felhasználták az alkalmat.
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Tették ezt annak ellenére, hogy az antifasiszta nagyhatalmak 1945. február 11-i 
jaltai nyilatkozata és Titónak a londoni emigráns kormány elnökével, a Horvát Pa-
rasztpárt (HSS) egyik vezetőjével,  Ivan Šubašićtyal kötött egyezményei (1944. június 
16., november 1., december 7.) előírták a szabadság- és tulajdonjogok biztosítását, va-
lamint a politikai színtér pluralizálását. Ez azonban csak korlátozottan és átmenetileg 
érvényesült: lényegében kimerült abban, hogy a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia 
(DFJ – az új Jugoszlávia első hivatalos elnevezése) 1945. március 7-én  Tito elnökletével 
megalakult első kormányában biztosítottak három helyet a polgári politikusoknak (de 
csak Šubašić kapott komoly tárcát mint külügyminiszter), ill. az ideiglenes ország-
gyűléssé átminősített AVNOJ-t (Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa, 
a partizánok hatalmi és mozgalmi funkciókat egyaránt betöltő politikai szervezete) 
kibővítették az utolsó választott nemzetgyűlés, az 1939-es skupština egyes tagjaival és 
a polgári pártok néhány delegáltjával. Ám a JKP arra törekedett, hogy a pluralizmus 
merüljön ki abban, hogy a felújított pártvezetőségek deklarálják (az AVNOJ állami és 
mozgalmi funkcióinak szétválasztásával létrehozott, hivatalosan az 1945. augusztus 
5–7-i első kongresszusán megalakult) Jugoszláv Népfrontnak a támogatását, de valódi 
tevékenységet ne fejtsenek ki (ill. csak egyéni politikusokként vagy szakemberekként 
mint a Népfront tagjai). A JKP-től mint sztálinista iskolázottságú párttól eleve távol 
állt a többpártrendszer gondolata, s a partizánoknak mint önbizalommal teli friss 
győzteseknek a legkevésbé sem volt ínyükre az a lehetőség, hogy a fegyveres felkeléssel 
véghezvitt társadalmi átalakulások most békésen, egyszerű pártversengés eredmé-
nyeképp revízió alá kerülhetnek. Emellett úgy látták, hogy a katonailag megvert 
nacionalizmusok „lágyabb formáit” megjelenítő polgári pártok engedélyezése újra 
kiélezné a nemzeti konfl iktusokat, minthogy a polgári pártok általában több-kevesebb 
fenntartással viseltettek az új, föderatív rendszer iránt. Különösen a szerb nemzeti 
pártként fellépő,  Milan Grol vezette Demokrata Párt (DS) ellenezte az államstruk-
túrának az „öt nemzet – hat köztársaság” elvére építését, elvitatva a montenegrói és 
a macedón népességnek a szerbtől elkülönült nemzetekké nyilvánítását, valamint a 
vajdasági és kosovói autonómiák létjogosultságát (a DS a szerb–horvát–szlovén tri-
alizmus platformján állt, s esetleg még Bosznia-Hercegovinának mint szerb–horvát 
átmeneti zónának az autonóm elkülönítését tudta volna elfogadni).

Több kis párt vezetősége a Népfronthoz csatlakozva a JKP elvárásai szerint járt el, a 
régi pártrendszer azon két pártjának, amelyek 1944–45-ben újra politikai jelentőségre 
tettek szert, azaz a Horvát Parasztpártnak és a Demokrata Pártnak a vezetői azonban 
nem. Ők szerették volna elérni pártjaik teljes újjászervezését, és csak akkor lettek 
volna hajlandók csatlakozni a Népfronthoz, ha az pártkoalíciós alapon működik. 
Ebben a helyzetben a JKP mindent elkövetett a legális, ám Népfronton kívüli pártok 
összeroppantásáért. Nem folytathattak országos szervezőmunkát, normális politikai 
kampányt, orgánumaik alig jelenhettek meg, a kormányon belül periferizálták a mi-
nisztereiket (így október 8-ig mindhárman beadták lemondásukat), s a választójog 
tömeges megvonásával (mintegy 200 000 embertől háborús tevékenységükre hivat-
kozva, de csak részben okkal, megvonták a szavazati jogot) és százezrek emigrációba 
szorításával drasztikusan szűkítették a választóbázisukat. Ilyen feltételek közepette az 
ellenzéki pártok bojkottálták a választásokat, és híveiket is bojkottra szólították fel. 
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A választásokat november 11-én ennek ellenére megtartották, gyakorlatilag egyetlen 
Népfront-listával megtartott, egypárti voksolásként (lehetett ugyan a Népfront listájá-
ra nemmel is szavazni, de a bojkott és a kampánymanipulációk miatt a lakosságban az 
a meggyőződés alakult ki, hogy a hatóságok tudni fogják, ki hogyan voksol...). Végül 
a jogosultak 88,7 százaléka szavazott, és 90,8 százalékuk a Népfront-listára – ami a 
választási szabadság minden korlátozása ellenére azt is mutatja, összehasonlítva a 
kelet-európai kommunista pártok 1945–46-os választási eredményeivel, hogy a JKP 
valóban rendelkezett népi támogatással. Ilyenformán Jugoszláviában gyakorlatilag 
már 1945 végére létrejött az egypártrendszer. A választások után ugyanis a Népfronton 
kívüli pártok előtt megszűnt minden cselekvési lehetőség, a Népfronton belüli kis 
pártok pedig eleve nem képeztek ellensúlyt a JKP-vel szemben, és gyorsan elhaltak.

A megválasztott nemzetgyűlés már november 29-én eltörölte a monarchiát, és ki-
kiáltotta a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot, december 1-jén törvényesítette az 
AVNOJ addigi rendeleteit, 1946. január 31-én pedig elfogadta az ország új, szocialista 
alkotmányát (amelyet teljesen az 1936-os szovjet alkotmány mintájára fogalmaztak 
meg). Ezzel teljessé vált a JKP egyeduralma. Igaz, a felszínen, a mindennapos politikai 
tevékenységben vagy a sajtóban továbbra is a Népfront állt az előtérben kifejezendő 
a felszabadító háborúban kialakult összefogás folytonosságát. De a valóságban a 
JKP kizárólagos hatalma érvényesült, ahogy azt a JKP-nak az 1919-es alakuló érte-
kezletet leszámítva első legális kongresszusa, a 1948. július 21–28-ai V. kongresszus 
is elismerte azzal a megállapítással, hogy a jugoszláv népi demokrácia rendszere a 
proletárdiktatúra funkcióit tölti be.

A tisztogatások és a többpártrendszer felszámolása mellett az egyházak ellenőrzés 
alá vonása jelentette az új politikai rendszer kiépítésének harmadik fő csapásirányát. 
A megtorlások a papságot is elérték, s különösen nagy erőfeszítéseket tettek a politi-
kailag legveszélyesebbnek tartott horvát klérus megtörésére. Ennek során a korszak 
egyik legnagyobb politikai perében (a másik  Draža Mihailović csetnikvezér halálos 
ítélettel végződő 1946. július 10–15-i pere volt) 1946. október 11-én (miután eluta-
sította egy „önálló” – a Vatikántól elszakított – horvát katolikus egyház létrehozását) 
az usztasákkal való kollaborálás vádjával 16 éves fegyházbüntetésre ítélték Alojzije 
Stepinac zágrábi érseket.

Az egypárti diktatúra bevezetése nem rendítette meg az ország nemzetközi 
helyzetét: nemcsak Moszkva támogatta a Tito-kormányzatot, hanem annyiban leg-
alábbis a nyugati nagyhatalmak is, hogy hamar elismerték az új jugoszláv államot. 
Az 1947. február 10-i párizsi békeszerződések előkészítésében pedig Jugoszlávia 
győztes államként, az antifasiszta nagyhatalmak szövetségeseként vehetett részt. A 
békeszerződések véglegesítették az ország határait. A jugoszláv területi igények közül 
csak az Olaszországgal szembeni követeléseket akceptálták, bár azokat sem teljes 
mértékben. Jugoszlávia így is megkapott 7000 négyzetkilométernyi területet mintegy 
470 000 lakossal (Isztriát, Fiumét, Zárát, a szlovén etnikai terület délnyugati részeit), 
megítéltek számára 220 millió dollár háborús jóvátételt, Trieszt kérdését pedig egy 
átmeneti kompromisszummal hidalták át: létrehozták a Trieszti Szabad Területet 
(STT), amelynek A zónája (lényegében a város és a hozzá vezető szárazföldi sáv) 
angolszász, B zónája pedig jugoszláv ellenőrzés alá került.
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A politikai átmenettel párhuzamosan a gazdaságot is a szovjet minták alapján 
szervezték át. Az államosítások az AVNOJ elkobzási és zárolási rendeletei alapján már 
a háború alatt megindultak, majd 1945 márciusa után az ideiglenes kormányzat is 
folytatta a kisajátításokat. Így az 1946. december 5-i államosítási törvény lényegében 
csak kodifi kálta a de facto már végbement folyamatot. Ilyenformán a mezőgazdaság, 
kisipar és kiskereskedelem kivételével már 1944–46-ban felszámolták a magántulaj-
dont, de egy 1948. április 28-i törvény a kisipari és kiskereskedelmi szférát is szoros 
állami felügyelet alá vonta. 1945. augusztus 23-án a telepítésekkel egybekötött föld-
reformról hoztak törvényt, amelynek alapján kisajátították az egyházi és a 45 hektár 
feletti magánbirtokokat, összesen 1,57 millió hektárt. Ennek felét, 800 000 hektárt 
kiosztottak, a többin pedig állami gazdaságokat és földműves-szövetkezeteket szervez-
tek. A földosztással egybekötve mintegy 60 000 családot, nagyobbrészt szerbeket tele-
pítettek a mezőgazdaságilag passzív déli területekről az északi, termékeny vidékekre, 
mintegy háromnegyed részben a Vajdaságba, elsősorban az elűzött németek helyére. 
Bevezették a kötelező beszolgáltatást, és 1948-tól kísérletet tettek a kollektivizálásra. 
Az ország külkereskedelmét Keletre orientálták át, a parlament pedig 1947. április 
28-án elfogadta az 1947–51-re szóló első ötéves tervet, amivel bevezették a centrali-
zált tervgazdálkodást. Az első ötéves terv középpontjában az újjáépítés befejezése, a 
villamosítás és a nehézipar fejlesztése állt; ezek jegyében a terv 1939-hez viszonyítva 
a gyáripari termelés ötszörös és a mezőgazdasági termelés másfélszeres növekedését 
írta elő. Ezeket a tervszámokat természetesen nem lehetett realizálni (bár ennek 
részben az 1948-ban kirobbant Kominform-konfl iktus volt az oka), azt azonban el 
kell ismerni, hogy az újjáépítési programok többé-kevésbé teljesültek. Jugoszlávia a 
több mint egymilliós emberveszteségen kívül anyagilag is nagy károkat szenvedett a 
háborúban: a közlekedési hálózat szétesett, az ipar kétötöde és a lakásállomány egy-
negyede elpusztult. 1948-ig az újjáépítés és az iparfejlesztés valóban nagy ütemben 
haladt (az ipari termelés már 1947 végén mintegy 20%-kal múlta felül a háború előt-
tit), aminek egyik magyarázatát a külső forrásokban (a több mint 400 millió dolláros 
UNRRA-segélyben, a szovjet támogatásban és a meginduló jóvátételi szállításokban) 
jelölhetjük meg – alapvető hajtóerejét azonban a vezetés céltudatos következetessége 
és legfőképpen a jugoszláv társadalom önfeláldozó erőfeszítései adták.

A többi „népi demokráciától” eltérően Jugoszlávia szövetségi államként alakult 
meg. A királyi korszak nemzeti sérelmeinek orvoslása céljából és az 1943. novem-
beri AVNOJ-ígéreteknek megfelelően az országot öt nemzet (szerb, horvát, szlovén, 
macedón, montenegrói – a muszlim bosnyákokat akkor még csak vallási csoportnak 
tekintették) hat köztársaságának (Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Herce-
govina, Macedónia, Montenegró) a föderációjaként szervezték újjá, és Szerbián belül 
létrehoztak két további egységet, a jugoszláviai albánok többségének otthont adó 
Kosovo-Metohija Autonóm Körzetet és a soknemzetiségű Vajdaság Autonóm Tarto-
mányt. A belső határok meghúzása során a  Milovan Đilas által vezetett határkijelölő 
bizottság általában követte a történelmileg kialakult állami és tartományi határokat, 
néhány esetben, a Szerémség keleti részének a Vajdasághoz, illetve a Kotori-öböl 
Montenegróhoz csatolásával azonban az etnikai korrekció elve alapján módosították 
azokat. A tagállamok ideiglenes állami testületeit 1945. április–május folyamán hozták 
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létre, amikor az AVNOJ regionális tanácsai köztársasági parlamentekké alakultak 
át, és kinevezték a helyi kormányokat (amelyek a szövetségi kormánytól eltérően 
már akkor sem voltak koalíciósak). A köztársaságok elvben széles önállósággal (sőt 
elszakadási joggal) rendelkeztek, a szövetségi parlamentet pedig kétkamarás struk-
túrában állították fel, az állampolgári képviselet elvére épülő Szövetségi Tanács és a 
tagállami képviseletet biztosító Népek Tanácsa formájában. A szerbhorvát mellett 
hivatalos nyelv lett a szlovén és az irodalmi nyelvként csak akkoriban standardizált 
macedón.

A gyakorlatban persze a szövetségi struktúrák létrehozása során is a szovjet mintát 
követték, ezért az új Jugoszlávia kezdetben (egészen az 1960-as években felgyorsuló 
tényleges decentralizációig) csupán pszeudoföderációnak volt minősíthető. A hatalmi 
jogköröket a szövetségi szintre, azon belül is a végrehajtó szervekre koncentrálták, 
így eljelentéktelenítették mind a tagállamok, mind a föderális szövetségi parlament 
jogosítványait. A hatalomkoncentrációt csak fokozta az egész rendszer centralizált 
pártállami jellege, hiszen a hatalom központi intézménye, a monopolpárt még elvileg 
sem a föderalizmuson alapult, hanem a „demokratikus centralizmuson”. A kezdeti 
jugoszláv föderalizmus tehát lényegében két dologra redukálódott. Egyfelől a köz-
társaságok bizonyos fokú adminisztratív és kulturális autonómiájára (de ennyiben 
eredetileg is nagyobb volt a szovjet tagköztársaságokénál, mivel Jugoszláviában a 
köztársasági vezetők rendszerint a helyi káderekből kerültek ki, és a központi kor-
mányzat valóban törekedett a jugoszláv közösségtudaton belüli szlovén, macedón 
és montenegrói identitások megerősítésére már csak azért is, hogy ellensúlyozza a 
szerb és horvát túlsúlyt, ill. – a macedónok esetében – a bolgár vonzerőt), valamint 
arra, hogy a rá mindig jellemző egyensúlypolitika jegyében  Tito igyekezett elkerülni, 
hogy valamelyik köztársaság túlsúlyra jusson szövetségi szintjen. Ezért kezdettől 
fogva törekedett a pártvezetőség, a kormány és a tábornoki kar többnemzetiségű 
összetételének a fenntartására – jól példázza ezt, hogy a hatalom csúcsán álló, horvát–
szlovén származású Tito mellett, aki egy személyben volt a párt főtitkára, a kormány 
és a Népfront elnöke, a fegyveres erők főparancsnoka, majd az első államelnök,  Ivan 
Ribar utódaként 1953. január 14-től az államfő is, a JKP Központi Bizottságának 
(KB) élén is többnemzetiségű vezetőség állt: a szerb  Aleksandar Ranković felügyelte 
a káderpolitikát és az erőszakszervezeteket, a szlovén  Boris Kidrič a gazdaságot, a 
montenegrói  Milovan Đilas és a szlovén  Edvard Kardelj az ideológiai ügyeket és a 
külpolitikát.

A föderáció létrehozása a hiányosságok ellenére előrelépés volt, hiszen felszámolta 
azt a rossz emlékű hegemóniát, amivel Szerbia a királyi korszakban rendelkezett – 
ezt azonban nem kell összetévesztenünk a szerbség egészének a helyzetével. Ugyanis 
a gyakorlatban változatlanul a szerbek maradtak Jugoszlávia politikailag hegemón 
nemzete, mégpedig nemcsak relatív számbeli többségük arányában: ők (és a monte-
negróiak) kezdettől fogva felülreprezentáltak voltak a horvátországi és bosznia-her-
cegovinai vezető posztokon és fegyveres testületekben, de a legfelső vezetést kivéve 
a szövetségi apparátusban és a tisztikarban is.

Amint az eddigiekből látható, 1948-ig nem volt szó semmiféle jugoszláv külön útról 
– vagy ha igen, akkor ez a különutasság éppen hogy a sztálinizmus „időszerűtlenül 
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gyors” bevezetését jelentette már 1944–45-ben, akkor, amikor Moszkva nemzetközi 
okokból még egy hosszabb népi demokratikus átmenettel számolt Közép-Kelet-
Európában. Ezért Jugoszlávia lett (az akkoriban tőle függő Albánia mellett) a térség 
első „sztálinizált” állama. A szovjet társadalmi modell bevezetése azonban nem a 
moszkvai diktátumokból következett, hanem belső okokból, egy helyi sztálinista párt 
erejéből és szuverén politizálásából eredt, s kezdettől összekapcsolódott a nemzeti 
(„nagyjugoszláv”) érdekek képviseletével.

ÖSSZECSAPÁS A KOMINFORMMAL

A belpolitikai mintakövetés mellett az új Jugoszláviát külpolitikailag is a szovjet ori-
entáció jellemezte. A két ország már 1945. április 11-én barátsági, együttműködési és 
kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött egymással és többnyire azonos álláspontot 
képviseltek a nemzetközi életben. Igen szoros volt a pártközi együttműködés: ennek 
keretében az SZKP mellett a JKP volt a fő szószólója a Kommunista és Munkáspártok 
Tájékoztató Irodája (Kominform, Informbüro) megalakításának. Ennek köszönhe-
tő, hogy a vezető európai kommunista pártokat tömörítő szervezetnek, amelyet az 
1947. szeptember 22–27-i Szklarska Poręba-i (Lengyelország) konferencián hoztak 
létre, Belgrád lett a székhelye. A szoros szovjet–jugoszláv kooperáció hátterében az 
állt, hogy Moszkva a jugoszláv pártot és államot fontos támpontként kezelte kelet-
európai céljainak a megvalósításában, Belgrádnak pedig szüksége volt a nagyhatal-
mi támaszra mind külpolitikai okokból (hiszen hamar megromlott a viszonya az 
angolszász hatalmakkal, szomszédai többségével pedig területi vitában állt), mind 
gazdasági szempontból (mert külső forrásokra volt szüksége az újjáépítéshez és a 
tervezett iparosításhoz). Emellett a két államot ideológiai közösség is összefűzte, ami 
a forradalmi radikalizmustól fűtött Belgrád szemében az együttműködés további 
fontos indítéka volt.

Mindazonáltal a szovjet–jugoszláv viszony már akkoriban sem volt zökkenőmentes. 
A jugoszláv antifasiszta felkelés önállóságára és sikereire (tegyük hozzá, joggal) büszke 
JKP féltve őrizte döntési szabadságát mindenkivel, így Moszkvával szemben is, ráadá-
sul szinte „természetes jussának” tekintette a kelet-európai (de legalábbis a balkáni) 
„népi demokráciák” közötti regionális vezető szerepet. Ennek jegyében Jugoszlávia 
hamar kiépítette kelet-európai barátsági szerződéseinek hálózatát, már 1947 végére 
(vagyis előbb, mint a Szovjetunió!) megkötve azokat minden szocialista állammal. 
Különösen Albániával és Bulgáriával alakult ki szoros kapcsolatrendszer, olyannyira, 
hogy e három állam legmagasabb szintjein nyíltan beszéltek a Balkán-föderációban 
való egyesülés szándékáról, sőt Albánia de facto jugoszláv protektorátusként egzisztált. 
A jugoszláv területi követelések pedig nemcsak egyes szomszédos államokkal vagy 
az angolszász hatalmakkal, hanem a szovjetekkel is okoztak vitákat, mert Moszkva 
nem támogathatta olyan erővel a jugoszláv igényeket, mint ahogyan Belgrád szerette 
volna. Ez különösen Triesztet illetően volt igaz, mert a szovjetek nem akartak emiatt 
éles konfl iktusba kerülni a nyugati hatalmakkal, vagy cserealapként feladni valamely 
más követelésüket, ráadásul az olasz kommunisták érdekeire is tekintettel kellett len-
niük. Belgrádot ingerelte továbbá a jugoszláv területen 1944–45-ben átvonuló szovjet 
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hadsereg erőszakos és fegyelmezetlen viselkedése, a gazdasági kapcsolatok terén a 
vegyes vállalatok szovjet kihasználásában megmutatkozó egyenlőtlenség, a szakértők 
gyakran „parancsnoki” viselkedése, a Balkán angol-szovjet érdekszférákra osztásáról 
szállingózó hírek, és különösen az, hogy a szovjet titkosszolgálatok megpróbáltak a 
 Tito-vezetés háta mögött beépülni a jugoszláv apparátusokba, s ezáltal egy közvetlen, 
Belgrádot kikerülő információs és ügynökhálózatot kiépíteni.

Az eff ajta nézeteltérések ellenére a szovjet-jugoszláv együttműködés éveken át 
lényegében töretlen maradt, s a kapcsolatok végzetessé váló megromlása csak 1948 
elején következett be. Akkor, amikor a hidegháborús tendenciák erősödésével a „bé-
ketábort” immár teljesen homogenizálni és centralizálni akaró  Sztálin Jugoszláviát 
is szigorú alárendeltségbe, teljes hierarchikus függésbe akarta juttatni. Jugoszlávia 
nemzetközi helyzete és földrajzi elhelyezkedése, a szovjet katonai jelenlét hiánya és a 
többi kelet-európai kommunista vezetőhöz képest kiemelkedő hazai támogatottsága 
folytán azonban  Tito megtehette, hogy szembeszegüljön a sztálini centralizációval, 
a közvetlen moszkvai irányítás megerősítésének szándékával. De függetlenségének 
védelme mellett Belgrád azért is szembekerült Moszkvával, mert néhány konkrét 
kérdésben is Moszkvától eltérő álláspontra helyezkedett. Különösen a balkáni népi 
demokráciák közötti kapcsolatrendszer mikéntje váltott ki vitákat. Sztálinnak nem 
állt érdekében az új szocialista államok átfogó integrációja, amellyel szemben nehe-
zebben érvényesíthette volna a szovjet dominanciát és a direkt irányítás elvét, mint 
a kisebb államok halmazával szemben, és az egész elképzelés egyik centrumának a 
regionális vezető szerepre törő jugoszlávokat tartotta. Ezért február 10-re a szovjet 
fővárosba rendelte Jugoszlávia és Bulgária vezetőit, majd a találkozón kifejtette nekik, 
hogy mennyire elhibázott politikát folytatnak, és milyen tévesen fogják fel a Balkán-
föderáció kérdését – bár nem zárkózott el a föderáció elvi lehetősége elől, sőt egy 
duális bolgár–jugoszláv egyesülésről egyetértően beszélt. Jugoszláviát  Kardelj,  Đilas 
és  Bakarić képviselte – Tito távol maradt, így a jugoszláv küldöttség azzal taktikáz-
hatott, hogy mindenbe beleegyezik azt hozzátéve, hogy a végső szót persze majd 
otthon Tito elvtársnak kell kimondania... A bolgár küldöttség viszont a legmagasabb 
rangú vezetőkből állt, élén  Dimitrovval, így teljes helyszíni önkritikára kényszerült. 
A föderációs tervek bírálata mellett Sztálin kifejezte nemtetszését vendégei egyéb 
külpolitikai önállóskodása miatt is, kritizálta Belgrád albánpolitikáját (különösen a 
jugoszláv katonai egységek Albániába küldésének szándékát) és a görög kommunista 
felkelőknek adott belgrádi támogatást. Ezért  Kardeljnek alá kellett írnia egy meg-
állapodást, amely szerint a mindkét felet érintő külpolitikai döntések előtt Belgrád 
ezentúl mindig kikéri a Szovjetunió véleményét.

A küldöttség hazaérkezése után Belgrádban úgy döntöttek, hogy nem vállalják 
a csatlós szerepét: a JKP vezetőségének február 19-i és március 1-jei határozataival 
elutasították a moszkvai követeléseket. A szovjet válasz nem váratott sokáig magára. 
Már februárban felfüggesztették a kereskedelmi egyezmény megújítási tárgyalásait, 
március 18–19-én pedig hazarendelték a gazdasági és katonai tanácsadókat. A kö-
vetkező hetekben több levélváltásra került sor a két pártvezetőség között, de már 
az SZKP KB március 27-i első ( Sztálin és  Molotov által aláírt) levele tartalmazott 
minden lényeges állítást azok közül, amelyekkel a későbbiekben elmarasztalták a 
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JKP-t. A jugoszláv vezetés csaknem egységesen elvetette a vádakat. A március 27-i 
SZKP-levélre adandó válaszról döntő április 12-i KB-ülésen egyedül  Sreten Žujović 
szorgalmazott békülékeny hangnemet, akit  Andrija Hebranggal együtt (aki valószí-
nűleg Sztálin jelöltje volt Tito helyére) hamarosan letartóztattak attól tartva, hogy 
szovjetbarát frakciót vagy külföldre menekülve ellenkormányt alakítanak.

A levélváltásról az SZKP a JKP megkérdezése nélkül tájékoztatta a Kominform 
tagjait, s azt javasolta, hogy a kérdést tűzzék napirendre az iroda következő ülésén. A 
Kominform tagpártjai (elsőként a  Rákosi vezette Magyar Kommunista Párt) gyorsan 
támogatásukról biztosították a moszkvai álláspontot anélkül persze, hogy megkérdez-
ték volna Belgrádot. Így június 20–22-én Bukarestben annak ellenére megtartották 
a Kominform második értekezletét, napirendjén a JKP helyzetének megvitatásával, 
hogy azon (az utolsó pillanatban formálisan meghívott) JKP nem képviseltette magát. 
A szerbek számára különösen sértő módon, az 1389-es törökellenes rigómezei csata 
évfordulóján, június 28-án megjelentetett határozat nyilvánossá tette a vitát, és gya-
korlatilag kizárta a Kominformból a JKP-t, a szervezet székhelyét pedig Belgrádból 
áthelyezte Bukarestbe. A tavaszi SZKP-levelek vádjait visszhangozva a nyilatkozat 
nacionalista és opportunista elhajlást vetett a JKP szemére, bírálta a pártdemokrácia 
hiányát, a párt háttérbe szorítását a Népfront javára, a kulákelemek favorizálását, s 
mindezért  Titót,  Rankovićot,  Kardeljt és  Đilast személy szerint is felelőssé tette. Végül 
felszólította a JKP „egészséges erőit” arra, hogy szükség esetén, ha nem javítanák ki 
hibáikat, távolítsák el a marxista–leninista útról letért vezetőiket.

A nyilatkozatot Belgrádban is közzétették és az általános megdöbbenést váltott 
ki. Párthatározatok és népgyűlések sora utasította el a Kominform vádjait, köztük 
a JKP július 21–28-i V. kongresszusa, de Sztálint és a Szovjetuniót közvetlenül még 
nem támadták azt remélve, hogy a viszályt rendezni lehet. Az események azonban 
nem ebbe az irányba haladtak: júliusban már a Szovjetunió és szövetségesei minden 
lehetséges lépést megtettek Jugoszlávia elszigetelésére. Durva propaganda-hadjárat 
bontakozott ki, amelyek jellemző példái voltak a kelet-európai koncepciós perek 
jugoszlávellenes rágalmai vagy a Kominform harmadik, 1949. november 15–16-i 
(hivatalosan budapesti, valójában galyatetői) értekezletének határozata, amely szerint 
az 1948-ban még csak elhajlónak tekintett Jugoszláviában teljessé vált az árulás: az 
országban fasiszta rendszer jött létre, a párt vezetői pedig az imperializmus ügy-
nökeiként már a többi népi demokráciában is összeesküvéseket szőnek. A pártközi 
konfl iktust államközi térre is átvitték, így 1949 őszére gyakorlatilag minden kapcsolat 
megszakadt Jugoszlávia és a szovjet tömb országai között. A  Rajk-per utáni napok-
ban a szocialista államok formálisan is felbontották a Jugoszláviával kötött barátsági 
szerződéseiket (az egyetlen, amit Belgrád mondott fel, a jugoszláv–albán szerződés 
volt). Elszaporodtak a fegyveres határincidensek: 1948 és 1954 között mintegy 150 
kisebb-nagyobb, tűzharccal (és gyakran halálos áldozattal) járó összetűzés robbant 
ki, bár 1953 tavaszától egyre ritkábban. Emellett a szocialista országok emigráns 
szervezeteket alakítottak (Jugoszláv Hazafi ak Szövetsége) és teljes gazdasági blokád 
alá vették Jugoszláviát. Ez igen nehéz helyzetbe juttatta az 1945 után külgazdaságilag 
teljesen Kelet-Európára átorientált országot, hiszen 1948-ban már a külkereskedelem 
kétharmada bonyolódott le a Szovjetunióval és a többi szocialista állammal. Tovább 
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súlyosbították a helyzetet a nemzeti jövedelem mintegy 20%-ára megnövelt katonai 
kiadások (1947 és 1951 között egyes adatok szerint csaknem hatszorosára növelték a 
hadiipari termelést), valamint az 1950-es és 1952-es súlyos aszály (ebben a két évben 
drasztikusan vissza is esett a nemzeti jövedelem). A beruházások 40%-át le kellett 
állítani, az ipari üzemek egy részét a határ menti területekről az ország belsejébe 
telepítették át, a lakosság áruellátása pedig a háborús szintre esett vissza.

De bármennyire súlyos nehézségeket okozott is a gazdasági és politikai blokád, 
az elszigeteléssel nem tudták megtörni a jugoszlávokat. Igaz, a konfl iktus éveiben 
(különösen az elején) párttagok tízezreinek voltak fenntartásai a JKP szovjetellenes 
új irányvonalával szemben, köztük sok középvezetőnek is. Mintegy 60 000 tagot ki is 
zártak a pártból, annak minden egzisztenciális következményével együtt. Ötezren a 
szocialista országokba emigráltak, az UBDA pedig külön internálótábort állított fel 
a (néha valós, máskor csak vélt) Kominform-szimpatizánsok számára két kis adriai 
szigeten, a Goli otokon (a felettébb kifejező nevű Kopár-szigeten) és Sveti Grguron, 
amelyet néhány év alatt 16 000 „kominformista népellenség” járt meg – ez is mutatja, 
hogy a jugoszláv desztalinizáció meglehetősen sztálinista módon kezdődött. A párt 
egysége azonban fennmaradt, és a függetlenségében veszélyeztetett Jugoszlávia népei 
felzárkóztak a moszkvai diktátumokat elutasító JKP mögé. A párt taglétszáma pl. 
az 1948-as és az 1952-es kongresszusok között 470 000-ről 780 000-re nőtt. Így az 
elszigetelési politika eredménytelen maradt, hiszen  Tito nem gyakorolt önkritikát, 
arra pedig  Žujovićék letartóztatása után nem volt esélye Sztálinnak, hogy szakadást 
váltson ki a jugoszláv vezetésben. A katonai intervenciót pedig a várható belső ellen-
állás és a nemzetközi eszkaláció kiszámíthatatlansága miatt végképp nem kockáztatta 
meg. Ne feledjük, ez az időszak volt a hidegháború egyik legnehezebb periódusa (első 
berlini válság, koreai háború), és a nyugati hatalmak már 1949-től támogatni kezdték 
Jugoszláviát. Ezért  Sztálinnak meg kellett elégednie a kisebbik rosszal: ha már betörni 
nem tudta, akkor a veszteségeket minimalizálva kiközösítette Jugoszláviát a szocialista 
táborból megakadályozandó a „függetlenségi vírus” tovaterjedését, noha eredetileg 
nem kiközösíteni akarta a Tito államát, hanem éppen ellenkezőleg, vazallusi sorba 
dönteni és a tábor monolit rendjébe beolvasztani.

A Jugoszlávia elleni kominformista hajsza csaknem öt évig, Sztálin 1953. március 
5-én bekövetkezett haláláig tartott. Csak akkor nyílt meg a szovjet tömbbel való 
kapcsolatok rendezésének a lehetősége, majd a titkos csatornákon 1954 júniusában 
(a szovjet pártvezetőségnek a kapcsolatfelvételt javasló, Jugoszlávia szocialista jelle-
gét elismerő levelével) megindult tapogatódzások után 1955. május 26-án az SZKP 
első titkára,  Nyikita Szergejevics Hruscsov vezetésével szovjet küldöttség utazott 
Jugoszláviába. A tárgyalásokon a két fél elhatározta a kapcsolatok rendezését, még-
pedig a jugoszlávok számára nagy győzelmet jelentő Belgrádi nyilatkozat (június 2.) 
alapján, vagyis a szuverenitás tiszteletben tartásából és a szocializmusba vezető utak 
többféleségének elvéből kiindulva. A kibékülés azonban nem vezetett el ahhoz, hogy 
Jugoszlávia visszatérjen a szocialista táborba (jóllehet  Hruscsov „Canossa-járásának” 
éppen a visszacsalogatás volt a legfőbb célja), mivel már kialakulóban voltak az új 
jugoszláv külügyi vonalvezetésre jellemző sajátos (és sikeres) „hintapolitikának”, az 
elnemkötelezettségnek az alapjai.
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A TITÓIZMUS KIALAKULÁSA

A sztálini Szovjetunióval való külpolitikai szakítás új fejlődési pályára állította Ju-
goszláviát.

Nem azonnal persze, sőt az első egy-másfél esztendőben még fokozódott is a dik-
tatúra nyomása. A jugoszláv vezetők első reakciói ugyanis (függetlenségük védelme 
mellett) Moszkva megbékítésére irányultak, ezért a viszály rendezésének reményében 
szerették volna bebizonyítani, hogy ők igenis a szocialista építés „helyes szovjet útját” 
járják. Ezt mutatja az 1949. január 28–30-i KB-plénum, amely a válságból való kiutat 
még a pártellenőrzés fokozásában, az adminisztratív fegyelem szigorításában és a 
kollektivizálás felgyorsításában látta (bizonyítandó hogy a párté és nem a Népfronté 
a vezető szerep, s hogy a JKP egyáltalán nem „kulákpárt”). Tényleges irányváltásra, 
a pártba vetett népi bizalom megerősítésére alkalmas új eszmék meghirdetésére 
csak a viszály elfajulása után szánták el magukat, amikor felismerték, hogy mély és 
hosszan tartó konfl iktusra kell berendezkedniük, s az ország minden erőforrását egy 
„imperialista államkapitalizmussá fajult bürokratikus rezsim” elleni védekezésre kell 
fordítaniuk. Így minősítették akkoriban a Szovjetuniót, mivel a Jugoszlávia elleni 
kominformos kampány gyökereit a szovjet rendszer etatista elfajulásában, a párt 
és az állam összefonódásában, s az így létrejött pártállami struktúrák társadalom 
feletti uralmában találták meg. Ez a radikális ideológiai bírálat azonban legitimációs 
válságba sodorta magát a JKP-t is, hiszen egy eff ajta Szovjetunió nem maradhatott 
többé a szocializmus mintaországa Jugoszlávia számára – holott a partizánháború és 
az állami újjászervezés idején, egészen 1948-ig mindenben a szovjet példát követték. 
Ezért lázasan keresni kezdték a sztálinizmussal szembeállítható szocialista eszméket, 
s lázasan igyekeztek bizonygatni a hazai közvélemény és a Nyugat előtt (amelytől 
támogatást reméltek a Moszkvával szembeni ellenálláshoz), hogy a jugoszláv rezsim 
hiába egypárti, mégis más, mint a szovjet. Ennek során a párt ideológiai kérdésekre 
fogékonyabb és elméletileg képzettebb vezetői ( Đilas,  Kardelj,  Pijade,  Kidrič) felfedez-
ték a szocializmus „ Sztálin előtti” munkás-önkormányzati tradícióit, és meggyőzték 
 Titót, hogy a jugoszláv szocializmusnak azokhoz kell visszakanyarodnia.

Ezen útkeresés során formálódott ki a titóizmus, egy sajátos reformkommunista 
ideológiai irányzat és politikai praxis, amely a  Marxhoz és  Leninhez való visszatérés 
jegyében akarta revideálni  Sztálint. Ezáltal az 1950–60-as években képes volt adni 
bizonyos pozitív impulzusokat Jugoszláviának (sőt a reformokat inspiráló hatása 
révén más szocialista országoknak és kommunista pártoknak is) – miközben a rá 
jellemző specifi kumok (önigazgatás, piacszocializmus, elnemkötelezettség, födera-
lizmus) mellett végig megőrizte a bolsevizmus minden lényeges (antikapitalizmus, 
„proletárdiktatúra”, aufk lérizmus stb.) és a sztálinizmus több fontos (pl. személyi 
kultusz) jellegzetességét.

Az új politika első szakasza, az önigazgatású szocializmus megalapozása az 1949 
és az 1953 közötti évekre esett. Az új koncepció előhírnökeként a képviselőház egy 
1949. május 28-i törvénnyel növelte a népbizottságok (helyi tanácsok) önállóságát, 
majd 1949 decemberétől kezdve a kijelölt vállalatokban kísérleti jelleggel konzultatív 
munkástanácsokat hoztak létre. A kedvezően értékelt társadalmi fogadtatás alapján 
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(fél esztendő alatt az eredetileg tervezett 215-nél jóval több, 520 munkástanács alakult 
meg) 1950. június 26-án a parlament elfogadta az állami vállalatok és a felsőbb gaz-
dasági társulások munkás-önigazgatásáról szóló alaptörvényt.  Tito ekkor elmondott 
beszéde volt az új út első átfogóbb igényű ideológiai kifejtése, s ezek az ideológiai 
alapok (jóllehet az önigazgatás intézményrendszere és jogi szabályozása az évtizedek 
során számtalan változáson esett át) egészen a titói Jugoszlávia felbomlásáig érvényben 
maradtak. Ezek szerint a szocialista fejlődés során az állam elhal, s ennek a folya-
matnak már közvetlenül a hatalomátvétel után meg kell indulnia (a katonai funkciók 
kivételével), mégpedig először a gazdaságban, mert az állam gazdasági funkcióinak a 
leépítése maga is része a termelési viszonyok átalakításának. Ezért a köztulajdonosi 
funkciókat a vállalat dolgozóinak kell gyakorolniuk, akik a választott munkástaná-
cson keresztül és a törvény szabta kereteken belül döntenek a vállalat terveiről, az 
igazgató személyéről és a nettó jövedelem felhasználásáról. Ezzel a termelőeszközök 
állami tulajdona, amely a köztulajdonnak csupán kezdeti, alacsonyabb rendű formája 
(illetve tartós fennmaradása esetén a bürokratikus elfajulás alapja), átalakul a társa-
dalmi tulajdon magasabb rendű formájává. Az önigazgatásra való áttérés fokozatos, 
ugyanakkor folyamatos, üteme főképp a munkások kulturális felemelkedésétől és 
osztályöntudatuk megerősödésétől függ, és a jugoszláv viszonyok között konkrétan 
a gazdaságirányítás decentralizálásával és a vállalatigazgatás átruházásával kezdődik. 
A pártnak pedig „új típusú” vezető szerepet kell vállalnia: a dolgozók szervezését és 
nevelését célzó politikai és ideológiai munkára kell koncentrálnia, nem az állam-
igazgatási tevékenységre, mert ha a párt csak az államapparátus működtetésével 
foglalkozik, elkerülhetetlenül összenő a bürokratikus államgépezettel.

Az átalakulás következő fontos lépéseit azok az intézkedések jelentették, amelyek 
a vállalati munkásönigazgatás számára valamilyen önállóságot, mozgásteret kívántak 
teremteni. 1950–51 folyamán megszüntették a szövetségi ágazati minisztériumokat és 
a vállalatirányítást köztársasági hatáskörbe utalták (azok részben tovább decentrali-
záltak), majd az 1951. december 27–29-i törvényekkel a piacszocializmus eszméjének 
jegyében decentralizálták a tervezést, liberalizálták az ár- és bérszabályozást. Az 1952. 
április 1-jei népbizottsági törvény a helyi önkormányzatok megerősítését célozva 
lerakta az ún. kommunális rendszer alapjait, az 1953. január 13-i alkotmányreform-
mal pedig megkezdték a felsőbb szintű (szövetségi és köztársasági) állami struktúrák 
hozzáigazítását az új ideológiához. Ennek keretében „a munkásosztály közhatalmi 
pozícióinak megerősítése” céljából a képviselőházak második kamarájaként létrehoz-
ták a Termelők Tanácsát, a kormányfunkciókat átruházták a Végrehajtó Tanácsoknak 
nevezett testületekre (amivel a parlamenti kormányzás elvét akarták kifejezésre 
juttatni), s Tito számára felállították a széles jogkörű köztársasági elnöki posztot. 
Ezzel lerakták a jugoszláv kormányzati rendszert, a későbbi évtizedekben jellemző 
sajátos mixtúra alapjait (az egypárti diktatúra, az elnöki rezsim, a föderalizmus, a 
tanácskommunizmus és parlamentáris kormányforma elemeinek kombinálását). A 
szervezeti külsőségeknél és a formális jogi változásoknál azonban fontosabb volt, hogy 
akkoriban kezdett megváltozni a politikai rendszer karaktere: miközben sértetlenek 
maradtak az egypártrendszer és a személyi hatalom alapstruktúrái, kezdtek felpuhulni 
a hatalomgyakorlás módszerei. Ilyenformán az 1944–45-ös megtorlások után enyhülő, 
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majd 1948-től ismét felerősödő (s ezúttal főképp a Kominform-szimpatizánsokra és a 
kollektivizálás miatt zúgolódó parasztokra kiélezett) diktatúra lazulni kezdett. Ennek 
első jele a KB 1951. június 3–4-i plénuma volt, amely bírálta a tisztogatások mértékét 
és „gyakori” törvénytelenségét, s részleges amnesztiát rendelt el. Ezzel a Tito-rezsim 
kezdte elveszíteni az eredetileg rá is jellemző sztálinista despotizmust és – idővel – 
egyfajta pragmatikus, paternalista jellegű bürokratikus autokráciává szelídült.

Az önigazgatás meghirdetése nem váltott ki komolyabb politikai ellenkezést. A 
pártban általában a Kominform elleni védekezés szerves részének tekintették, ezért 
még azok a káderek is elfogadták, akik féltek a káosztól, a szervezetlenség elterje-
désétől, s legfeljebb valamifajta szükséges rossznak, a szocialista ideológia oltárán 
tett elkerülhetetlen „gazdasági áldozatnak” tartották. Így az új irányvonalat az 1952. 
november 2–7-i VI. pártkongresszus jóváhagyta (a JKP nevét is ekkor változtatták 
meg Kommunista Szövetségre felelevenítve az 1847–48-as marxi tradíciót), majd az 
1953. január 13-i alkotmányreform is rögzítette. Az új kurzus pozitív fogadtatását 
az is megkönnyítette, hogy az intézkedések, jóllehet látványosak voltak, valójában 
nem hoztak radikális változásokat. A blokád kemény feltételei elkerülhetetlenné 
tették a központosítás fenntartását, az erőforrások koncentrálását, ezért az országban 
valójában egyfajta hadikommunizmus-szerű szükséggazdálkodás folyt, és a rendszer 
alapvető elemeinek (a pártnak, a fegyveres erőknek, a redisztributív költségvetési po-
litikának) a centralizmusa még sokáig, egészen az 1960-as évek közepéig fennmaradt. 
Az intézkedések közvetlen célja nem is a tényleges decentralizáció volt, hanem az új 
ideológia reprezentálása; az, hogy megerősítsék a jugoszláv társadalom bizalmát a 
JKP/JKSZ mint független, „nemzeti” (a jugoszláv érdekeket képviselő) kommunista 
párt és az új szocializmusmodell mint társadalmi perspektíva iránt. Ennyiben az 
önigazgatás meghirdetésének fontos legitimációs funkciója volt, s a bizalmi kapcsolat 
megerősítésével hozzájárult ahhoz, hogy Jugoszlávia sikeresen szegülhetett szembe 
a sztálini Szovjetunióval.

De természetesen voltak ennek a sikernek nem kevésbé fontos további okai is, 
így a kollektivizálás beszüntetése, a nyugati segítség, valamint – ahogy már utaltunk 
rá – a „kominformosokkal” szembeni terror, és Moszkva azon döntése, hogy nem 
nyúl a katonai intervenció eszközéhez. Különösen fontos volt a kollektivizálás fel-
adása, mivel csak így nyújthattak békejobbot a jugoszláv társadalom többségét alkotó 
parasztságnak (kisebb mértékben, s amellett, hogy gesztus akart lenni a Nyugat 
és a nemzeti értelmiség irányába is, hasonló célt szolgált az egyházakra nehezedő 
nyomás enyhítése, pl.  Stepinac büntetésének házi őrizetté változtatása 1951 decem-
berében). A Szovjetuniótól való távolodás kezdeti szakaszában a  Tito-kormányzat 
még felpörgette a kollektivizálást, amelynek eredményeként 1950–51 fordulójára a 
mezőgazdasági földterületek kb. 25%-a a tsz-ek birtokába került. A paraszti ellen-
állás azonban túlságosan erős volt ahhoz, hogy fi gyelmen kívül hagyhassák, hiszen 
a paraszti tömegtámogatás nélkül nyilvánvalóan esélye sem lett volna egy esetleges 
újabb, ezúttal szovjetellenes függetlenségi háborúnak. Márpedig akkoriban különféle 
(gazdasági, nemzetiségi, vallási) okokból több parasztzendülés tört ki az országban, pl. 
1950 májusában a boszniai Cazinska Krajinában és a horvátországi Slunj környékén. 
Ráadásul a blokád és a két aszályos év mellett a kollektivizálás keltette káosznak is 
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szerepe volt az élelmezési nehézségekben. Ezért az 1949. december 29–30-i pártplé-
num döntései alapján a kollektivizálást előbb lelassították, majd felfüggesztették, a 
kötelező beszolgáltatást pedig eltörölték. Azután az 1953. március 30-i dekrétummal 
teljesen új irányt szabtak az agrárpolitikának. Hozzáláttak a tsz-ek átszervezéséhez, 
amelyek idővel önigazgató agrárvállalatokká váltak, továbbá megengedték a tagságnak, 
hogy kilépjen a szövetkezetből és tíz hektárig (a magánbirtokok nagyságát annyiban 
maximálták) magával vigye beadott földjét. Ennek hatására a tsz-ek zöme gyorsan 
megszűnt, a falu „szocialista átalakításának” alapvető eszközeivé pedig a társadalmi 
szektor és az egyéni gazdaságok kooperációját, ill. a termőföldek társadalmi felvá-
sárlását tették meg.

A szovjetekkel való szembefordulás rendkívül fontos eleme volt az ország kül-
politikai újrapozícionálása. A súlyos nehézségekkel küzdő, addigi kelet-európai 
szövetségesei által blokád alá vett Jugoszlávia számára elemi kényszerűség volt elszi-
geteltségének feloldása, a túléléshez szükséges külső segítség biztosítása, s ezt rövid 
távon csakis a nyugati hatalmaktól remélhették. Ezért Belgrád számára fontossá vált 
az 1945 után mélypontra került jugoszláv–nyugati kapcsolatok rendezése. A nyugati 
nagyhatalmak pedig hamar felismerték, hogy Jugoszláviával teljessé tehető a Moszk-
vát a mediterrán térségtől elzáró, Törökországtól Olaszországig húzódó övezet (nem 
véletlenül igényelt Churchill már 1944-ben 50%-os befolyást Jugoszláviában) és hogy 
könnyebben semlegesíthetővé válik az erős olasz és görög kommunista mozgalom. 
Felismerték azt is, a szocialista államok egyenlőségének és a szocialista építés többfé-
leségének hirdetésével a titóista ideológia dezintegráló hatással lehet a szovjet tömb 
monolitikus rendjére. Ezért Jugoszlávia megsegítése mellett döntöttek anélkül, hogy 
a támogatásért cserébe  Tito számára elfogadhatatlan feltételeket szabtak volna.

A kapcsolatok újjáépítése azonban nem ment könnyen. A szovjetellenessé váló 
Jugoszlávia megsegítése ugyan hamar fontos stratégiai és propagandacél lett Nyu-
gaton, de az 1948-ig több okból (az ország bolsevizálása, trieszti konfl iktus, a görög 
kommunisták támogatása) felhalmozódott bizalmatlanság is éreztette hatását. Ezért 
a nagyobb mértékű segítségnyújtás csak 1949-től indult meg, a hidegháború csúcs-
pontján, amikor a keleti tömb hadseregfejlesztései és a szomszédokkal szembeni 
jugoszláv katonai fölény elkopása miatt reális veszélynek tűnt egy Jugoszlávia elleni 
intervenció. De kezdetben nemcsak a Nyugat volt bizalmatlan az addig igen harcias 
balkáni kommunistával, Josip Broz Titóval szemben, hanem  Tito is ódzkodott a Nyu-
gattól. Eleinte bízott az önerőben, és amíg nem vált világossá számára, hogy Sztálin 
politikája mennyire mély szakadékot vágott a két ország közé, addig óvakodott attól, 
hogy a gyors orientációváltással maga vágja el a szovjet–jugoszláv kapcsolatok ren-
dezésének a lehetőségét. Emellett ideológiai okokból is tartott a kapitalista függéstől. 
1949-ben azonban annyira elfajult a Jugoszlávia elleni kominformos hajsza, hogy 
már nem lehetett illúziókat táplálni. Így Jugoszláviának be kellett szüntetnie a görög 
felkelők támogatását (1949 júniusában lezárták a jugoszláv–görög határt, így a hát-
országuktól elvágott kommunista partizánok elvesztették a polgárháborút), el kellett 
ismernie az 1941 előtti adósságokat és az államosítások miatti kártérítési kötelezett-
séget, amelyekért cserébe – bizonyos korábbi segélyek után – 1951. augusztus 27-én 
az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország gazdasági segélyegyezményt 
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kötött Jugoszláviával, november 14-én pedig a jugoszláv haderő fejlesztéséről írtak alá 
amerikai–jugoszláv egyezményt. Ezt követte 1952. június 11-én a Német Szövetségi 
Köztársasággal kötött gazdasági megállapodás. Ezek alapján a nyugati nagyhatalmak 
1,2 milliárd dollár értékű gazdasági és katonai segélyt folyósítottak Jugoszláviának az 
1955-ig terjedő időszakban. Mindennek rendkívüli jelentősége volt, mivel az ország 
e nélkül aligha maradhatott volna talpon. A segélyek volumene az egyes nyugat-eu-
rópai államok számára a Marshall-terv keretében szétosztott támogatásokhoz volt 
mérhető, de fontos volt az is, hogy a Nyugat újra elfogadta Jugoszláviát gazdasági 
partnernek: 1953-ban a jugoszláv külkereskedelem 90%-a már a nyugati országokkal 
bonyolódott le.

A nyugati kapcsolatok újrafelvételéhez tartozott Jugoszláviának a két balkáni NA-
TO-tagállammal, Görögországgal és Törökországgal kötött 1953. február 28-i barátsági 
szerződése (amelyet 1954. augusztus 9-én – tiszavirág-életűnek bizonyult – katonai 
szövetséggé bővítettek), valamint a Triesztről való lemondás. Mint már jeleztük, a 
második világháború után a város hovatartozásáról éles vita folyt, amelyet 1947-ben 
a Trieszti Szabad Terület (STT) létrehozásával átmenetileg befagyasztottak. Végül az 
1954. október 5-i londoni négyhatalmi (amerikai–brit–olasz–jugoszláv) megállapo-
dással véglegesítették az olasz–jugoszláv (ma olasz–szlovén) határt: az STT B zónáját 
és az A zóna egyes részeit Jugoszláviához, az A zóna nagy részét pedig (a várost és az 
odavezető part menti sávot) Olaszországhoz csatolták.

Jugoszlávia azonban, noha rászorult a nyugati támogatásra, szocialista államként 
nem akart nyugati függésbe sem kerülni. Ezért a Kelet és a Nyugat közötti keskeny 
„senki földjére” szorult ország kezdettől fogva valamifajta harmadik utat keresett 
magának: megpróbáltak kapcsolatot teremteni a nyugati nem kommunista baloldallal, 
külpolitikailag pedig az ENSZ-re fókuszáltak. Belgrád a szovjet–jugoszláv kapcsolatok 
végleges megromlása után az Egyesült Nemzetek Szervezetében próbálta fellelni a 
függetlenség garanciáit, de elősegítette az új keletű ENSZ-centrizmust az is, hogy a 
világszervezet közgyűlése az országot 1949. október 20-án a Biztonsági Tanács nem 
állandó tagjává választotta. Ez egyrészt fontos pozíciót jelentett a jugoszláv érdekek 
képviseletében, másrészt az érintkezések az ENSZ-fórumokon a harmadik világ pro-
minens államaival (India, Egyiptom, Indonézia), ill. a velük kialakult nézetazonosság 
több fontos kérdésben (pl. a koreai háború vagy a gyarmati felszabadító mozgalmak 
megítélésében) felkeltette a jugoszlávok érdeklődését az újonnan felszabadult ál-
lamok iránt. Úgy vélték, hogy ezek az országok a függetlenségük megőrzésének és 
a szovjet–amerikai bipoláris vetélkedésnek a tekintetében Jugoszláviához hasonló 
helyzetben vannak. Egyre inkább bennük (főleg a potenciális nagyhatalomnak tartott 
Indiában) látták azt a szükséges és lehetséges szövetségesi kört, amellyel kooperálva 
távol tarthatják magukat mindkét szuperhatalom befolyásától és tömbmodelljétől. A 
kezdeti szolid kapcsolatkeresést aztán 1954-től aktívabb kezdeményezések váltották 
fel, miután a szovjet nyomás enyhülése és a trieszti rendezés következtében megnőtt a 
jugoszláv külpolitika mozgástere. Jól mutatja az új keletű aktivitást, hogy a jugoszláv 
elnök, aki az izoláció idején több mint öt évig (az 1947. decemberi romániai és az 1953. 
márciusi angliai útja között) ki sem tette a lábát az országból, az 1954 decembere és 
1956 júliusa közötti másfél esztendőben ellátogatott Indiába, Burmába, Egyiptomba 
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és Etiópiába, ill. otthon fogadta  Dzsaváharlál Nehru indiai és  Gamal Abden-Nasszer 
egyiptomi vezetőt. Ezek során (de jobbára már a jelen tanulmányban tárgyalt időszak 
után) formálódott ki a titói Jugoszlávia egyik „márkajelévé” vált elnemkötelezettségi 
külpolitika.

Végeredményben elmondhatjuk, hogy az 1940-es évek végén ígéretes új kurzus 
vette kezdetét Jugoszláviában: megindult egy desztalinizációs irányváltás, amely-
lyel megvédték az ország függetlenségét, a későbbiekben pedig számos tekintetben 
megújították az ország társadalmi-gazdasági és kormányzati rendszerét, javították az 
életszínvonalat, növelték a kulturális szférának és az emberek mindennapi életének 
a szabadságfokát. Ma már persze jól tudjuk, hogy ez a politika nem vezetett (több 
oknál fogva nem is vezethetett) el az ideológiailag beígért új modellig, a nyugati ma-
gánkapitalizmus és a szovjet államszocializmus közötti harmadik útig, sőt a délszláv 
népek államközösségét sem tudta tartósan biztosítani (jóllehet az ország második 
felbomlása mögött is összetett okok álltak, nem pusztán a titóizmus kudarca). Az 
1950 júniusában oly látványosan meghirdetett reformpolitika ellentmondásai és kor-
látjai azonban nemcsak történelmi távlatból mondhatók jól láthatónak, hanem igen 
korán, már az 1954. januári Đilas-ügy során megmutatkoztak. Ez volt az új útra tért 
Jugoszlávia első belpolitikai válsága, amely máris megakasztotta a reformfolyamatot 
(bár akkor még csak átmenetileg) világosan megmutatva a reformok határait és a 
titóizmusra mindvégig jellemző ideológiai és politikai korlátokat.

Mint ismeretes, 1953 őszén  Milovan Đilas cikksorozatot jelentetett meg a Borba 
c. pártlapban és a JKSZ elméleti folyóiratában, a Nova Misaoban. Kezdetben nem 
ütközött ellenállásba, sőt írásait sokan az 1952. novemberi pártkongresszuson meg-
hirdetett új eszmék kifejtésének tekintették. Ám amikor élesebben kezdte bírálni az 
átalakulás lassúságát és a „néptől elszakadt” vezető réteg életvitelét, s amikor az „állam 
elhalásának” folyamatához kapcsolódóan a párt „elhalásának” a szükségességéről írt, 
éles kritikát kapott vezetőtársaitól. A cikkekben Đilas a gyors és radikális reformok 
idealista híveként mutatkozott meg, ezért csak idő kérdése volt, hogy szembe kerül-
jön  Titóval és a vezér mögött felsorakozó „megfontoltan reformer“ pártvezetőséggel. 
Így nem csoda, hogy a KB 1954. január 16–17-i plénuma a nézeteit anarcholiberális 
elhajlásnak minősítette, őt magát pedig minden politikai funkcióból leváltotta (de 
személyi szabadságától akkor még nem fosztották meg). Tito akkoriban az átalakí-
tás lelassítása mellett döntött, egyrészt mert Sztálin halála után a jugoszláv–szovjet 
kapcsolatok javulásának reményében nem akarta tovább mélyíteni a két ország 
közötti politikai és ideológiai szakadékot, másrészt mert konszolidálni akarta a VI. 
kongresszus által bizonyos fokig dezorientált pártot. Nem tett jót  Đilas esélyeinek 
az sem, hogy népszerű volt, sokak szerint a már hetedik X-ben járó  Tito valószínű 
utóda, akire vezetőtársai (leginkább  Kardelj és  Ranković) bizonyos féltékenységgel 
néztek. Đilas bukásának mélyebb oka azonban a jugoszláv reformpolitika szükségszerű 
(és később is mindvégig jellemző) korlátozottsága volt; ezzel a Đilas-ügy mintegy 
megelőlegezte a titóizmus végkifejletét. A korlátokat ugyanis lebonthatatlanná tet-
ték a titóizmusnak a sztálinizmustól megörökölt immanens ideológiai és politikai 
sajátosságai, a JKSZ hatalmi monopóliumához való ragaszkodás és a társadalommal 
szembeni aufk lérista magatartás, amely az átalakulást az egypártrendszer „fokozatos 
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önfelszámolásaként“ fogta fel, s a reformokat csak a társadalom „érettségének” és 
szocialista öntudata megerősödésének arányában kívánta adagolni. Ezért a különutas 
jugoszláv szocializmus (kétségtelen átmeneti sikerei ellenére) nem bizonyult életké-
pes önálló modellnek, csupán a kelet-európai államszocializmus közös történelmi 
zsákutcájába vezető különös útnak.
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Molnár Tibor

A TITÓI JUGOSZLÁVIA ELSŐ 10 ÉVE A TISZA MENTÉN

I. KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETE ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
1945 ÉS 1955 KÖZÖTT

I. 1. A Zentai Járási Népbizottság 1945 és 1955 között

Zentán és környékén 1944. október 8-án történt meg az impériumváltás: a hatalmat 
a Népfelszabadító Bizottság ragadta magához. 1944. október 20-tól a legfelsőbb ju-
goszláv vezetőség döntése alapján a Bánát, a Bácska és a Drávaszög területén katonai 
közigazgatást vezettek be.1

A Bánát és Bácska Katonai Közigazgatásának parancsnoksága 1945. február 5-ei 
keltezésű átiratával értesítette a katonai közigazgatási szerveket és a népfelszabadító 
bizottságokat, hogy 1945. február 15-ei hatállyal Bácska és Bánát területén megszű-
nik a katonai közigazgatás. Ennek értelmében mindent meg kellett tenni, hogy az 
adott időponttól kezdődően a néphatalmi szervek – amelyek megszervezésére már a 
háború során, a fočai előírások2 alapján is sor került – átvegyék a közigazgatás teljes 
irányítását.

A katonai közigazgatás időszaka – 1944. október 20-a és 1945. február 15-e között 
– lehetővé tette, hogy a népfelszabadító bizottságok szervezetileg kiteljesedjenek, 
káderekben megerősödjenek, és így alkalmassá váljanak a rájuk háruló valamennyi 
közigazgatási és politikai feladat ellátására.

A polgári közigazgatás hathatós megszervezése érdekében a Vajdasági Népfelsza-
badító Főbizottság 1945. február 7-én megalkotta a Vajdaság területén működő nép-
felszabadító bizottságok ideiglenes szervezéséről és hatásköréről szóló határozatot.3

A határozat értelmében 1945. február 9-én Zentán megtartották a Zentai Járási 
Népfelszabadító Bizottság alakuló közgyűlését. A gyűlésen a Zentai Népfelszabadí-
tó Bizottság képviselői mellett részt vettek az adai, a horgosi, a magyarkanizsai, a 

 1 Bővebben lásd Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság iratai 1944–1945 – Odabrani spisi 
Komande grada Senta 1944–1945. Zenta–Szeged, 2011, 5–21.

 2 1942. január végétől május elejéig a bosznia-hercegovinai Foča városában állomásozott a jugoszláv 
partizánmozgalom főparancsnoksága, valamint a JKP KB. A „fočai előírások” (Fočanski propisi) néven 
ismertté vált dokumentumot 1942 februárjában  Moša Pijade (1890–1957) jugoszláv festő, újságíró 
és politikus, 1920-tól a JKP tagja állította össze, melyek két fontos területre irányultak: egyrészt a 
partizánalakulatok, másrészt a népfelszabadító bizottságok megszervezésére.

  http://www.focaci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=558&Itemid=123
 3 Odluka o privremenoj organizaciji i delokrugu rada narodnooslobodilačkih odbora na teritoriji 

Vojvodine. Službeni list Vojvodine, 1945. 1. sz.
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martonosi, valamint a moholi bizottságok küldöttségei is – összesen 42 résztvevő.4 
Az ülés kezdetén  Farkas Nándor5 többek között a következőket mondta:

„…a népfelszabadító bizottságok tagjai egy pillanatra sem felejthetik el, hogy há-
borúban állunk, és hogy a hátország elsődleges feladata minden segítséget megadni 
hadseregünknek, amely a frontokon harcol. Legnagyobb támogatást pedig úgy tudunk 
nyújtani hadseregünknek, ha felélesztjük a gazdaságot, ha megművelünk minden 
talpalatnyi földet, ha üzembe helyezünk minden ipari létesítményt. A katonai köz-
igazgatás megszüntetése, és a polgári közigazgatás bevezetése előtt állunk. A hatalom 
átadásának-átvételének 1945. február 15-ig meg kell történnie.”6

Az ülésen felszólalt  Stanko Radulov zentai városparancsnok is, aki a következőket 
mondta:

„…a katonai közigazgatás szervei elvégezték feladatukat. A feladat nem volt könnyű. 
[…] Ezen a vidéken a munkát különösen a nemzetiségi kérdés nehezíti. A néphatalmi 
szerveknek az elkövetkezőkben is különös gondot kell fordítaniuk a nemzetiségi kérdés 
igazságos megoldására. Minden erővel dolgozni kell, [hogy] az itt élő nemzetek [között] 
a testvériség–egységet megteremtsük. Egyébként a hadsereg továbbra is Zentán fogja 
állomásoztatni hátországi alakulatait, és az elkövetkezőkben is a polgári hatóságok 
rendelkezésére áll, és megadja a szükséges segítséget.”7

Ezt követően megválasztották a Zentai Járási Népbizottság tagjait, akik a következő 
személyek voltak:  Dragin Radivoj,  Mészáros Károly,  Đurković Vlajko,  Jajagin Sava, 
 Olajos Mihály,  Rehák László,  Borjanović Mirko,  Latinović Rosa,  Radulović Stanko, 
 Rekeczki Erzsébet,  Kővágó László,  Nešić Isa,  Kelemen Mátyás,  Sedmakov Dušan,  Bajić 
Ilija,  Szabó János,  Gyetvai Mihály,  Rácz Vince,  Savić Nenad,  Szép István,  Šandorov 
Aleksandar,  Kuburić Kajica,  Tóth István,  Miladinov Dušan,  Nedeljkov Paja,  Antóczi 
Sándor,  Györe Imre,  Majlend Ferenc,  Kršić Sava,  Vajda József.

Ezt követően a tagok közül megválasztották a Végrehajtó Bizottságot, amelynek 
elnöke  Jajagin Sava, alelnöke  Rácz Vince, titkára pedig  Olajos Mihály lett. A Végrehajtó 

 4 Katona Pal: Istorijat razvoja narodne vlasti u Senti. Senta, 1979, 21. (a továbbiakban: Katona 1979)
 5  Farkas Nándor (Zenta, 1920 – ?) jogász, politikus. A belgrádi, majd 1941 őszétől a budapesti Műszaki 

Karon tanult. 1943 júniusában letartóztatták. 1944 júniusában munkaszolgálatra Erdélybe vitték. 1944 
novemberében tért haza; a zentai járási, majd a szabadkai körzeti népbizottságban és pártbizottságban 
dolgozott. 1952 szeptemberétől a Vajdasági Magyar Kultúrtanács elnöke. A Belgrádi Egyetem Jogi 
Karán diplomázott. 1953–1959-ig az Újvidéki Rádió igazgatója, 1959–1962-ig és 1967–1974-ig a Fo-
rum vezérigazgatója, Vajdaság Végrehajtó Tanácsának alelnöke, a Vajdasági Dolgozó Nép Szocialista 
Szövetsége Tartományi Választmánya Elnökségének tagja, a Szerb Kommunista Szövetség Vajdasági 
Tartományi Bizottságának tagja, az Szerb Kommunista Szövetség Központi Bizottságának tagja.

 6 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1.1. köt. Közgyűlési jegyzőkönyvek: 1945. február 9-ei alakuló 
ülés jegyzőkönyve. Idézi Katona 1979, 21.

 7 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1.1. köt. Közgyűlési jegyzőkönyvek: 1945. február 9-ei alakuló 
ülés jegyzőkönyve. Idézi Katona 1979, 21.
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Bizottság további tagjai  Miladinov Dušan,  Vajda József,  Kršić Sava,  Dragin Radivoj, 
 Savić Nenad,  Szép István,  Majlend Ferenc és  Györe Imre lettek.8

A Járási Népfelszabadító Bizottság első rendes ülését 1945. február 20-án tartotta 
meg, amelyen megalakították az egyes ügyosztályokat: 1. Belügyosztály, 2. Közoktatási 
Ügyosztály, 3. Mezőgazdasági és Erdőgazdálkodási Ügyosztály, 4. Pénzügyosztály, 
5. Népegészségügyi Ügyosztály, 6. Népjóléti Ügyosztály, 7. Építésügyi Ügyosztály, 8. 
Kereskedelmi és Iparügyi Osztály.9

A Zentai járás területén jelentkeztek nehézségek a népfelszabadító bizottságok 
megszervezése során, különösen egyes káderek személye volt problematikus. A Zen-
tai Járási Népfelszabadító Bizottság 1945. május 18-án megtartott plénumán Mica 
Pejin – a bizottság kereskedelmi és iparügyi előadója – a következő éles hangú kritikát 
fogalmazta meg a gondokkal kapcsolatosan:

„…Hatalmunk szerveinek valódiaknak kell lenniük, rajtuk keresztül kell érvénye-
sülnie a népakaratnak, ezért akik a népellenes rezsimek kiszolgálói voltak, nem 
képviselhetik ma a népet, és nem teljesíthetik a nép igényeit. Az államapparátusnak 
meg kell felelnie a népnek, el kell távolítani [belőle] a lelketlen bürokratizmust, amely 
elnyomja a nép akaratát és kezdeményezését. Több alkalommal megállapítást nyert, 
hogy a járási bizottság nem támogatja kellőképpen a helyi bizottságokat. Ez a helyzet 
eddig nem javult. Nem volt kellő rálátásunk a járásban [működő] helyi bizottságokra. 
A magyarkanizsai titkár  Ljotić-szimpatizáns volt, a horgosi titkár pedig Bánátban a 
szerb fasizmus [sic!] szolgálatában állt. Adán a bizottság alelnöke a megszállás során 
a magyar fasiszta bizottság tagja volt. Ezek az emberek beférkőztek a bizottságokba, 
és munkájukkal csak a néphatalom kárára voltak.

A bizottság a nép politikai képviselője kell hogy legyen. Nem történhet meg az, 
ami Horgoson, hogy az egyetlen földműves, aki a bizottság elnöke, bürokrata tiszt-
viselőkkel van körülvéve, akiket a soviniszta beállítottságú emberek támogatnak. 
A magyarokkal szembeni soviniszta hozzáállás oda vezetett, hogy a megfélemlített 
magyar nép nem mer a konferenciákra jönni. A milícia, ahová beférkőztek a naplopó 
és lecsúszott elemek, elverték azt a fi atalt – a járási USAOJ tagját – aki, véletlenül elő-
vette a harmonikáját akkor, amikor a magyar fasiszták 1941-es áldozatainak temetése 
volt. Ugyanaz történt Moholon is május 1-jén, amikor a becsületes népek szolidaritási 
küzdelmét ünnepelték, [hogy] a népi milícia letartóztatott 15 magyart azzal a váddal, 
hogy „tűzharcosok”, és véresre verték őket, egyiküknek még a fülét is leharapták. Ha 
ezek az emberek bűnösek, akkor létezik hadbíróság, fel kell őket jelenteni és meg-
büntetik őket, de önkényesen senki sem cselekedhet, mert ez anarchiához vezet – és 
a bizottság minderre rábólintott.

[…] A lakosság egyáltalán nincs biztonságban. A milícia, amelynek védelmeznie 
kellene a lakosságot, pont az ellenkezőjét teszi. A tanyákon a katonaszökevények 
bandái rabolnak és gyilkolnak.

 8 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1.1. köt. Közgyűlési jegyzőkönyvek: 1945. február 9-ei alakuló 
ülés jegyzőkönyve. Idézi Katona 1979, 22.

 9 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1.1. köt. Közgyűlési jegyzőkönyvek: 1945. február 20-ei ülés 
jegyzőkönyve. Idézi Katona 1979, 22–23.
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Nem szenteltek kellő fi gyelmet a bizottságok összeállításánál a bizottságok nem-
zetiségi összetételére. Szinte az összes településen a magyarok vannak többségben, a 
bizottságokban mégis nagyobb volt a szerbek aránya. Természetes, hogy amíg a ma-
gyar nép nem képviselteti magát a hatalmunkban, nem lesz lelkesedés az ország[unk] 
iránt. Akkor tudjuk a becsületes magyarokkal megkedveltetni az országunkat, ha 
teljes egyenlőséget, és jelenlétet biztosítunk nekik a népi hatalomban – akkor szeretni 
fogják ezt az országot jobban, mint bármelyiket. A népfelszabadító harc nemcsak a 
szerbségért folyt, hanem minden becsületes népért, akik országunkban élnek. Ezért 
meg kell változtatni a bizottságok nemzetiségi összetételét.”10

A népbizottságokról szóló 1946-os általános szövetségi törvény11 értelmében a 
népbizottságok államhatalmi szervek voltak, amelyeken keresztül a nép a hatalmat 
gyakorolta a területi-közigazgatási egységekben. A népbizottsági testületeket álta-
lános, közvetlen és titkos választásokon választották. A népbizottságok irányító és 
végrehajtó szervei a végrehajtó bizottságok voltak: a végrehajtó bizottság tagjai álltak 
az egyes ügyosztályok élén.

A Zentai Járási Népbizottság felépítése az idő múlásával, a gyakorlati munkában 
szerzett tapasztalatok alapján – a hatályos jogszabályok fi gyelembe vételével – válto-
zott: 1946-ban az V. és VI. ügyosztály összevonásával létrejött a Népegészségügyi és 
Népjóléti Ügyosztály, megalakult a Tervbizottság és a Munkaügyi Felügyelőség.

A bizottságok megalakításáról és a népbizottságok közigazgatási apparátusának 
átszervezéséről szóló rendelet12 értelmében a Zentai Járási Népbizottság Végrehajtó 
Bizottságának 1948. november 11-én megtartott ülésén döntöttek a következő szervek 
megalakításáról: 1. Titkárság, 2. Tervbizottság, 3. Ellenőrző Bizottság, 4. Mezőgazda-
sági Bizottság, 5. Kereskedelmi és Közellátási Bizottság, 7. Kommunális Bizottság, 8. 
Ipar- és Kézművesipari Bizottság, 9. Munkaügyi Bizottság, 10. Kulturális és Oktatási 
Bizottság, 11. Népjóléti Bizottság, 12. Népegészségügyi Bizottság, 13. Közlekedési 
Bizottság.

Az Zentai Járási Népbizottság 1948 novemberében kialakult felépítéshez viszonyí-
tott változások 1949 és 1951 között:

1949. június 13-án megalakult a Közbeszerzési Bizottság, �
1949. augusztus 10-én megalakult a Belügyi Bizottság, �
1950. augusztus 20-án a Közlekedési Bizottság beolvadt a Kommunális  �
Bizottságba,
1951. február 20-án az Oktatási Bizottság átalakult Oktatási Tanáccsá, �
1951. március 26-án az Ipar- és Kézművesipari Bizottság feladatait a Zentai  �
Járási Iparkamara vette át,

 10 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1. köt. A Járási Népfelszabadító Bizottság 1945. május 18-ai 
plénumának jegyzőkönyve.

 11 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ, 1946. 43. sz.
 12 Uredba o osnivanju povereništva i reorganizaciji upravnog aparata narodnih odbora. Službeni glasnik 

NRS, 1948. 48. sz.
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1951. július 29-én összevonták a Mezőgazdasági Bizottságot a Kereskedelmi  �
és Közellátási Bizottsággal,
1951. július 29-én összevonták a Munkaügyi Bizottságot a Népjóléti  �
Bizottsággal.

A felsorolt változások után, 1951 közepén a Járási Népbizottság felépítése a követ-
kezőképpen alakult: 1. Titkárság, 2. Tervbizottság, 3. Belügyi Bizottság, 4. Pénzügyi 
Bizottság, 5. Közbeszerzési Bizottság, 6. Népegészségügyi Bizottság, 7. Munkaügyi 
és Népjóléti Bizottság, 8. Kommunális és Közlekedési Bizottság, 9. Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Közellátási Bizottság, 10. Oktatási Tanács.

1950-től – a szovjet típusú szocialista rendszerre adott válaszként – Jugoszlá-
viában kezdett fokozatosan életbe lépni a JKP ideológusai13 által megálmodott 
munkásönigazgatás mint a szocialista társadalmi berendezés sajátos, jugoszláv for-
mája. Az új gazdasági-társadalmi modell alapvető elve – szemben a szovjet modellel, 
ami tulajdonképpen „államkapitalizmusként” működött – az volt, hogy a vállalatok 
irányítását a dolgozók kezébe adja, és ezzel a gazdaság irányítását elválasztja az ál-
lamtól: ez a gyakorlatban valójában soha nem valósult meg.

Az munkásönigazgatás bevezetése a vállalatokba magával vonta a közigazgatás 
reformját is: a népbizottságokról szóló 1952-es általános törvény14 értelmében a 
népbizottságok az államhatalom helyi önigazgatási szervei voltak a községekben 
és a járásokban. A törvény megszüntette a végrehajtó bizottságokat: a népbizottság 
döntéseit közösen, az egész testület ülésein hozták meg, a végrehajtó hatalmat pedig 
a népbizottságok tanácsai gyakorolták. A járási népbizottságokat két tanács alkotta: 
a Járási Tanács és a Termelők Tanácsa. A Járási Tanács a járás területén élő összes 
polgár képviselete volt, míg a Termelők Tanácsa a termelésben, a kereskedelemben és 
a szállítmányozásban tevékenykedő – a jövedelmet megvalósító – dolgozók képviseleti 
testülete volt. A két tanács döntéseit közösen, megegyezéses alapon hozta meg.

A Zentai Járási Népbizottság 1952. április 30-án megtartott ülésén megszüntették 
a járási Végrehajtó Bizottságot, és megalakultak a következő tanácsok: 1. Gazdasági 
Tanács, 2. Kommunális Tanács, 3. Népegészségügyi és Népjóléti Tanács, 4. Oktatási 
és Művelődési Tanács, 5. Belügyi Tanács.

Ugyanazon az ülésen meghatározták, hogy a Járási Népbizottság keretében a köz-
igazgatási ügyeket a következő ügyosztályok fogják ellátni: 1. Gazdasági Ügyosztály, 
2. Költségvetési Ügyosztály, 3. Közoktatási és Művelődési Ügyosztály, 4. Népjóléti 
és Népegészségügyi Osztály, 5. Kommunális Ügyosztály, 6. Titkárság, 7. Statisztikai 
Hivatal. Az ügyosztályok élén az osztályvezetők álltak.

A járási népbizottságok adminisztrációjának átszervezéséről szóló rendelet15 
értelmében a Járási Népbizottság 1952. szeptember 6-án megtartott ülésén megala-
kultak a következő titkárságok: 1. Népbizottság Titkársága, 2. Belügyi Titkárság, 3. 

 13  Edvard Kardelj (1910–1979) és  Milovan Đilas (1911–1995).
 14 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ, 1952. 22. sz.
 15 Uredba o organizaciji administracije narodnih odbora srezova. Službeni list FNRJ, 1952. 38. sz.



3 0

Közoktatásügyi és Művelődési Titkárság, 4. Népjóléti és Népegészségügyi Titkárság, 
5. Gazdaságügyi Titkárság, 6. Kommunálisügyi Titkárság, 7. Katonai Ügyosztály.

A Zentai Járási Népbizottság 1953. február 18-án megtartott együttes ülésén meg-
alakult a Járási Népbizottság alapszabályzatát előkészítő bizottság, amely 1953. július 
18-ra el is készítette a járási statútumot. A tartományi szervek jóváhagyását követően 
a járási alapszabályzat 1954-ben lépett életbe. A statútum 6. szakasza értelmében a 
Járási Tanácsnak 65, a Termelők Tanácsának 50 tagja volt – a tanácsokba a Zentai 
járáshoz tartozó 12 község és Zenta város – a lakosság, illetve a dolgozók lélekszá-
mához viszonyítva részarányosan – delegálta képviselőit.

I. 2. A Zentai Városi Népbizottság 1945 és 1955 között

A Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság 1945. február 14-én alakult meg, illeté-
kességi területéhez tartozott Zenta város, Felsőhegy, Kevi, Tornyos, Zentaőrs16 és 
Gu naras17 település.18

A két utóbbi település csak 1945 végéig maradt a Zentai Városi Népbizottság kereté-
ben: a Zentai Járási Népbizottság 1945. december 23-án megtartott ülésén elfogadták 
a felsőbb szervek azon indítványát, melynek értelmében Zentaőrsöt Csantavérhez, 
Gunarast pedig Topolyához kell csatolni. Magyarázatként a következő hangzott el:

„Mindkét település jobban kötődik Topolyához, illetve Csantavérhez, és Csan ta véren 
keresztül Szabadkához, mint Zentához, és gazdaságilag is oda gravitál. Zentaőrs tele-
pülés Zentától 26 km-re van, Csantavértől pedig csak 1 km-re. Képtelenség továbbra 
is ilyen állapotot fenntartani, mert ezeknek az embereknek 26 km kell megtenniük, 
hogy pl. adót fi zessenek. Gunaras 32 km-re van Zentáról, Topolyától pedig 10 km-
re. Gunaras lakói sohasem fognak gazdaságilag és művelődésileg jobban Zen tához 
gravitálódni, mint Topolyához.”19

Ugyanazon az ülésen döntés született arról, hogy szükség van a helyi, falusi nép-
bizottságok megalakítására.

Végleges döntést a két említett település elcsatolásáról a Zentai Városi Népbizottság 
Végrehajtó Bizottságának 1946. október 6-ai ülésén született, amikor is döntöttek a 
határvonalakról. Ugyanazon az ülésen vették tudomásul a Kevi Helyi Népbizottság 
megalakításának tényét, amely azonban valós munkáját csak 1947. március 31-én 
kezdte meg.

Az 1945. február 14-én megalakult Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság 24 tag-
ból állt:  Mirko Lolin,  Dušan Vitković,  Lévai Mihály,  Radivoj Dragin,  Božo Vučurović, 
 Rácz Vince,  Uroš Popović,  Molnár Cs. János,  Aleksandar Stojkov,  Radivoj Babin, 
 Szép István,  Takács János,  Slavko Vukov,  Molnár Péterné,  Gyetvai András,  Milorad 
Babin,  Danilo Branovački,  Ollai Antal,  Matúz Péter,  Isa Pejin,  Molnár G. József,  Ács 
József,  Gyurcsik Flórián és  Olajos Vince.

 16 A települést 1945-től már Dušanovónak hívták.
 17 Az eredeti iratban a település nevének a Senćanski Gunaraš változata szerepel.
 18 TLZ, F. 121 Zenta Községi Népbizottság. 1.2. kötet: Jegyzőkönyv.
 19 TLZ, F. 132 Zentai Járási Népbizottság. 1.1. kötet: Jegyzőkönyv.
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A 12 tagú Végrehajtó Bizottság tagjai voltak:  Isa Nešić mint elnök,  Mészáros Károly 
mint alelnök,  Stevan Bogdanović mint alelnök,  Dušan Milićev mint titkár,  Isa Kečan 
mint a Belügyi Osztály,  Szabó Ferenc mint az Oktatásügyi Osztály,  Mate Josimović 
mint a Mezőgazdasági Osztály,  Lazar Rakić mint a Pénzügyosztály,  Gyetvai Gábor 
mint a Népjóléti Osztály, ing.  Kocsis Nándor mint az Építésügyi-műszaki Osztály és 
Toldi Illés mint a Kereskedelmi és Iparügyi Osztály főnöke.20

1945. március 21-én a Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság felépítése a kö-
vetkezőképpen alakult: I. Elnökség, II. Belügyi Osztály, amelyhez a népi milícia 
és a Közlekedési Alosztály tartozott, III. Oktatásügyi Osztály, IV. Mezőgazdasági 
Ügyosztály, V. Pénzügyosztály, melyhez a könyvelőség, a kataszter, az adóhivatal, a 
pénzügyőrség és a piaci díjbeszedők tartoztak, VI. Népegészségügyi Osztály a városi 
közkórházzal, VII. a Népjóléti Ügyosztály a Lakásügyi Alosztállyal, VIII. Építésügyi 
és Műszaki Osztály, IX. Kereskedelmi és Iparügyi Osztály, amelyhez az összeírók és 
a Közellátási Alosztály is tartozott.

1946. január 1-jével a Belügyosztály kivált a Városi Népbizottság keretéből, és a 
belügyminisztérium hatáskörébe került.

Az 1946-os, népbizottságokról szóló általános szövetségi törvény21 értelmében a 
Városi Népbizottság 1946. május 28-ai ülésén megalakították az Általános Ügyosz-
tályt.

1947. december 8-án a zentai Városi Népbizottság keretében a következő ügy-
osztályok működtek: 1. Gazdasági, Kereskedelmi és Közellátási Ügyosztály, 2. 
Pénzügyosztály, 3. Építésügyi és Közlekedési Ügyosztály, 4. Közoktatási Ügyosztály, 
5. Mezőgazdasági és Erdészeti Ügyosztály, 6. Munkaügyi Osztály, 7. Kommunális 
Ügyosztály, 8. Népegészségügyi és Népjóléti Ügyosztály.

A felsorolt ügyosztályok mellett a Városi Népbizottságnak volt Tervbizottsága is.
Az 1952-es, népbizottságokról szóló általános törvény22 értelmében, és a népbizott-

ságok újjászervezéséről szóló törvény23 rendelkezéseit fi gyelembe tartva megszűnt a 
Végrehajtó Bizottság munkája. A városi és városi községek népbizottságairól szóló 
törvény24 értelmében az 1952. szeptember 3-án megtartott ülésen öt titkárságot ala-
kítottak: 1. Népbizottság Titkárság,

2. Gazdasági Titkárság, 3. Kommunálisügyi Titkárság, 4. Népjóléti és Egészségügyi 
Titkárság, 5. Közoktatási és Művelődési Titkárság.

A Zentai Városi Népbizottság 1953. július 29-én megtartott ülésén elfogadták a 
városi népbizottság alapszabályzatát.

 20 TLZ, F. 121 Községi Népbizottság, Zenta. 1.2. kötet: Jegyzőkönyv. 
 21 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ, 1946. 43. sz.
 22 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ, 1952. 22. sz.
 23 Zakon o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora. Službeni glasnik NRS, 1952. 15. sz.
 24 Zakon o narodnim odborima gradova i gradskih opština. Službeni glasnik NRS, 1952. 29. sz.
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II. A VÁLASZTÓJOG KORLÁTOZÁSA JUGOSZLÁVIÁBAN AZ 1945-BEN
MEGTARTOTT ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS KAPCSÁN

1945. november 11-én Jugoszlávia-szerte sorsdöntő, országos szintű alkotmányozó 
nemzetgyűlési választást tartottak, amely – leegyszerűsítve – arról döntött, hogy az 
ország államformája monarchia vagy köztársaság legyen-e.

Az 1941. április 6-ai Jugoszláviát ért német támadást követően II. Péter jugoszláv 
király és kormánya Londonba emigrált, ezzel az ország politikai vezetés nélkül ma-
radt. A jugoszláv királyi hadsereg 1941. április 17-én aláírta a feltétel nélküli kapi-
tulációt. A jugoszláv királyi hadsereg ezredese,  Dragoljub Mihailović25 elutasította a 
megadást, és alakulatával Ravna gorára26 húzódott vissza a megszállók elleni felkelés 
előkészítése céljából. 

1941 nyarán – a német haderő Szovjetunió elleni támadását követően – ország-
szerte kitört a jugoszláv kommunisták irányította népfelkelés, melynek élére a Josip 
Broz Tito került. 

A Tito irányította népfelszabadító mozgalomnak szüksége volt a politikai legiti-
mitásra. Létjogosultságának politikai igazolására, 1942. november 26-án a boszniai 
Bihaćban megalakult a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács – közkeletű 
nevén az AVNOJ – mint a nemzeti felszabadítási mozgalom legfelsőbb népképviseleti 
szerve.

1943. november 29-én a boszniai Jajcéban az AVNOJ megtartotta második ülését, 
amelyen a következő fontos döntéseket hozták:

az AVNOJ törvényhozó és végrehajtó képviseletté alakult; �
megalakult a Jugoszlávia Népfelszabadító Bizottsága mint népi forradalmi  �
kormány, melynek élén  Tito állt;
az emigráns királyi kormányt megfosztották képviseleti jogától; �
II. Péter királynak megtiltották az országba való visszatérést; �
a háború befejezését követően a nép fogja eldönteni, hogy az ország  �
monarchia vagy köztársaság lesz-e;
kifejezték szándékukat, hogy Jugoszláviát demokratikus elvek alapján,  �
egyenrangú nemzetek közösségeként alakítják ki.

A szövetségesek nyomására, melyet legmarkánsabban  Churchill angol miniszterel-
nök képviselt, 1944. június 14-e és 16-a között Vis szigetén tárgyalásokat folytattak a 
jugoszlávkérdés megoldásában érdekelt felek. A tárgyalásokon a Jugoszláv Népfelsza-
badító Bizottságot  Tito képviselte, az emigráns királyi kormányt pedig  Ivan Šubašić 
miniszterelnök. Šubašić jugoszláv érzelmű horvát politikus volt, aki az 1939 és 1941 
között a Jugoszláv Királyság államhatárai között létező Horvát bánság kinevezett 
bánja volt.

 25  Mihailović,  Dragoljub (Ivanjica, 1893 – Belgrád, 1946) a jugoszláv királyi hadsereg tábornoka, a 
jugoszláv honi hadsereg főparancsnokságának vezérkari főnöke, 1942 januárjától jugoszláv hadügy-
miniszter. 1946-ban az OZNA elfogta; az ellene indított büntetőperben halálra ítélték és kivégezték.

 26 Fennsík Szerbiában, a Suvobor-hegységben.
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A megállapodás értelmében a királyi kormány elismerte a kommunista irányítású 
népfelszabadító mozgalmat. Cserébe a Jugoszláv Népfelszabadító Bizottság beleegye-
zett abba, hogy Jugoszlávia államberendezéséről csak a háború befejezését követően 
fognak döntést hozni.

A szovjet Vörös Hadsereg és a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg alakulatai 1944. 
október közepére birtokukba vették a Bánát és a Bácska területét.

A visszafoglalt területeken megalakultak, és a hatalmat magukhoz ragadták a 
népfelszabadító bizottságok. A népfelszabadító bizottságok sajátságos, forradalmi 
néphatalmi szervek voltak, amelyek a hatóság szerepét töltötték be.

A népfelszabadító bizottságok már működésük első napjaiban megalakították 
fegyveres testületeiket – az ún. Népőrséget –, melyeket a közrend fenntartására és az 
általuk hozott intézkedések végrehajtásának biztosításra alkalmaztak.

A legfelsőbb jugoszláv vezetés 1944. október 17-én döntést hozott, melynek értel-
mében a Bánát, a Bácska és a Drávaszög területén – ideiglenes jelleggel, de legfeljebb 
a háború befejezéséig – katonai közigazgatást vezetnek be. A katonai közigazgatás 
hivatalos feladata a térségben uralkodó helyzet „normalizálása” volt. A jugoszláv 
katonai közigazgatás 1944. október 20-án kezdte meg működését. Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy a katonai szervek illetékességi területükön korlátlan hatalommal 
rendelkeztek.

A katonai közigazgatás időszakát használta ki a kommunista hatalom arra, hogy 
leszámoljon valós vagy vélt politikai, ideológiai és osztályellenségeivel tekintet nélkül 
azok nemzetiségére és felekezeti hovatartozására.

Ebben az időszakban a „háborús bűnösnek” nyilvánított személyek tömeges 
kivégzése mellett sor került a magyar lakosság elűzésére a Sajkás-vidékről, az itt 
maradt németek és részben a magyarok internálásra és gyűjtőtáborba zárására, a 
magyar férfi ak munkaszolgálatra való behívására, ill. kényszersorozására a partizán 
hadseregbe. A Bácskába 1941 során betelepített bukovinai székelyek többségének a 
kiürítési parancs miatt távoznia kellett.

A katonai közigazgatás 1945. február 15-ig működött.
A Vis szigetén kötött megállapodás értelmében 1945. március 7-én – még a háború 

befejezése előtt – megalakult a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia vegyes összetételű 
átmeneti kormánya. Az új kormány miniszterelnöke  Tito lett, miniszterelnök-helyettese 
 Milan Grol szerb nemzetiségű polgári politikus, a külügyminiszteri posztot pedig  Ivan 
Šubašić kapta. A polgári politikusok – egyrészt munkájuk ellehetetlenítéséből kifolyólag, 
másrészt az országban uralkodó diktatórikus állapotok miatt – 1945 augusztusától kezd-
ve fokozatosan kiléptek az ideiglenes kormányból. Az ideiglenes kormány mandátuma 
1945. november 11-ig – az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokig – szólt.

A II. világháború Jugoszlávia területén 1945. május 15-én ért véget.
A háborút követően beköszöntött az ország konszolidációjának időszaka. A kariz-

matikus Tito irányította jugoszláv kommunisták teljesen befolyásuk alatt tartották 
a hadsereget és a rendőrséget. Az érdekük az volt, hogy az ország teljes politikai és 
gazdasági irányítását is mielőbb a kezükbe kaparintsák. Ennek szellemében az AVNOJ 
1945. augusztus 7-e és 10-e között megtartotta harmadik ülését, amelyen a Demok-
ratikus Föderatív Jugoszlávia ideiglenes nemzetgyűlésévé nyilvánította magát.
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Az ideiglenes nemzetgyűlés legfontosabb feladata az alkotmányozó nemzetgyűlési 
választások előkészítése volt. Ennek érdekében 1945. augusztus 10-én meghozták a 
választói névjegyzékekről szóló törvényt.27

A törvény 1. szakaszában említett névjegyzékek összeállítására azért volt szükség, 
hogy ellenőrizzék a jugoszláv állampolgárok választói jogosultságát az elkövetkező 
választásokon. A törvény az adott település választói névjegyzékének összeállításával 
a helyi népbizottságot bízta meg. 

A törvény 3. szakasza szerint választójoggal rendelkezett minden 18. életévét be-
töltött férfi  és nő, a Jugoszláv Hadsereg tagjai, valamint a Jugoszláv Népfelszabadító 
Hadsereg valamennyi volt tagja tekintet nélkül életkorukra. Jelentős demokratikus 
előrelépésnek számított ez, hiszen a királyi Jugoszláviában a nőknek, a katonatisz-
teknek és a sorkatonai szolgálatot töltőknek nem volt szavazati joga.

A törvény 4. szakasza meghatározta, hogy kiktől vonják meg a választói jogot. 
Nem volt választói joguk:

azoknak a minisztereknek, akik a kormány tagjai voltak 1929. január 6-a  �
és 1939. február 5-e között. Kivételt képeztek, akik kitüntették magukat a 
megszállók elleni harcban;
a megszálló katonai alakulatok minden tagjának és hazai segítőiknek, akik  �
tartósan és aktívan harcoltak a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg, illetve a 
Jugoszláv Hadsereg és a Jugoszláviával szövetséges hadseregek ellen;
a Kulturbund tagjainak, az olasz fasiszta szervezetek tagjainak és  �
családtagjaiknak, amennyiben nem tudják bizonyítani, hogy részt vettek az 
antifasiszta és népfelszabadító harcban;
azoknak a személyeknek, akik aktív vezetők és kiemelkedő tagok voltak az  �
usztasa, a csetnik, a Nedić- és a Ljotić-féle szervezetekben, a fehér és kék 
gárdában vagy más hasonló quslingszervezetekben és csoportokban az 
országon belül vagy külföldön, amelyek együttműködtek a megszállókkal és 
segítőikkel, valamint azoknak a személyeknek, akik hasonló tevékenységet 
folytattak;
azoknak a személyeknek, akik a megszállóknál vagy a quislingeknél  �
politikai vagy rendőri szolgálatot láttak el;
azoknak a személyeknek, akik önkéntesen és saját kezdeményezésükből, az  �
ellenség támogatásának céljából azok rendelkezésére bocsátották katonai és 
gazdasági eszközeiket;
azoknak a személyeknek, akik bírósági ítélet alapján elvesztették nemzeti  �
becsületüket, illetve politikai vagy állampolgári jogaikat arra az időszakra, 
amelyikre az ítélet vonatkozik;
a gondnokság alatt lévő személyeknek. �

 27 Zakon o biračkim spiskovima. Službeni list DFJ, 1945. 59. sz.
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A törvény úgy irányozta elő, hogy a 2–7. felsorolt rendelkezéseket nem alkalmazzák 
azokra a személyekre, akikről bebizonyosodik, hogy részvételük az említett szerveze-
tekben vagy katonai alakulatokban kényszer hatására történt, vagy csak látszatrész-
vétel volt abból a célból, hogy kárt okozzanak a megszállóknak és kiszolgálóiknak, 
valamint azoknak a személyeknek az esetében, akik csatlakoztak a népfelszabadító 
harchoz vagy segítették azt.

A tagköztársaságok kormányai a szövetségi kormánnyal összhangban határozták 
meg pontosan, hogy mely szervezetek, intézmények és csoportok tartoznak a törvény 
4. szakaszának 2–4. pontja alatt felsoroltak közé.

A törvény ezen kitételeiből is látszik, hogy a kommunista hatalom az ellenségek 
meghatározásában nem tett különbséget a nemzetek között.

A törvény 5. szakasza arról szól, hogy a választókat állandó lakhelyükön vették 
fel a választói névjegyzékre, és választói jogukat csak állandó tartózkodási helyükön 
érvényesíthették.

A választói névjegyzékbe egy-egy személyre vonatkozóan a következő adatok ke-
rültek be: a választó vezeték- és keresztneve, apja neve, születés helye és időpontja, 
írástudó-e vagy sem, lakcíme és nemzetisége.

A járási és a városi népbizottságok keretében bizottságot hoztak létre, amelynek a 
feladata a helyi népbizottságok által összeállított választói névjegyzékek ellenőrzése és 
jóváhagyása volt. Ezenkívül első fokon döntött a panaszok ügyében. A bizottság tagja a 
járásbíróság egy bírája, a járási népbizottság egy tagja és annak a helyi népbizottságnak 
egy tagja volt, amelynek területére a névjegyzék vonatkozott. Egy-egy járásban annyi 
bizottság alakult, ahány helyi népbizottság tartozott az illető járáshoz.

A törvény 17. szakasza értelmében a választói jegyzékből kimaradt vagy kihagyott 
személyek panasszal élhettek, melyet a választói névjegyzékekkel foglakozó bizottság-
nak 5 napon belül kellett elbírálnia. A bizottság döntése ellen a járási népbíróságnál 
lehetett fellebbezni, amelynek 5 nap állt a rendelkezésére, hogy döntést hozzon.

A helyi népbizottságoknak a törvény életbe lépését követően 20 napjuk volt arra, 
hogy összeállítsák az elsődleges választói névjegyzéket.

Választói névjegyzékekről szóló törvény 4. szakasza értelmében 1945. augusztus 
23-án a szerbiai népkormány rendeletet alkotott arról, hogy mely – a háború alatt 
működő – szervezeteket minősítik ellenségesnek.28 Erre azért volt szükség, hogy 
tudják, kitől lehet megvonni a szavazati jogot.

A rendeletből egyértelműen kitűnik, hogy a német és magyar szervezetek mellett 
más nemzetek is a „terítékre kerültek”: a horvát részről az usztasaszervezetek és 
fegyveres testületek, a valamint a domobranok – a horvát honvédség, szerb részről 
a  Ljotić- és  Nedić-féle fegyveres testületek,  Draža Mihailović csetnikjei, valamint az 
albánok és a muszlimánok szervezetei és fegyveres testületei is, amelyek együttmű-
ködtek a megszállókkal.

A Vajdaság területén a következő magyar vonatkozású szervezeteket nyilvánították 
ellenségesnek:

 28 Odluka Narodne vlade Srbije o organizacijama koji su u smislu čl. 4. Zakona o biračkim spiskovima 
oglašene za neprijateljske. Službeni glasnik Srbije, 1945. 27. sz.
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a Nyilaskeresztes Párt, �
az Imrédy-féle Magyar Megújulás Pártja, �
a Turáni Vadászok, �
a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség, �
a Bánáti Magyar Közművelődési Szövetség. �

A rendelet megjelenését követően országszerte minden településen – így a Bácská-
ban és a Bánátban is – nagygyűléseken tárgyalták meg, kinek nem jár a választójog, 
illetve kitől vonják azt meg.

Az újvidéki Magyar Szó – amely ekkor már hivatalosan is a Vajdasági Népfront 
magyar nyelvű napilapja volt – 1945. szeptember 27-én a Tisza mente bánáti részéről 
a következő tudósítást közölte:

„A törökkanizsai járás összes helyiségeiben tömeges konferenciákat tartottak, amelyeken 
megtárgyalták a választásokról és a szavazójogról szóló törvényt. A konferenciákon szép 
számban jelent meg a lakosság, ami legjobban bizonyítja a széles néprétegek érdeklődését 
a közeljövőben tartandó választások iránt. A nép készségét mutatta, hogy szavazatával 
megerősítse a népi hatalomba, és a Népfrontba vetett bizalmát. Különösen nagy volt a 
lakosság elégedettsége a konferenciákon a szavazójegyzékek megtárgyalásánál, amikor 
megállapították, hogy a megszállók gazdasági és politikai együttműködőitől elveszik a 
szavazati jogot. A törökkanizsai járás területén 164 személy esetét terjesztették a járási 
választási bizottság elé, amely megállapítja, az illetőknek van-e szavazójoguk. Ezek ellen 
a nép emelt vádat, és valamennyien különböző fasiszta szervezetek vezetői és aktív tagjai 
voltak. Szerbeket és magyarokat egyaránt leleplezett a nép, és elítélte azokat is, akik 
gazdaságilag együttműködtek a megszállókkal. Szanádon  Srdić Arsennak, a banjicai 
láger őrének vették el szavazójogát. Törökkanizsán a következő ismert ellenségeket 
fosztották meg szavazati joguktól:  Terzin Grujót, aki miatt egy szerb a megszállás alatt 
németországi gyűjtőtáborba került;  Ubori Jaškót, aki mint a német katonai rendőrség 
tagja részt vett a hazafi ak megkínzásában;  Papp László bankigazgatót, a DMKSZ szer-
vezőjét, aki »fekete könyvvel« 29 fenyegette meg a szerb polgárságot.

A lakosság aktív részvételével a Népfront munkájában bizonyítja, hogy a népi tö-
megek megértették feladatukat, és élnek demokratikus jogaikkal.”30

A magyar nyelvű napilap 1945. szeptember 29-ei számában így írt a Népfront 
nagygyűléseiről:

„…A legtöbb népgyűlésen az egybegyűltek maguk tisztították meg soraikat az áru-
lóktól, illetve maguk indítványozták azok törlését a választói névjegyzékből, akik a 
megszállás alatt, mint vezetők, együttműködtek a megszállókkal.”31

 29 Ez alatt feltehetően azt értették, hogy a hatalommal szemben illojális, hűség szempontjából gyanús 
magatartású szerb és más nemzetiségű polgárokról összeírások, nyilvántartások készültek.

 30 A törökkanizsai járás népe kizárja a választásokból a nép ellenségeit. Magyar Szó, II. évf. 1945. szep-
tember 27. 223. sz. 3.

 31 Vajdaság népe tömegesen vesz részt a Népfront gyűlésein. Magyar Szó, II. évf. 1945. szeptember 29. 
225. sz. 3.
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A kommunista hatalom – különösen a Vajdaságban – megritkította azon választók 
számát, akik – potenciálisan – a polgári opcióra adhatták volna le voksukat. Ebből is 
látszik, hogy a választások végeredményét nem bízták a véletlenre. Hiszen:

a Vörös Hadsereg elől menekülve a jugoszláv területet 1944 őszén – a  �
becslések szerint – 150 000 német és 40 000 magyar hagyta el,
az itt maradt németeket 1944 őszén táborokba internálták megvonva tőlük  �
az összes polgári jogot,
a Bácskából a magyar honvédségbe bevonultatott és hadifogságba került  �
férfi ak zöme még nem térhetett haza, de választójoggal különben sem 
rendelkezhetett volna a meghozott törvény értelmében,
a választói névjegyzékről szóló törvény – a korabeli jugoszláv adatok szerint  �
– legalább 200 000 választópolgártól vonta meg ezt a jogot. Ez az adat 
azonban korántsem fedi a valóságot, valószínűleg sokkal nagyobb számról 
volt szó.

A törvényben elméletileg létezett jogorvoslat a megvont választójog visszaszerzé-
sére. A fellebbezések ügyében – másodfokon – a járásbíróságok voltak illetékesek. 
A bíróságnak mérlegelnie kellett, hogy a benyújtott bizonyítékok alapján hogyan 
döntsön: jóváhagyja-e a bizottság döntését, vagy visszaadja-e a választójogot.

Vizsgáljunk meg néhány példát a választójog megvonásával kapcsolatosan a Zentai 
Járásbíróságnál folytatott eljárások korabeli irataiból. A bírósági iratokból kitűnik, 
hogy azokra a bűnökre vonatkozó bizonyítékok, amelyek alapján megvonták a vá-
lasztójogot, általában „megcáfolhatatlanok” voltak.

Jó példa erre a horgosi eset, ahol számos polgártól vonták meg a választójogot ugyan-
azzal a magyarázattal: 1941. április 7-én résztvevői voltak a Gazdakörben megtartott 
gyűlésnek, ahol arról döntöttek, hogy a településen a rendfenntartás céljából meg-
szervezik a nemzetőrséget. Bizonyítékul a Szegedi Új Nemzedék című napilap 1942. 
április 12-ei számát csatolták, melyben részletesen leírják az 1941-es horgosi esemé-
nyeket.32 A tudósítás szerint az inkriminált gyűlésen a horgosi tűzoltók testületileg 
részt vettek. A horgosiak védekezésükben azt állították, hogy a cikk szerzője és az 
1941. áprilisi összejövetel szervezője  Fodor Gellért – korábbi jugoszláv parlamenti 
képviselő – volt, aki ellenlábasaival szemben ezzel akart magának nagyobb tekintélyt 
kivívni a faluban és a magyar hatóságok előtt.

Az eset érdekessége, hogy a lapban felsorolt állítólagos nemzetőrök közül – az eddi gi 
kutatások szerint – az 1944 őszén elkövetett megtorlásokban csupán egyetlen személy 
vesztette életét, és a későbbiek során a hadbíróság ezért a cselekményért Horgosról 
senkit sem vont büntetőeljárás alá. Azonban amikor a választójog megvonásáról volt 
szó, szinte mindenkitől megvonták azt, akinek a neve az újságban szerepelt.

 32 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1435/1945 –  Németh Ferenc horgosi lakos választójogának meg-
vonási ügye. Csatolva a Szegedi Új Nemzedék XXIV. évf. 82. számának egy példánya.
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Jellemző volt – az ellenségesnek nyilvánított magyar szervezetek jellege alapján –, 
hogy a választójog megvonása különösen hátrányosan érintette az amúgy is vékonyka 
magyar értelmiségi réteget.

A már említett esethez kapcsolódóan a választójogot  Hosszú Aurél nyugalmazott 
horgosi tanítótól is megvonták. Hosszú Aurél tanító nagy tekintélynek örvendett a 
faluban. Huzamos ideig tartó pedagógusi tevékenysége mellett az 1913-ban létrejött 
önkéntes tűzoltótestület alapító tagja és parancsnoka is volt egyben. Panaszát a Járásbí-
róság 1945. október 10-én elvetette, így az egy hónappal később tartott választásokon 
nem vehetett részt. Választói jogát a bíróság csak 1946. augusztus 8-ai végzésével adta 
vissza, melynek indoklásába a következőt írták:

„… a bizonyítékokból, amelyeket a panaszos benyújtott a következőket lehetett meg-
állapítani: a megnevezett, mint a[z önkéntes] tűzoltó század parancsnoka, nem nyúj-
tott semmiféle segítséget a megszálló magyar hadseregnek, hogy az önkéntes tűzoltó 
testületnek, mint társadalmi egyesületnek, nem volt politikai jellege, [valamint], hogy 
a megnevezett 1936-ban nyugállományba vonult, és mint ilyen, a gyermekeket nem 
taníthatta fasiszta szellemben.”33

1944 őszén a Tito partizánjai által végrehajtott atrocitásoknak számos délvidéki pap, 
lelkész esett áldozatul. Az ellenük foganatosított terror – igaz, már enyhébb formában, 
hiszen életük nem forgott veszélyben – a választások kapcsán is folytatódott.

Ft.  Fábry Jenő zentai plébánostól megvonták a választói jogot, mert a vádak szerint 
1941 áprilisában a zentai nemzetőrök tisztségviselője volt. Ft.  Fábry beterjesztett 
panaszában leírta, hogy nem volt a nemzetőrök tisztségviselője, és 1941 áprilisában 
tevékenységével a kialakult feszültség csillapításán és bajba került szerb polgártársai 
megsegítésén munkálkodott. A bíróság az ő esetében is csak 1946. augusztus 10-én 
hozott pozitív döntést. A bíróság magyarázata szerint „mivel a vádak, amelyek miatt 
annak idején megvonták a szavazati jogát, valótlannak bizonyultak”.34

A másik zentai plébánostól, ft .  Péchy Bélától azzal a váddal vonták meg a szavazati 
jogot, hogy „prédikációiban a szerbek kiirtására ösztönözte a népet”. Ft. Péchy a pana-
szában azt bizonyította, hogy prédikációiban soha nem foglakozott politikával, csak 
a hittel, valamint hogy az emberek egymás közötti szeretetéről prédikált. Kiemelte, 
hogy 1941 és 1944 között szerb nemzetiségű polgártársain ott segített, ahol csak tu-
dott. Név szerint megemlítette azokat, akiket megsegített, és állításainak igazolására 
tanúként zentai illetőségű, szerb nemzetiségű polgárokat nevezett meg. Mindezek 
ellenére választói jogát nem nyerte vissza még 1946-ban sem.35

 Földi András zentai kereskedőtől azért vonták meg a választói jogot, mert a nyilas-
párt kiemelkedő tagjának minősítették. A bíróság ezt a tényt arról a fényképről álla-

 33 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1308/1945 –  Hosszú Aurél horgosi lakos választójogának meg-
vonási ügye.

 34 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1317/1945 –  Fábry Jenő zentai lakos választójogának megvonási 
ügye.

 35 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1329/1945 –  Péchy Béla zentai lakos választójogának megvonási 
ügye.
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pította meg, amely 1942 végén,  Szálasi Ferenc zentai látogatása alkalmával készült: 
a vacsorán Földi közvetlenül Szálasi mellett ült.36

 Tichy Béla horgosi gyógyszerésztől és szőlőtulajdonostól is megvonták a választói 
jogot azzal a váddal, hogy „a megszálló hatóság segítségével kizsákmányolója volt 
a munkásnépnek”. Tichy gyógyszerész panaszához csatolta a Horgosi Népbizottság 
három legmagasabb rangú tisztségviselőjének – az elnöknek, a titkárnak és a belügyi 
előadónak – a nyilatkozatát, melyben kijelentik, hogy a nincs tudomásuk arról, hogy 
a gyógyszerész a nép kizsákmányolója lett volna, noha aláírták az erre vonatkozó 
határozatot. Ennek ellenére  Tichy Béla csak a második körben, 1946 augusztusában 
kapta vissza választójogát.37

A köztiszteletben álló zentai gyógyszerész, dr.  Bánff y Boldizsár is felkerült arra 
az 1945. szeptember 14-én nyilvánosságra hozott névjegyzékre, amelyen azoknak a 
zentaiaknak a neve szerepelt, akiket kihagytak a választói névjegyzékből. A gyógysze-
rész szeptember 17-ei keltezéssel írásos panaszt nyújtott be a választói névjegyzéket 
összeállító járási bizottsághoz, amelyben elutasította azokat a vádakat, amelyekre 
hivatkozva lehagyták a választói névjegyzékről. A vádak elsősorban az 1941 és1944 
közötti, ún. „magyarok ideje alatt” tanúsított magatartására vonatkoztak, amelyek 
miatt viszont a hatóságok büntető eljárást nem kezdeményeztek ellene. Panaszát 
azonban a bizottság még aznap elutasította.

Másodfokon szeptember 28-ai keltezésű fellebbezésével a zentai Járási Népbíró-
sághoz fordult. Az ügyet a bíróság 1945. október 13-án tárgyalta, és elutasította a 
fellebbezést.

 Bánff y gyógyszerész még 1946-ban sem kaphatta vissza választói jogát. A Városi 
Népbizottság Elnökségének 17645/1945-ös számú, 1946. szeptember 27-ei keltezésű 
határozata szerint „eddigi munkájával nem igazolta azt, hogy a bizottság megváltoz-
tassa a rá vonatkozó elsődleges véleményét”.38

Az összes megvizsgált választójog-megvonás közül talán  Csányi Margit adai lakos 
esete a legkülönösebb. Egy fi atal, tehetséges szavalóról volt szó, aki a vádak szerint 
„a megszállók politikai propagandájának a szolgálatába állt azzal, hogy mint ismert 
és tehetséges szavaló [előadásaival] terjesztette a megszállók fasiszta eszméit, amibe 
beleélve magát, még zokogott is”.39 Azt hiszem, az ilyen szemléletmódot nem szük-
séges külön magyarázni.

A választási kampány során a kommunista hatalom a lehető legkeményebben igye-
kezett ellehetetleníteni a jugoszláv polgári oldalt, aminek következtében az nem is 
indult a választásokon, és híveit bojkottra szólította fel.

 36 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1318/1945 –  Földi András zentai lakos választójogának megvonási 
ügye.

 37 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1427/1945 –  Tichy Béla horgosi lakos választójogának megvonási 
ügye.

 38 TLZ, F. 127 Zenta Járásbíróság. Vp. 1340/1945 – Dr.  Bánff y Boldizsár zentai lakos választójogának 
megvonási ügye.

 39 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1828/1945 –  Csányi Margit adai lakos választójogának megvonási 
ügye.
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A választási kampány Tisza menti hangulatát jól illusztrálja az újvidéki Magyar 
Szó 1945. október 16-án napvilágot látott cikke:

„Vasárnap a kora esti órákban tartották meg Szentán a városháza nagytermében a 
választási népgyűlést, amelyre hatalmas tömeg verődött össze. A zsúfolásig megtöltött 
termen kívül százával álltak az emberek, akik kiszorultak és abban reménykedtek, hogy 
részesei lehetnek a példátlanul lelkes manifesztációnak. Öregek és fi atalok, asszonyok 
és az ifj úság tömegei szorongtak egymáshoz zsúfolva, egyre fokozódó lelkesedéssel 
tüntetve. Ebben a hangulatban nyitotta meg a gyűlést  Radivoj Dragin, az egyik szentai 
városi képviselőjelölt, akinek bevezető szavai után  Dejan Ivačkovics őrnagy a hadsereg 
nevében beszélt abból az alkalomból, hogy a Jugoszláv Hadsereg egy év előtt ezen a 
napon vonult be Szentára.

Ezután  Táborosi Mihály képviselőjelölt-helyettes a népgyűlés főszónoka beszélt. Be-
vezetőben a választás előkészületeivel foglalkozott, majd áttért a reakció munkájára:

– A reakció nem elégszik meg azzal, hogy politikai téren igyekszik zavart kelteni – 
mondotta – hanem gazdasági téren igyekszik megnehezíteni az országépítő munkát. 
Szabotálással, spekulációval, fekete tőzsdézéssel, rosszhiszemű híresztelésekkel arra 
törekszenek ezek az elemek, hogy zavart támasszanak és ebből jogtalan anyagi előnyö-
ket is szerezzenek. Korábban megelégedtek azzal, hogy kívülről igyekeztek rombolni, 
újabban azonban behúzódnak a Népfontba és belülről akarnak bomlasztani. Szükséges 
tehát, hogy kellő elővigyázatossággal fi gyeljük saját sorainkat és gondosan óvakodjunk 
minden bomlasztásától.

– A reakció folytonosan hibákról beszél. Mi nem tagadjuk, [hogy] vannak hibák, 
amelyeken javítani kell, de ha hibákról beszélünk, országos jelentőségű sikerekről is 
szólnunk kell. Beszélünk [kell] arról is, [hogy] Vajdaság földművesei megművelték a 
földet akkor, amikor alig néhány kilométerre még folytak a harcok. Azóta az ország-
ban több ezer kilométer vasút épült, sok száz hidat is felépítettünk, rendbe hoztuk az 
utakat, hogy ezzel is lehetővé váljék az egyes országrészek összeköttetése és ellátása, s 
hogy élelmiszerekkel lássuk el azokat a vidékeket, amelyek lakosságát az éhhaláltól kell 
megmenteni. Teljes eredményt még nem értünk el, de hiszem, hogy hamarosan ez is 
sikerül. A nép összefogott, és a nép hatalmas ereje mutatkozik meg ebben a munkában. 
A nép erejére alapítjuk az országot és az építő munkát.

– Szentán újabban a testvériség és egyenlőség gondolatának félreértésével, arányszá-
mokat teremtenek és bizonyos kulcsszám szerint, a lakosság számarányának megfelelő-
en osztják be a szükséges tisztségeket [a] közhivatalokban és mozgalmi vezetőségekben. 
A testvériség nem ezt jelenti. Nem arányszámokat kell teremteni és kulcsszámokat 
keresni, mert ez már magában véve bizonyos ellentéteket támaszt, hanem mindenki, 
aki arra érdemes nemzetiségre való tekintet nélkül kell, hogy érvényesüljön. A cél az, 
hogy a lakosság teljesen összeforrjon, a testvériség és egyenlőség nemcsak szóbeszéd 
legyen, mert ma itt Vajdaságban a magyarság olyan szabadságot élvezhet, amilyent 
soha azelőtt, magyar iskolák, egyesületek, magyar lap és összejövetelek gondoskodnak 
a magyarság kulturális neveléséről.

A szónok ezután elmagyarázta a választások jelentőségét és azt, miért fontos éppen 
az, hogy a magyarok száz százalékban leadják szavazatukat. Vajdaság népe nem most 
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szavaz, már akkor leadta szavazatát, amikor úgyszólván a körmeivel szántotta fel a 
földet, a néhány kilométerre innen folyó harcok tüze mellett. A választások csak de-
monstrációt jelentenek, amelyen a lakosság kimutatja állásfoglalását, és éppen ebben 
a véleménynyilvánításban kell, hogy a magyarság [az] utolsó emberig szavazzon. Ezzel 
válik lehetségessé, hogy eltemessük egyszer és mindenkorra azokat a reakciósokat, akik 
még reménykednek, és alattomos munkával próbálják szétválasztani Vajdaság népét.

A parasztkérdésről szólva megelégedéssel állapította meg, hogy Vajdaságban a 
parasztság és [a] földműves nép teljes mértékben kiveszi részét a munkából. Az a 
lendület, amellyel ilyen nehéz körülmények között [a] szántás, vetés, aratás munkáját, 
és a gabona beszolgáltatását az éhezők ellátására végzik azt mutatja, hogy a föld népe 
is állásfoglalást, és teljes szívvel és lélekkel mellénk állt. Éppen az az akarat, hogy ezt a 
rendszert és belső berendezését megtarthassuk, teszi szükségessé, hogy a köztársasági 
államformát válasszuk a királyság helyett, mert csak a köztársaság teszi lehetővé, hogy 
[a] testvériség, jogegyenlőség és [a] szabadság szelleme érvényesüljön.

A szónok szavait nagy lelkesedéssel fi gyelte a tömeg, és gyakran szakította félbe 
tüntető közbekiáltásokkal. Feđa őrnagy, a következő szónok azzal kezdte beszédét, 
hogy kedves szerb és magyar testvéreknek szólította a hallgatóságot, amely szavakra 
tomboló, percekig tartó lelkesedéssel ünnepelték.  Tényi László közkatona magyar 
nyelven szólt a tömeghez, majd  Rácz Vince Szenta város elnöke és képviselőjelöltje 
ugyancsak magyar nyelven beszélt a választások jelentőségéről. Végül  Nagy József a 
helyi bizottság titkára ismertette a jelöltek rövid életrajzát.”40

A választási kampányról még csak annyit, hogy a kampánycsend ismeretlen foga-
lom volt: egy nappal a szavazás előtt a Magyar Szó címlapon közölte az alábbi írást:

„ Moša Pijade, az ideiglenes szövetségi nemzetgyűlés alelnöke sajtóértekezletet tartott 
a bel-, és külföldi sajtó képviselőivel. Közölte, hogy Jugoszláviában a bejelentett ki-
fogások felülbírálása után a választói névjegyzékben összesen 8 178 958 szavazó van, 
és a választói névjegyzékből 199 883 szavazót töröltek, ami 2,4 százaléknak felel meg. 
Egy hónappal előbb, amikor a választói névjegyzékeket lezárták, a töröltek száma 
253 108-at tett ki, ami 3,09 százaléknak felel meg. A bírósági ellenőrzések ezt a számot 
lényegesen csökkentették. Míg Szerbia többi részében a törlés 2,4 százalékot jelentett, 
Vajdaságban csak 1,3 százalék törlésére volt szükség.

A szövetségi nemzetgyűlésnek 348 tagja van, és a választásokon 738 jelöltet állítottak 
egész Jugoszláviában. Valamennyi jelölt a Népfront tagja, azonban sok helyen versen-
gés folyik a jelöltek között és ezért helyenként 3, 4 sőt 5 urnát is fel kellett állítani. A 
jelöltek között minden párt képviselve van, amely részt vesz a Népfontban. A jelölések 
azonban nem számarány és a pártok számbeli erőssége szerint történtek, hanem úgy, 
ahogyan a legalkalmasabb embereket kiválaszthatták, hogy képviselőségre jelöljék. Ez 
az oka annak, hogy rendkívül nagy számban vannak a jelöltek között olyanok is, akik 
semmiféle párthoz nem tartoznak.

 40 Szenta népének példátlanul lelkes választói tömeggyűlése. Magyar Szó, II. évf. 1945. október 16. 240. 
sz. 3.
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Az ellenzék távolmaradását a választásokról a nemzetgyűlés alelnöke azzal ma-
gyarázta, hogy ennek legfőbb oka az ellenzék gyengesége. Nem vesz részt a választá-
sokon, mert túlságosan gyenge ahhoz, hogy bármilyen szerepet is játsszon politikai 
életünkben.

A pártok bomlása nem a háború alatt következett be, hanem ez egy állandó folyamat 
volt [az] 1929. január 6-ai diktatúra óta, amelynek során a pártok széthullottak.

 Milan Grol mozgalmáról  Moša Pijade leleplezte, hogy a pártvezetőség több tagja 
nyíltan együtt dolgozott a németekkel, a többiek pedig  Draža Mihailović szerveze-
tével. A párt titkára szívszélhűdésben meghalt, amikor Draža Mihailovićnál tartott 
megbeszélésen megtudta, hogy a Vörös Hadsereg elérte a Dunát. A Demokrata Párt 
többsége egyébként  Milan Grol kilépése után is megmaradt a frontban, abban jelentős 
szerepet játszik és jelöléseket eszközöl.

Nem lehet tehát ellenzéki pártokról beszélni, csupán kis csoportokról, amelyek még 
mindig a múltban élnek, és a múltat kívánják vissza.

– Ezzel szemben a Népfront élő valóság – mondotta a nemzetgyűlés alelnöke – 
amely politikai szervezetébe fogja az egész népet. Ez nem mesterséges tákolmány, 
önként adódott, hogy minden népi erő összefogott a fasizmus elleni harcban. A nép 
kapcsolatait a fronttal [a] legjobban megmutatták a választási előkészületek során 
megtartott gyűlések nagy tömegei.

Eszerint a vasárnapi választások szükséges kifejezői lesznek a nép hangulatának, és 
a politikai valóságnak. Ezen semmi esetre sem változtatna az sem, ha az úgynevezett 
ellenzék is fellépne a választásokon.”41

A választásokat – a nagyarányú írástudatlanság miatt – gumigolyócskák segítsé-
gével bonyolították le. A golyó azért volt gumiból, hogy ne legyen hallható, amikor 
az urnába esik. Létezett ún. névtelen urna42 is – ebbe ejtették a golyót azok, akik nem 
akartak a Népfront listájára, vagyis a kommunistákra szavazni.

A választás technikai tudnivalóiról a Magyar Szó 10-én tájékoztatta olvasóit:

„A vasárnapi választások előkészületeit lezárták. A hét folyamán nagyobb népgyű-
léseket már sehol sem tartottak, és a kisebb konferenciák is csak arra szorítkoztak, 
hogy a választóknak ismételten megmagyarázzák, hogyan kell választaniuk. Sokak 
előtt még mindig nem elég világos, hogyan kell szavazatukat leadni. Mindenekelőtt 
fontos tudni azt, hogy ha valaki nem kapott értesítést arról, melyik szavazóhelyen kell 
szavaznia és nem érdeklődött önként a városháza illetékes hivatalánál, az nem ok arra, 
hogy elmaradjon a szavazástól.

Az értesítések kizárólag technikai jellegűek voltak, és semmi mást nem tartalmaz-
tak, csupán azt, hogy a értesített szavazó polgárnak melyik szavazóhelyen kell leadnia 
szavazatát.

Mindenkinek joga van, sőt kötelessége szavazni akkor is, ha ilyen előzetes értesítést 
nem kapott.

 41 Szavazzatok a Népfront listájára, amelynek élén Tito marsall áll. Magyar Szó, II. évf. 1945. november 
10. 261. sz. 1.

 42 A szerb „ćorava kutija” magyar jelentése „vak urna”.
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A hirdetmény alapján, hogy városkörzetében nevének kezdőbetűje szerint hol van 
a szavazóhelye. Itt reggel 7-től este 7-ig megszakítás nélkül, a nap bármely időpont-
jában jelentkezhet, hogy leadja szavazatát. Amikor a szavazó-helységben megjelenik, 
bemutatja értesítő céduláját, vagy bemondja nevét és a névjegyzékben megállapítják, 
hogy van-e szavazati joga. Ugyanakkor azt is megjelölik, hogy jelentkezett szavazásra, 
nehogy bárki is visszaélhessen nevével. Abban az esetben, ha az igazoló bizottságban 
a tagok közül senki sem ismeri, arcképes igazolvánnyal kell igazolnia magát. E forma-
ságok elvégzése után az elnök átadja a szavazó golyót, amelyet jobbkezébe, marokba 
szorítva kell tartani. A választó először a szövetségi választásokra adja le szavazatát. 
Itt három urna van felállítva. Az első urna a Népfront hivatalos jelöltjének urnája. A 
második azoké, akik ugyan a Népfront listáján, de külön jelölték magukat. A szavazó 
szabadon választhat, hogy melyik jelöltre adja le szavazatát. Az itt felállított harmadik 
urna az úgynevezett névtelen urna, amelybe azok dobjál be a gumigolyójukat, akik nem 
kívánnak a Népfrontra szavazni. A névtelen urna a reakciós ellenzék szavazóhelye, és 
csak a nép ellenségei fognak ide szavazni.

Senki, aki szabadságban, jogbiztonságban, népi egyenjogúságban kíván élni, nem 
szavazhat, és nem szavaz úgy, hogy a harmadik urnába dobja szavazati golyóját.

Nagyon fontos, hogy mindenki megőrizze a szavazás titkosságát. Mindenkinek 
kötelessége tehát, hogy zárt kezét mind a három urnába bedugja, és csak akkor mu-
tassa fel nyitott üres tenyerét, amikor kezét már a harmadik urnából is kihúzta. Semmi 
esetre sem szabad a legkisebb jellel sem elárulni azt, hogy már az első vagy második 
urnában elengedte a gumigolyót, mert az ilyen szavazás megsérti a választás tisztaságát 
és titkosságát, és a szavazatszedő-bizottság az ilyen szavazatot megsemmisíti.

A szavazat titkossága olyan demokratikus jog, amit nem szabad megsérteni. Aki 
akár tüntetésből, akár másmilyen okból ilyen hibát elkövet, annyi, mintha egyáltalán 
nem szavazott volna.

Amikor a szövetségi urnáknál a szavazó elvégezte a szavazást, újból jelentkezik 
szavazatszedő bizottság elnökénél, akitől újabb gumigolyót kap, hogy a népi parlament 
választásain is szavazhasson. Ekkor egy, a szobában más helyen felállított urna-cso-
porthoz megy, ahol csupán két urna áll. Az egyik a népi parlament kerületi listájának 
urnája, minthogy a népi parlament választásain csak egyetlen kerületi jelölő listát 
állított a Népfront.

A másik urna itt is semleges urna, azoknak az urnája, akik a régi kizsákmányoló 
népellenes, fosztogató rendszert kívánják visszaállítani.

Itt is szigorúan kell ügyelni, hogy a szavazás titkosságát meg ne sértsék, nehogy 
szavazatuk kárba vesszen. Amikor a második urnából kihúzta kezét a szavazó, és 
felmutatja nyitott, üres tenyerét, ezzel szavazói tevékenységét befejezte, és teljesítette 
kötelességét népe és önmaga iránt.”43

Az 1945. november 11-én lebonyolított választások – melyek demokratikussága és 
tisztasága enyhén szólva is erősen kétséges volt – hivatalos eredményét 1945. novem-
ber 23-án hozták nyilvánosságra. Országos szinten a szavazásra jogosult 8 383 455 

 43 Magyar Szó, II. évf. 1945. november 10. 261. sz. 1.
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választó 88,66%-a járult az urnákhoz: 90,48% a Népfrontra szavazott, míg 9,52% az 
ellenzékre.

Az újvidéki Magyar Szó már 1945. november 13-ai számában közölte a vajdasági 
választások eredményét.44 Ezek szerint a Vajdaságban a szavazásra jogosultak 92,33%-a 
járult az urnákhoz: 85,46%-uk szavazott a Népfrontra, 14,54%-uk az ellenzékre. A 
Népparlament tartományi listájára szavazott 738 275 szavazó (80,65%), a névtelen 
urnára adta szavazatát 174 398 szavazó (19,35%).

A hivatalos zentai adatok:

Város – szavazók száma: 21 380, leszavazott 18 622 (87,1%), nem szavazott  �
2758 (12,9%). A Népfront 13 435 (72%) –  Rácz Vince 8844,  Dušan 
Miladinov 4591 – a névtelen urna 5187 (28%) szavazatot kapott. A népi 
parlament tartományi listájára 11 946 szavazat, a névtelen urnába 6676 
szavazat került. 
Járás – szavazók száma: 38 139, leszavazott 35 680 (93,55%), nem szavazott  �
2459 (6,45%). A Népfront 23 144 (64,86%) –  Radivoj Dragin 11 926, 
 Mrđanov 11 218, névtelen urna 12 536 (35,14%) szavazatot kapott. A népi 
parlament tartományi listájára 20 569 szavazat, a névtelen urnába 15 111 
szavazat került.45

Az alkotmányozó nemzetgyűlésbe összesen 348 képviselő megválasztásra  �
volt lehetőség a következő elosztásban: Szerbia 87, Horvátország 86, 
Szlovénia 29, Bosznia-Hercegovina 58, Macedónia 24, Montenegró 9, 
Vajdaság 41 és Koszovó 14 – megválasztott szövetségi képviselők közül 
5-en voltak magyar nemzetiségűek. Az 150-es létszámú tartományi 
parlamentben 37-en voltak magyar nemzetiségűek.46

Az alkotmányozó nemzetgyűlés 1945. november 29-én Belgrádban tartotta meg 
alakuló ülését, amelyen kihirdették a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság kikiáltá-
sáról szóló deklarációt. Ezzel Jugoszláviában végérvényesen eltörölték a királyságot, 
és megtörtént a teljes kommunista hatalomátvétel.

III. AZ ÁLLAMOSÍTÁS ÉS A VAGYONELKOBZÁS TÖRVÉNYI ALAPJAI

Az új Jugoszlávia kommunista vezetésének előre deklarált célja volt a jugoszláv társa-
dalomban uralkodó tulajdonviszonyok radikális megváltoztatása. Ennek érdekében 
– már a háború idején – a jogalkotó szervek 1945. március 9-ét követően számos 
olyan jogszabályt hoztak, amelyekkel – közvetlenül vagy közvetve – a magán- és jogi 
személyektől vagyont koboztak el. Az elkobzott vagyont államosították, majd általá-
nos népi, állami vagy szövetkezeti tulajdonba ruházták át. Mindez azt szolgálta, hogy 
a jugoszláv szocialista pártállam különböző eljárásokkal megalapozza a szocialista 

 44 Magyar Szó, II. évf. 1945. november 13. 264. sz. 1.
 45 Uo.
 46 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, 

2004, 365.
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állami vagyont, és ezzel szovjet típusú társadalmi-gazdasági rendszert építsen ki. A 
Jugoszláviában alkalmazott államosítás fő ismérvei a radikalizmus, a gyorsaság és a 
célirányosság volt.

A Szövetségi Népképviselőház által alkotott jogszabályok, melyek közvetlenül vagy 
közvetve az államosítást segítették:

Határozat az ellenséges vagyon állami tulajdonba való átvételéről, a távol  �
levő személyek vagyona feletti állami igazgatásról és a megszálló hatóság 
által erőszakkal elidegenített vagyon feletti vagyonzárról;47

Törvény a földreformról és a betelepítésről; � 48

Törvény a nem megengedett spekuláció és gazdasági szabotázs  �
megakadályozásáról;49

Törvény a nemzeti, faji és vallási gyűlölet és viszálykodás kiváltásának  �
tilalmáról;50

Törvény a népi javak védelméről és azok kezeléséről; � 51

Törvény a vagyon elkobzásáról és az elkobzás végrehajtásáról; � 52

Törvény a vagyon elkobzásáról és az elkobzás végrehajtásáról szóló törvény  �
megerősítéséről, módosításáról és kiegészítéséről;53

Törvény az ellenség megszállása idején szerzett hadi nyereség  �
elkobzásáról;54

Törvény az ellenség megszállása idején szerzett hadi nyereség elkobzásáról  �
szóló törvény megerősítéséről, módosításáról és kiegészítéséről;55

Törvény az egyesületekről, a gyűlésekről és egyéb nyilvános  �
összejövetelekről,56

Törvény a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia állampolgárságáról; � 57

 47 Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom 
neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno otuđile. Službeni list 
DFJ, 1945. 2. sz.

 48 Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.; Službeni list FNRJ, 1946. 16., 
24., 99.; 1947. 101.; 1948. 105., 1951. 19., 42–43.; 1956. 21.; 1957. 52., 55.; 1965. 10. sz.

 49 Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni list DFJ, 1945. 26. sz.
 50 Zakon o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora. Službeni list DFJ, 1945. 36. 

sz.; Službeni list FNRJ, 1946. 56. sz.
 51 Zakon o zaštiti narodnih dobara i njihovom upravljanju. Službeni list DFJ, 1945. 36. sz.
 52 Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije. Službeni list DFJ, 1945. 40. sz.
 53 Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije. 

Službeni list FNRJ, 1946. 61. sz.; 1946. 74. sz.
 54 Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list DFJ, 1945.  

36. sz.
 55 Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme 

neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, 1946. 52. sz.
 56 Zakon o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima. Službeni list DFJ, 1945. 65. sz.; Službeni 

list FNRJ, 1947. 29. sz.
 57 Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugoslavije. Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.



4 6

Törvény a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság állampolgárságáról; � 58

Törvény a volt jugoszláv katonaság szülőföldre visszatérni nem akaró tisztjei  �
és altisztjei, valamint a megszállót kiszolgáló és külföldre menekült katonai 
alakulatok tagjai állampolgárságának megvonásáról;59

Törvény a nép és az állam ellen elkövetett bűncselekményekről; � 60

Törvény a tiltott kereskedelem, spekuláció és gazdasági szabotázs  �
visszaszorításáról;61

Törvény az ellenség vagyonának állami tulajdonba való átvételéről és a távol  �
levő személyek vagyona feletti vagyonzárlatról;62

Törvény a vagyon kezeléséről, amelyet a tulajdonosoknak a megszállás ideje  �
alatt el kellett hagyni, valamint a megszállók és kiszolgálóik által elkobzott 
vagyon kezeléséről;63

Törvény a vagyon kezeléséről, amelyet a tulajdonosoknak a megszállás  �
ideje alatt el kellett hagyni, valamint a megszállók és kiszolgálóik által 
a megszállás ideje alatt elkobzott vagyon kezeléséről szóló törvény 
megerősítéséről, módosításáról és kiegészítéséről;64

Törvény az általános népvagyon és az állami igazgatás alatt levő vagyon  �
védelméről;65

Törvény a magántulajdonban levő gazdasági társaságok államosításáról; � 66

Rendelet az közérdekű állami mezőgazdasági birtokok kikerekítéséről; � 67

A Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság határozata a betelepítettek  �
korábbi lakóhelyeikre való visszatelepítésének ideiglenes tilalmáról,68

 58 Zakon o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Službeni list FNRJ, 1946. 54. sz.; 
1948. 105. sz.

 59 Zakon o oduzimanju državljanstva ofi cirima i podofi cirima bivše jugoslovenske vojske, koji neće da se 
vrate u otadžbinu i pripadnicima vojnih formacija koji su služili okupatoru i odbegli u inostranstvo. 
Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.; Službeni list FNRJ, 1946. 86. sz.

 60 Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države. Službeni list DFJ, 1945. 66. sz.; Službeni list FNRJ, 
1946. 59. sz.; 1947. 106. sz.; 1947. 110. sz.

 61 Zakon o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni list 
FNRJ, 1946. 56., 74. sz.

 62 Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih 
lica. Službeni list FNRJ, 1946. 63. sz.; 1946. 74. sz.

 63 Zakon o postupanju sa imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja 
im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača. Službeni list DFJ, 1945. 36. sz.

 64 Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali 
napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača. 
Službeni list FNRJ, 1946. 64. sz.

 65 Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države. Službeni list FNRJ, 1946. 86. 
sz.

 66 Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća. Službeni list FNRJ, 1946. 98. sz.; 1948. 35. 
sz.

 67 Uredba o arondaciji državnih poljoprivrednih dobara opštedržavnog značaja. Službeni list FNRJ, 
1946. 99. sz.

 68 Odluka Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije o privremenoj zabrani vraćanja kolonista u 
njihova ranija mesta življenja. Službeni list DFJ, 1945. 13. sz.
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Törvény a telepeseknek és az agrárérdekelteknek juttatott föld odaítélésének  �
felülvizsgálásáról Kosovo és Metohija térségében;69

Törvény az 1941. április 6-ig a Vajdaság Autonóm Tartomány nagybirtokain  �
végzett földreform megszüntetéséről;70

Alaptörvény a kisajátításról; � 71

Alaptörvény a kisajátított és elkobzott erdőbirtokokkal való eljárásról; � 72

Büntető Törvénykönyv; � 73

Törvény a büntetések, a biztonsági intézkedések és nevelő-javító  �
intézkedések végrehajtásáról;74

Rendelet a vagyonjogi viszonyokról és a parasztszövetkezetek  �
átszervezéséről;75

Törvény a bérházak és telkek államosításáról; � 76

Törvény a termőföldek hasznosításáról; � 77

Törvény a telkek meghatározásáról a városokban és a városi jellegű  �
településeken;78

Törvény a magángyógyszertárak felvásárlásáról; � 79

Törvény a hitelrendszer szabályozásáról és működéséről szóló törvény  �
megerősítéséről, módosításáról és kiegészítéséről;80

Törvény a nemzeti mezőgazdasági földalap ingatlanjairól és a föld  �
odaítéléséről a mezőgazdasági szervezeteknek;81

 69 Zakon o reviziji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u Autonomnoj Kosovsko-
Metohijskoj oblasti. Službeni list FNRJ, 1946. 89. sz.

 70 Zakon o likvidaciji agrarne reforme vršene do 6. aprila 1941. godine na velikim posedima u Autonomnoj 
Pokrajini Vojvodini. Službeni list FNRJ, 1947. 9. sz.

 71 Osnovni zakon o eksproprijaciji. Službeni list FNRJ, 1947. 28. sz.; 1957. 12. sz.; 1962. 53. sz.; Službeni 
list SFRJ, 1965. 13. sz.; 1968. 5., 7., 11. sz.

 72 Osnovni zakon o postupanju sa eksproprisanim i konfi skovanim šumskim posedima. Službeni list 
FNRJ, 1946. 61. sz.

 73 Krivični zakonik. Službeni list FNRJ, 1951. 13. sz.
 74 Zakon o izvršenju kazni, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih mera. Službeni list FNRJ, 1951. 47. 

sz.
 75 Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga. Službeni list FNRJ, 1953. 

14. sz.
 76 Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta. Službeni list FNRJ, 1958. 52. sz.
 77 Zakon o iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta. Službeni list FNRJ, 1959. 43. sz.; 1962. 53. sz.; 

Službeni list SFRJ, 1965. 10., 25. [prečišćen tekst]; 1967. 12. sz. és 1970. 14. sz. [ako korisnici prava 
nisu dobili odgovarajuće drugo zemljište].

 78 Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera. Službeni 
list SFRJ, 1968. 5. sz.; 1969. 20. sz.

 79 Zakon o otkupu privatnih apoteka. Službeni list FNRJ, 1949. 50. sz.
 80 Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o uređenju i delovanju kreditnog sistema. Službeni 

list FNRJ, 1946. 68. sz.
 81 Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine i o dodeljivanju zemlje 

poljoprivrednim organizacijama. Službeni list FNRJ, 1953. 22. sz.
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Rendelet a munkaengedélyek felülvizsgálásáról, és a magántulajdonú  �
hitelvállalatok felszámolásáról;82

Szabályzat a magántulajdonú hitelvállalatok felszámolásának eljárásáról; � 83

A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Nemzetgyűlése Elnökségének U. 392.  �
számú 1947. március 8-i rendelete,84

A Szerbiai Népképviselőház által alkotott jogszabályok, melyek közvetlenül vagy 
közvetve az államosítást segítették:

Törvény a földreformról és a belső betelepítésről; � 85

Határozat a szerb nemzeti tisztesség ellen elkövetett bűntettek és  �
bűncselekmények esetében ítélkező bíróság megalapításáról;86

Határozat a szerb nemzeti becsület ellen elkövetett bűntettek és  �
bűncselekmények esetében ítélkező bíróságról;87

Törvény a telepesek által elhagyatott földterületekkel való eljárásmódról az  �
Autonóm Kosovo és Metohija térségében;88

Törvény a közösen használt falusi rétek, legelők, erdők, valamint  �
a mezőgazdasági, úrbéri és hasonló közösségek, és a krajinai 
hátárőrközösségek vagyonának államosításáról.89

A felsorolt jogszabályok jelentős részének alapján elkobozott, államosított vagyon 
a 2011-ben meghozott, az elkobozott vagyon visszaszármaztatásáról és kárpótlásáról 
szóló törvény értelmében visszakövetelhető, illetve kárpótlás igényelhető érte.90

 82 Uredba o reviziji dozvola za rad i likvidaciji privatnih kreditnih preduzeća. Službeni list FNRJ, 1946. 
51. sz.

 83 Pravilnik o postupku likvidacije privatnih kreditnih preduzeća. Službeni list FNRJ, 1946. 57. sz.
 84 Ukaz Predsedništva Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije U. 

br. 392 od 8. marta 1947. godine. Službeni list FNRJ, 1947. 64. sz.
 85 Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS, 1945. 39. sz.; 1946. 4. sz.; 

Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS, 1948. 5. sz.; 1949. 11. sz.; 
1956. 34. sz.

 86 Odluka o ustanovi suda za suđenje zločina i prestupa protiv srpske nacionalne časti. Službeni glasnik 
NRS, 1945. 1. sz.

 87 Odluka o sudu za suđenje zločina i prestupa protiv srpske nacionalne časti. Službeni glasnik NRS, 
1945. 3. sz.

 88 Zakon o postupanju sa napuštenom zemljom kolonista u Autonomnoj Kosovsko-Metohijskoj oblasti. 
Službeni list NRS, 1947. 9. sz.

 89 Zakon o proglašenju opštenarodnom imovinom seoskih utrina, pašnjaka i šuma, imovine zemljišnih, 
urbarijalnih i njima sličnih zajednica, kao i krajiških graničarskih imovinskih opština. Službeni glasnik 
NRS, 1948. 1. sz.; 1955. 98. sz.

 90 Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS, 2011. 47. sz.
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IV. A JUGOSZLÁV AGRÁRREFORM

A királyi Jugoszlávia iparilag gyengén fejlett, jellemzően mezőgazdasági ország 
volt. A háború előtti jugoszláv mezőgazdaságot a túlnépesedett agrárproletariátus, a 
gyenge hozamok és az alacsony termelékenység jellemezte. Domináltak az apró pa-
rasztgazdaságok, amelyekben kézi szerszámokkal és fogatolt eszközökkel dolgoztak. 
Az 1931-es adatok szerint a gazdaságok 34,3%-ának a mezőgazdasági földterület 
mindössze 6,5%-a volt tulajdonában: ezek a birtokok jellemzőn 2 hektárnál kisebbek 
voltak. A gazdaságok közel azonos százaléka – 33,6%-a – birtokolta a mezőgazdasági 
földterületek 21,5%-át: ezek a birtokok 2-5 hektár területűek voltak. Ennek, valamint 
a mezőgazdaságból megélni próbáló lakosság túlnépesedésének következtében a fa-
lusi háztartások nagy része nehéz szociális helyzetben volt. Mindezt tetézte, hogy a 
gyengén fejlett ipar képtelen volt felvenni a mezőgazdaságból kiszoruló tömegeket.

A háborús pusztítások sokat rontottak a jugoszláv mezőgazdaság amúgy is nehéz 
helyzetén.

A Demokratikus Föderatív Jugoszlávia 1945. március 7-én megalakult koalíciós 
kormánya már március 9-én deklarációt fogadott el, amelyben kifejtették, hogy a 
legrövidebb időn belül hozzálátnak a parasztság gondjainak – elsősorban az agrárre-
formnak, valamint a telepítésnek – a megoldásához. Ekkor alakult meg a szövetségi 
telepítési minisztérium  Sreten Vukosavljević91 miniszterrel az élen.92

A királyi Jugoszláviában folytatott agrárreform csapnivaló eredményeit a kom-
munisták már a háború során kiaknázták: földet ígértek a parasztságnak. A háború 
befejezését követően az agrárproletariátus részéről – amely részben a beígért föld 
reményében a legnagyobb arányban vett részt a népfelszabadító mozgalomban – egyre 
nagyobb volt az igény a mezőgazdasági tulajdonviszonyok megváltoztatására.

Az új rezsimet élénken foglalkoztatta a földosztás kérdése, hiszen ez volt az ország 
egyik legégetőbb kérdése, amire mielőbb megfelelő választ kellett adni.

A jugoszláv kommunista vezetés úgy tekintett a földosztásra, mint egy átmeneti 
fázisra: pillanatnyilag ugyan – a társadalom bizonyos kategóriáinak – magánkézbe 
adott mezőgazdasági földterületeket, de a végső cél – szovjet mintára – a mezőgaz-
daság teljes kollektivizálása volt.93

Az új Jugoszlávia agrárreformjára vonatkozó törvénytervezet 1945. augusztus elején 
már az AVNOJ Elnökég törvényhozó bizottságának asztalán volt, majd hamarosan 
az ideiglenes nemzetgyűlés elé került.

A polgári ellenzék egyes képviselői –  Milan Grol,  Hinko Krizman,  Jeft o Pavić és dr. 
 Budo Bošković – a törvénytervezettel kapcsolatban megfogalmazták különvéleményü-
ket, mely szerint a törvény meghozatala elhamarkodott és nem teljesen áttekintett.

 91 Vukosavljević, Sreten (1881–1960) egyetemi tanár, szociológus. 1945 márciusától a jugoszláv ideiglenes 
kormány telepítési minisztere.

 92 Medojević, Slobodan B.: Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodinu 1945–1946 [online]. Matica, 2010. 
ősz. 4. sz. 360–361. h ttp://www.maticacrnogorska.me/fi les/43/15%20slobodan%20medojevic.pdf

 93 A. Sajti: i. m. 374–375.
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A horvát katolikus püspöki kar is ellenezte az agrárreformról szóló törvény meg-
hozatalát, mivel az az egyházi földbirtokok államosítását irányozta elő. Zágrábi kon-
ferenciájukon megfogalmazott beadványuk azonban csak augusztus 26-án – a törvény 
elfogadását követő harmadik napon – érkezett meg a képviselőházba, ezért az „nem 
tudta fi gyelembe venni”.94 Az ügy folyományaként a püspöki értekezlet – amelynek 
élén dr.  Alojzije Stepinac zágrábi érsek állt – 1945. szeptember 22-én pásztorlevelet 
fogalmazott meg a kommunista hatalom egyházellenes, erőszakos cselekményeivel 
kapcsolatosan. Ennek következtében a kommunista hatalom és a katolikus egyház 
közötti – amúgy sem teljesen felhőtlen – kapcsolatok elmérgesedtek.95

Az agrárreform törvényszerű végrehajtásának céljából az ideiglenes nemzetgyűlés 
1945. augusztus 23-án elfogadta a földreformról és a betelepítésről szóló törvényt,96 
melynek mottóját annak 1. szakasza is tartalmazta: „Azé a föld, aki megműveli!”

A törvény egyik legsarkalatosabb pontja a föld kisajátítása volt. A törvény 3. sza-
kaszának alapján kisajátításra irányozták elő:

A nagybirtokokat, vagyis azokat a birtokokat, amelyek teljes területe  �
meghaladta a 45 hektárt, vagy a 25-től 35 hektárnyi megművelhető 
földterületet, amennyiben bérbe van adva vagy bérmunkával műveltetik 
meg. A megművelhető földterület alatt a szántóföldeket, réteket, 
gyümölcsösöket és szőlőskerteket értették.
A bankok, vállalatok, részvénytársaságok és más jogi személyek  �
tulajdonában levő földterületeket, kivéve azokat, amelyeket a 
tulajdonosoknak meghagynak ipari, építési, tudományos vagy más 
társadalmilag hasznos célból.
Az egyházak, vallási közösségek, valamint az alapítványok birtokait a  �
törvény alapján a földművesek számára meghatározott maximum feletti 
megművelhető földterületet, a 3-tól 5 hektár feletti földterülettöbbletet, 
amennyiben a tulajdonos nem földműves, és nem maga műveli azt meg, 
hanem bérbe adja vagy bérmunkát alkalmaz, azokat a földterületeket, 
amelyek a háború során bármely ok miatt tulajdonos, illetve örökös nélkül 
maradtak.

A törvény 4. szakasza előirányozta, hogy az elvett föld a rajta lévő épületekkel 
és berendezésekkel, valamint a hozzá tartozó mezőgazdasági felszereléssel együtt, 
minden kártérítés nélkül állami tulajdonba kerül.

A mezőgazdasági gépek, traktorok az állami gépállomások tulajdonába kerültek.
A törvény 5. szakasza azt irányozta elő, hogy a földművesek számára meghagyható 

földterület-maximumot a föderális egységenként, külön-külön meghozott törvények-
kel fogják szabályozni. Ez a szakasz azt is leszögezte, hogy a földterület-maximum nem 
lehet kisebb 20, illetve nagyobb 35 hektárnál. Vajdaság esetében a földműveseknek 

 94 Lekić, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Beograd, 1997, 61–62.
 95 Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944–1954. Kronológia. Zenta, 2011, 70. (A továbbiakban: 

Vékás 2011)
 96 Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.
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járó földmaximumot – ún. „nagymaximum” – a szerbiai agrárreformról és betelepí-
tésről szóló törvény97 szerint 20 hektárban (34 katasztrális hold és 800 négyszögöl), 
az alapvetően nem földművelésből élők földmaximumát – ún. „nem földműves 
maximum” – pedig 3 hektárban határozták meg.

A „nagymaximum” és a „nem földműves maximum” felett elvett földek esetében 
a törvény 6. szakasza kártérítés kifi zetését helyezte kilátásba egyéves hektáronkénti 
átlaghozam értékének magasságában: Vajdaság esetében ez 5 mázsa (500 kg) búza 
árát jelentette: ennek kifi zetésére a gyakorlatban nem került sor.

A földművesek esetében az elvett földterületen lévő épületek és mezőgazdasági 
felszerelés nem esett a kisajátítás alá.

A törvény 8. szakasza kilátásba helyezte, hogy egyes egyházi szervezetek esetében 
csak a 10 hektár feletti megművelhető földterületet államosítják, de ebbe beleértették 
az erdőket is. A nagy történelmi jelentőségű egyházi intézmények esetében – kolos-
torok, egyházi hatóságok – 30 hektár megművelhető földterület, valamint ugyancsak 
30 hektár erdő meghagyását helyezték kilátásba.

A törvény 3. szakaszának értelmében kisajátított földterületek mellett az agrárre-
form és a betelepítés földalapjába kerültek még a következő földterületek:

a Német Birodalom és a német állampolgárok földterületei, amelyeket az  �
AVNOJ 1944. november 21-ei határozata alapján koboztak el,
a háborús bűnössé, illetve népellenséggé minősített személyek bíróság által  �
elkobzott földterületei,
az állami tulajdonból a földosztásra kiválasztott földterületek. �

A földalapba – elméletileg – nem kerültek bele azok a földterületek, amelyeket az 
állami birtokoknak, a népjóléti vagy tudományos intézmények részére, valamint a 
hadsereg számára különítettek el.

A törvény másik sarkalatos pontja a földosztás volt: a 12. szakasz értelmében a 
földalapból földhöz juttatták a föld nélküli, de a mezőgazdaságban tevékenykedő 
személyeket – napszámosokat –, valamint azokat a földműveseket, akiknek nincs 
elegendő mennyiségű földjük. A törvény 16. szakasza kimondta, hogy a földosztás 
során előnyt élveztek:

a földnélküliek, �
azok a földművesek, akiknek nem volt elég földjük és a partizánegységek,  �
illetve a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg harcosai voltak: az idősebb 
korúak és az önkéntesek előnyt élveztek;
a népfelszabadító háború, valamint a korábbi– az 1912 és 1918 között,  �
valamint 1941 áprilisában folyatott – háborúk rokkantjai,
az elesett harcosok és a fasiszta terror áldozatainak családjai. �

 97 Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS, 1945. 39. sz.; 1946. 4. sz.
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Az agrárreform és a telepítés lebonyolításra szövetségi szinten 1945. szeptember 
4-én megalakult az Agrártanács mint tárcaközi bizottság, melynek tagja volt a me-
zőgazdasági miniszter,  Vasa Čubrilović98 is.99

A földreformot, de különösen a betelepítés lényegét meg kellett magyarázni a la-
kosságnak. Ehhez a propagandához a rezsim a magyar nyelvű sajtót is széles körben 
alkalmazta. 1945. október 14-én a Magyar Szó hasábjain egy valóban szakavatott 
személy,  Sreten Vukosavljević miniszter tollából jelent meg a telepítésről és az ag-
rárreformról egy terjedelmes cikk, amelyben a miniszter elmagyarázta, hogy a tele-
pítést a boszniai, horvátországi, valamint a vajdasági német földeken hajtják végre, 
és hogy erre a célra a Vajdaságban mintegy 500 000 kataszteri holdat különítettek 
el. A vajdasági földterület képezte az ún. szövetségi földalapot, amelyen a telepítést 
a szövetségi telepítési minisztérium végezte. A többi föderális egység földterülete-
ire, amelyek a kitelepített németek és a nép ellenségeinek elkobzott tulajdona volt, 
azokat telepítették, akik ugyanezekben a föderális egységekben laktak. A telepítéssel 
kapcsolatos összeírásokat, a telepítés megszervezését azok szerint a tervek szerint 
hajtották végre, amelyeket a szövetségi minisztérium a saját földalapján kidolgozott 
és alkalmazott.100

Vukosavljević szerint kétségtelen, hogy az ország területén túlnépesedett a mező-
gazdaságból élő lakosság. Véleménye szerint a túlnépesedésnek az ország gazdasági 
életére károsan ható következményei csak az iparosodás fokozásával voltak elkerül-
hetők, vagyis hogy a munkaerő-felesleget az ipar vegye át. 

Véleménye szerint fontos volt az értékesítő szövetkezeteket létrehozása a városok-
ban. Rámutatott, hogy a kolonizáció azon harcosok, telepesek érdekében történik, 
akik nem rendelkeznek akkora földterülettel, amekkora létfenntartásuk biztosításához 
megilletné őket. Azoknak, akik nem kerülnek áttelepítésre és továbbra is szülőfalu-
jukban maradnak, ezáltal valamivel több földjük lesz, mint eddig volt. Kiemelte: „Ez 
a kezdete a tervszerű agrárpolitikának, amelynek célja, hogy minden egyes földmű-
vesünk számára – azok számára is, akik áttelepednek és azok számára is, akik régi 
lakhelyeiken maradnak – lehetővé tenni munkájuk jövedelméből való tisztességes 
megélhetést, és életszínvonaluk emelkedését.”101

Vukosavljević elmagyarázta azt is, hogy a vajdasági telepítési terv értelmében az 
egész tartományt körzetekre osztották fel, és hogy egy-egy körzetben csak egyazon 
föderális egységből való földműveseket telepítenek le. Rámutatott: „Erre azért volt 
szükség, mert ugyanazon vidéken és ugyanazon életkörülmények között élő emberek 
együttesen könnyebben szokják meg az új telepítés életviszonyait. Ugyanazt a lelkü-
letet hozzák magukkal, mint amilyenben régi lakhelyeiken éltek; segítségére lesznek 
egymásnak, ami a település első éveiben rendkívül fontos körülmény. Magukkal 
hozzák jogi, morális és gazdasági életük sajátos szokásait, ezenkívül a faluszervezés, 
a gazdaság és a mezőgazdasági munka megszervezésének sajátos módjait is, ami a 

 98  Čubrilović,  Vaso (1897–1990) szerb nemzetiségű jugoszláv történész, politikus, akadémikus. 1914-
ben részt vett a  Ferenc Ferdinánd trónörökös elleni merényletben. 1945 és 1946 között jugoszláv 
mezőgazdasági, majd 1946-tól 1950-ig erdészeti miniszter volt.

 99 Medojević: i. m.
 100 Telepítés és földreform. Magyar Szó, II. évf. 1945. október 14. 238. sz. 2. 
 101 Uo.
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fejlődésük meggyorsulása és a nehézségek csökkentése szempontjából sokkal célsze-
rűbb, mintha különböző vidékek eltérő felfogású és eltérő életmódot folytató embereit 
kényszerítjük együttélésre és közös munkára.”102

Kiemelte, hogy az összes telepesek a nekik kiosztott földingatlanok teljes birtokosai 
lesznek. A régebbi telepítések fő hibájaként értékelte, hogy az állam a telepeseket nem 
erősítette meg a kapott földek birtokában, ezért azok nem érezték magukat bizton-
ságban földjeiken. Ezzel szemben az új telepítés során az állam egy év leforgása alatt 
a kiosztott földet minden telepesre telekkönyvileg is ráruházza.103

A szövetségi törvényt követően, annak előírásai alapján 1945. november 14-én 
Szerbia Népképviselőházának Elnöksége meghozta a Szerbiára és a Vajdaságra érvé-
nyes agrárreformról és betelepítésről szóló törvényt.104 A törvény fontosabb részleteit 
a Magyar Szó 1945. november 23-ai számában magyarázták meg. A törvény fontos 
kitétele volt, hogy ki tekinthető földművesnek. A cikk szerint: 

„…Földműves az, aki 1945. július 10-e előtt egyedül, vagy családjával együtt saját 
vagy idegen földet művelt. A földművesnek tekintendő személy bérmunkásokkal is 
dolgoztathatott, ha birtokán lakott és fi zikailag maga is részt vett a földműves mun-
kában. Első feltétel minden esetben az, hogy a szóban forgó személy fő foglalkozása 
a földművelés.

Földművesnek tekintendő az a személy is, akinek földje van és emellett mint 
munkás vagy mint szezonmunkás (pecsalbár)105 dolgozik, továbbá a falusi iparos 
vagy kivándorló, akinek családja az országban maradt és földet művel. Földművesnek 
tekintendők azok a földműves-, munkás- vagy kisiparoscsaládok is, amelyeknek földjük 
volt, a háború következtében azonban elegendő munkaerő nélkül maradtak, és így 
kénytelenek voltak földjüket idegeneknek kiadni művelésre.”106

A törvény másik fontos kitétele a megművelhető földterület fogalmának megha-
tározása volt, a cikk szerint: „Megművelhető földterületnek tekintendő a szántóföld, 
szőlő, gyümölcsös, rét, kert és legelő, amely alkalmas a közvetlen művelésre.”107

Az új törvény szerint elvették eddigi tulajdonosától, és az állam vette át a következő 
föld- és erdőbirtokokat:

Azt a nagybirtokot, amely túlhaladja a 45, illetve a megművelhető 25  �
hektárnyi földterületet abban az esetben, ha ezek tulajdonosa nem 
tekinthető földművesnek.
A bankok, vállalatok, részvénytársaságok és más magánjogi személyek  �
földjét. Itt kivételt képeznek azok a földterületek, amelyeket gyáripari, 
építészeti, tudományos, kulturális és más hasznos társadalmi tevékenység 

 102 Uo.
 103 Uo.
 104 Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS, 1945. 39. sz.
 105 Vándormunkás, vidékre járó napszámos.
 106 A szerbiai földreformtörvény lehetővé teszi a helyi szegénység földhöz juttatását. Magyar Szó, II. évf. 

1945. november 23. 272. sz. 2. 
 107 Uo.
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céljaira hagynak meg. Erről az agrárreform, és telepítési miniszter hoz 
külön döntést. Nem esik a rendelkezés hatálya alá a vagyonközösségek, a 
törzsek, a községek és az állam földje.
Elveszik a földet a templomoktól, imaházaktól, kolostoroktól, egyházi  �
intézményektől, továbbá a vallási és egyházi alapítványoktól. A 
templomoktól, kolostoroktól, zárdáktól és egyházi intézményektől 
csak a 10 hektáron felüli földet – szántót, erdőt, szőlőt, gyümölcsöst 
– veszik el. Nagyobb jelentőségű vallási intézményeknek, történelmi 
jelentőségű templomoknak 30 hektár föld megtartását engedélyezik saját 
birtokukból. Az erről szóló döntést a kerületi népbizottság előterjesztésére, 
a közoktatásügyi miniszter véleményezése alapján a földreform és 
telepítésügyi miniszter hozza meg.
Ugyancsak lefoglalják az állam javára azokat a földeket, amelyek a háború  �
eseményei következtében gazda és örökös nélkül maradtak.
Elveszik a törvényben engedélyezett maximum feletti földterületeket. �
A három, illetve erdőbirtoknál az öt hektáron felüli többletet  �
olyan személyektől, akik a jelen törvény szerint nem tekintendők 
földműveseknek, és földterületük kisebb, mint a törvény első bekezdésében 
említett maximum.

A törvény 1–4. szakasza alapján elvett földeknél a földdel együtt az egész élő és 
holt leltár – jószág, szerszám, mezőgazdasági eszköz – is az állam kezébe ment át 
a gazdasági épületekkel és gépekkel együtt az 1945. augusztus 28-ai állapot szerint, 
éspedig minden kártérítési igény nélkül.

Ha a földet a törvény 5. és 6. pont alapján vették el, a tulajdonos kártérítésre tart-
hatott igényt, éspedig az egyévi átlagos jövedelem összegében.

A földművesnek tulajdonában maximálisan 20-35 hektárnyi megművelhető föld-
terület maradhatott, illetve az egész földterületből 45 hektár összterület.108

A kisajátítást végző hatóságok esetenként külön-külön állapíthatták meg a maxi-
mumot tekintetbe véve a föld minőségét, termőképességét és a termelési ágazatot.

A törvény 6. szakasza alapján államosított földeknél visszaadták a földterületet 
abban az esetben, ha a szülők, gyermekek, nagyszülők, testvérek, unokák, a tulaj-
donos nagybátyja vagy annak gyermekei földműveléssel foglalkoztak. Ilyen esetben 
ezek kapják a földet, de csak akkor, ha egész birtokuk nem több mint 20-35 hektár 
megművelhető föld, illetve az összterület nem nagyobb 45 hektárnál. Ekkor azonban 
az eddigi földtulajdonosnak nem járt kártérítés.109

Az agrártörvény alapján létesített földalapot mindazok a földterületek képezték, 
amelyeket a törvény szerint kisajátítottak, továbbá a német nemzetiségűeknek – az 
AVNOJ döntése alapján elkobzásra ítélt –, birtoka kivéve, ha ezek a földek nem estek 
a szövetségi agrárreformtörvény előírásai alá. A földalapba kerültek a népellenségek 
birtokai, amelyeket bírói ítélettel koboztak el, továbbá azok a földterületek, amelyeket 
az állam a sajátjából engedett át a szegény sorsúak földhöz juttatása érdekében.

 108 Uo.
 109 Uo.
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A földalapot elsősorban a helyi és környékbeli földigénylők kielégítésére használták 
fel úgy, hogy a juttatott föld a meglévő, régi törpebirtokkal együtt egységes egészet 
képezzen. Az erdők felosztása külön törvény alapján történt.

Az agrárérdekeltek legfeljebb annyi földet kaphattak, hogy az a régi birtokukkal 
együtt ne haladja meg a 3 hektárt. Ha azonban ez a föld nagyobb városok közelében 
volt mint kerti föld, vagy ha intenzívebb megművelést igényelt, akkor a föligénylőnek 
saját földjével együtt nem lehetett 2 hektárnál nagyobb birtoka.110

Az állami földalapból kertészeti célokra kisebb földterületet kaphattak a különböző 
vállalatok és intézmények munkásai és alkalmazottai is, tehát olyanok, akik nem vol-
tak földművesek. Az ilyenek két ár földet kaphattak családonként, de ez a földterület 
állami tulajdonban marad.

A törvény alapján juttatott földet 20 éven belül nem lehet elidegeníteni, felosztani, 
bérbe adni, elzálogosítani. A törvény által kisajátított földekre vonatkozó adásvételi 
szerződéseket meg kellett szakítani.

Ha egy harmadik személy szántotta fel a földeket vagy végezte azok részleges 
megművelését, az új tulajdonos köteles volt neki kártérítést adni. Ha ez nem volt 
lehetséges, a harmadik személyt az új tulajdonos felesének tekintették.

A törvény előírta a helyi népbizottságok bejelentési kötelezettségeit a kisajátítandó 
földekkel kapcsolatban, továbbá kerülteti agrárbíróságok létesítését a kerületi nép-
bizottságok mellett. Ezek a bíróságok másodfokú döntéseket hoztak a törvényből 
eredő agrárügyekben.111

A szerbiai törvény 20. szakasza értelmében az agrárreform lefolytatása céljából 
agrárbíróságokat hoztak létre, amelyek a kerületi népbizottságok mellett működtek: 
feladatuk a másodfokú döntések meghozatala volt a helyi népbizottságok döntése 
alapján. 

Az agrárbíróságok megalakításáról 1946. január 3-án a következőket írta az újvi-
déki Magyar Szó:

„Szerbia agrárreform- és telepítési minisztere december 28-án döntést hozott, amellyel 
kinevezte a kerületi népbíróságok mellett működő agrárbíróságok tagjait.

Újvidéki kerület. Elnök  Tubić D. Žarko végzett jogász, a háborús bűnöket kivizsgáló 
újvidéki kerületi bíróság referense, tagok:  Poznanov M. Lazar begecsi mezőgazdasági 
munkás és  Krstić Petar újvidéki földműves.

Zombori kerület. Elnök  Katić Pavle földműves, a zombori kerületi népbizottság 
mezőgazdasági osztályának vezetője, tagok:  Popović T. Vladimir zombori járási népbíró 
és  Dedić Đ. Gruja zombori földműves.

Szabadkai kerület. Elnök  Stipić Kálmán, a szabadkai népbíróság bírája, tagok: 
 Buljovčić L. Petar szabadkai földműves és Mijatov B. Mitar földműves, a szabadkai 
IV. körzet népbizottságának elnöke.

Mitrovicai kerület. Elnök  Brnjakovič N. Mladen, a kerületi népbizottság tagja Mar-
tin ciről, tagok:  Bogdanovič Radivoj mitrovicai földműves, a szerémségi erdészeti osztály 
megbízottja és  Ljubinković R. Svetozar, a mitrovicai kerületi népbíróság bírája.
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Nagybecskereki kerület. Elnök  Budakov D. Milutin, a nagybecskereki kerületi nép-
bíróság bírája, tagok:  Mikin B. Zvezdan földműves, az állami javak igazgatóságának 
nagybecskereki körzetének helyettes igazgatója és  Milanov D. Ljuba nagybecskere ki 
földműves.

Pancsevói kerület. Elnök  Nikolić Dargo pancsevói bíró, tagok:  Dimitrijević Srbislav 
sztar csevói földműves és  Tolvadijac Jevta novoszelói földműves.

Kinevezték ezenkívül a novipazari, piroti, toplicei, kragujevaci, požarevaci és 
koszmeti kerületi népbizottságok mellett működő agrárbíróságok tagjait.”112

1946 januárjának első napjaiban a Tisza mentén is megkezdődtek az agárreform 
előkészületei. A Zentai Járási Népbizottság értekezletén – ekkor még csak napirend 
előtt – a Magyar Szó tudósítása szerint a következő hangzott el:

„… Uzelac őrnagy, az agrárügyosztály földosztó bizottságának elnöke napirend előtti 
felszólalásában rámutatott azoknak az előkészítő munkáknak [a] fontosságára, ame-
lyekkel a földosztás megindult. Mindannyiunk kötelessége – mondotta – hogy segítsük 
ezt a munkát, és hogy megakadályozzuk a reakció mesterkedéseit, amely célul tűzte 
ki, hogy visszatartsa a földigénylőket a jelentkezéstől.”113

A Népfront zentai járási nagygyűlésén is szó esett – az egyre inkább már csak kép-
letes – polgári ellenzék agrárreform-ellenes tevékenységéről. Nevezetesen arról, hogy 
az ellenzék azt híresztelte, hogy a nemzeti kisebbségeket – a királyi Jugoszláviában 
végrehajtott földreformhoz hasonlóan – kihagyják a földosztásból. Ezzel kapcsolatban 
 Dragin Radivoj, a Népfont járási elnöke a következőket mondta:

„…A reakció a magyar dolgozók közé is jelszavakat dobott, annak ellenére, hogy az 
agrártörvénnyel megvalósult a földreform. A földet azoktól veszik el, akiknek sok 
van, földet kaphat minden becsületes földműves és földmunkás, nemzetiségre való 
tekintet nélkül.”114

A Tisza mente más településein is folytak az agrárreformmal kapcsolatos tájékoz-
tatások, a Magyar Szó erről 1946. január 4-én a közölt tudósítást, amelyből kitűnik, 
hogy a Martonoson megtartott konferencián 400, Adán pedig 200 érdeklődő vett 
részt. Ezeken ismertették és megvitatták a földosztást és a földigénylés módját.115

A vajdasági magyar nyelvű sajtó is – amely teljes egészében a rezsim befolyása 
alatt állt – maximális erőbevetéssel dolgozott az agrárreform népszerűsítésén, pro-
pagálásán. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb példája a lap hasábjain 1946. január 6-án 
– ismeretlen szerző tollából – megjelent cikk, amely az agitprop legfelismerhetőbb 
jellemvonásait viselte magán:

 112 Kinevezték az agrárbíróságokat. Magyar Szó, III. évf. 1946. január 3. 2. sz. 5. 
 113 A zentai népfrontgyűlés éles szavakkal megbélyegezte a magyar és szerb reakciót. Magyar Szó, III. 

évf. 1946. január 4. 3. sz. 3.
 114 A zentai népfrontgyűlés éles szavakkal megbélyegezte a magyar és szerb reakciót. Magyar Szó, III. 

évf. 1946. január 4. 3. sz. 3.
 115 A földreform végrehajtásának küszöbén. Magyar Szó, III. évf. 1946. január 4. péntek. 3. sz. 3. 
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„…Az új agrárreform nem ismer félmegoldásokat. Egyenesen és határozottan viszi 
keresztül céljait. Azzal, hogy elveszi a földet a nemföldművesektől, a szegény parasztság 
eddigi kiszolgáltatottságát, a nemproduktív kulákok és pénzemberek uralmát szünteti 
meg végérvényesen, egyúttal végtelen távlatát nyitja meg a dolgozó nép politikai, 
gazdasági és kulturális fejlődésének.
A mezőgazdasági nincstelen tömegek földhöz juttatása ma a népkormány legégetőbb 
és legfontosabb feladata.”116

A cikk kiemeli, hogy az agrárreformot – az elképzelések szerint – 1946. március 
1-jéig be kell fejezni, „…mert a földek tavaszi megmunkálásának, a mezőgazdasági 
termelés biztosításának feltételei csak az agrárreform idejében történő végrehajtásával 
teremthető meg. Késlekedni ebben a fontos munkában [egy] pillanatig sem szabad.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a földreform végrehajtásának előkészítésében sok 
nehézség és mulasztás merült fel. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy a terveket 
nem lehet megvalósítani”.117

A cikk szerzője rámutat, hogy a néphatóságok az agrárreformmal kapcsolatos 
előmunkálatok lefolytatása során nem álltak feladatuk magaslatán: számos esetben 
felelőtlenül álltak a munkához. Külön kiemelte a zimonyi járási népbizottság esetét, 
ahol a késedelemért való felelősségre vonás ellen azzal védekeztek, hogy az utasítást 
és az űrlapokat nem kapták meg, holott „…a keresett iratok az egyik előadó íróasz-
talának fi ókjából előkerültek”.118

Rámutat: „Azoknak az ügyosztályoknak az élére, amelyek a törvény végrehajtására 
hivatottak, felelős, komoly és agilis embereket kell állítani, akik belátják azt, hogy a föld-
osztás sürgős végrehajtását országos érdekek, a dolgozó nép érdekei parancsolják.”119

A földreform lebonyolítása körüli további nehézségeket ecsetelve kiemeli, hogy 
az eljárás „legnagyobb és legveszedelmesebb” akadályozói maguk a földbirtokosok: 
„Szánalmasan nevetséges, de egyben vérlázító módon reagálnak ezek az alávaló 
kulákivadékok, meggazdagodott ügyvédek és spekuláns nagyiparosok a földosztás-
ra. Elkövetnek a világon mindent, csakhogy megmentsék továbbra is vagyonukat, 
és kiüssék a népkormány segítő kezéből a szegénység felé nyújtott nagyobb darab 
kenyeret. Nem hinnők, hogy akadna ember, aki elhinné például a szabadkai  Conen 
Vilmos nagyiparosnak,  Keménynek, aki 102 hold tulajdonosa és a zentai dr.  Deutsch 
Vilmos ügyvédnek, aki 200 zsíros hold korlátlan ura volt eddig, hogy ők földműveléssel 
foglalkoztak mindig, és hát a nagyipar, meg az ügyvédi pálya csak olyan »szerény« 
mellékfoglalkozásuk volt, amit ráérő, üres óráikban gyakoroltak szegények!”120

Bemutatja a „kulákok” különböző praktikáit, amelyekkel igyekeznek „szabotálni” 
az agrárreformot: nem jelentik be ingatlanjaikat kihasználva azt, hogy a telekköny-
vekben sem teljesen pontos a tulajdonjog nyilvántartása. Viszont: „Ezek a megtévedt 

 116 Nem lehet kijátszani az agrárreformot, mert a földmunkások nem engedik. Magyar Szó, III. évf. 1946. 
január 6. 3. sz. 4.

 117 Uo.
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 119 Uo.
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elemek azonban elfelejtik, hogy maga a nép, a földigénylő napszámos, vagy a kispa-
raszt élő telekkönyv, mert náluk jobban senki sem ismeri a határt, a földek eloszlását. 
A földesurak és nagygazdák hiába is spekulálnak: a nyilvános tárgyalásokon úgyis 
minden kiderül.”121

A cikkíró szerint a földbirtokosok még azzal is próbálkoznak, hogy eladják földjei-
ket, állataikat, kivágják az erdőket, ezért: „…fokozott fi gyelemmel kell ellenőriznünk 
a nagy gazdaságok leltárát.” Valamint: „A dolgozó népnek nem szabad megengedni, 
hogy a kuláktanyákról egyetlen szög is eltűnjön indokolatlanul, egyetlen kocsi szalmá-
val is kisebbedjen a kazal! A kulákok vagyonát, a tanyák mezőgazdasági felszereléseit, 
az állatállományt és a takarmányokat ezentúl úgy kell ellenőrizni, mint olyan ingat-
lanokat és ingóságokat, amelyek már a népvagyon tárgyai. A legkisebb visszaélést is 
jelenteni kell a néphatóságoknak! A dolgozó népnek tudnia kell: a kulákok mindent 
elkövetnek, hogy boldogulása elé akadályokat gördítsenek. Minden földmunkás és 
kisparaszt saját érdekében cselekszik, ha a legkíméletlenebb harcot folytat[ja] eddigi 
urai és kizsákmányolói ellen! Irgalmatlanul le kell sújtani a dolgozók ellenségeire, 
akik még mindig nem mondtak le arról, hogy a nép nyakában lovagoljanak!”122

Rámutat az egyház szerepére, amely szintén igyekszik „szabotálni” a földreformot, 
különösen kiemeli a pásztorlevél károsságát. A lelkészek próbálkozását, hogy meg-
őrizzék, esetleg növeljék az egyházi vagyont, kifi gurázva mutatja be: „Ha a nagykapun 
nem lehet megközelíteni a népvagyont, hát megpróbálják a kiskapun át. Bezörgettek 
bizonyos lelkiatyák a néphatóságokhoz és szerényen előadták: nem kaphatna-e az ő 
egyházközségük is földet a kisajátított ingatlanokból, mert ami van, az hát nagyon 
kevés nekik. Természetes, hogy ezek a lelkipásztorok zárt ajtókra találnak a jövőben is, 
mert az agrárreform-törvény a földnélküli dolgozók törvénye és nem a papoké.”123

Az agrárreform földigénylők közötti népszerűsítésének fontosságára is rámutat: 

„A földosztás népszerűsítésére nagyon is kevés gondot fordítottak eddig néphatósága-
ink és antifasiszta egyesületeink. A szabadkai kerületben december 28-ig mindössze 
11 ezer földigénylő jelentkezett. A zentai járásban, ahol magában a városban és ha-
tárában legalább 7-8000 nincstelen földmunkás és kisparaszt él, mindössze 3000-en 
jelentkeztek földért. Néphatóságainknak és antifasiszta szervezeteinknek tervszerűen 
ki kell használniuk a még rendelkezésre álló kevés időt, és megfelelő propagandával be 
kell kapcsolniuk a földreformba azokat a rétegeket is, amelyek eddig kívül maradtak! 
A földíratások határidejét, ha a körülmények úgy kívánják, meg lehet és meg kell pár 
nappal hosszabbítani!

Mindent el kell követni, hogy a központoktól elzárt tanyavilág szegénysége ki ne 
maradjon a földreform áldásából. A tanyákon hatalmas nincstelen tömegek élnek, 
amelyek a körülöttük zajló eseményekről alig vehetnek tudomást.”124

 121 Uo.
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Az újságcikkben említett  Deutsch Vilmos – akinek birtoka az agrárreform hatálya 
alá esett – 1946 áprilisában nyújtott be fellebbezést, amiben a következőket írta:

„…70 évnél idősebb vagyok, és mivel mezőgazdasági szakiskolát végeztem egész éle-
temben – aktívan több mint 60 évet – gazdálkodással foglalkoztam. Szaktudásommal 
egy több mint 1200 hold földet [magában foglaló] birtokot igazgattam, és szükség 
szerint – különösen fi atalabb koromban – fi zikailag is részt vettem a munkálatokban. 
Bérbeadó-tulajdonos soha nem voltam, hanem személyes szorgalommal irányítottam 
a munkát. Termékeim minősége a legjobb volt a határban: a jószágfajták – különösen a 
sertések –mindig első osztályú volt, elsőként vezettem be a kender-nemesítést nagyobb 
mértékben, megszerveztem a nemes[ített] jószágok importját külföldről, mindezt azért 
[tehettem], mert a gazdálkodás valamennyi ágának szakértője vagyok.

A magyar fasiszták zsidó-ellenes lépései következtében már 1943-ban megtiltották 
nekem, hogy bejárjam a birtokom, 1944 elején pedig Németországba deportáltak. 1945 
májusában jöttem haza és tulajdonomból – bútorok, ruhák, fehérnemű, ágynemű – 
nem találtam semmit, házam lerombolták.

Legközelebbi [családomból] a fasiszta terror áldozatává vált: feleségem, unokám 
(Auschwitz), fi atalabbik fi am Viktor (a németek ölték meg Oroszországban), csalá-
domból senki élve nem tért vissza (Glückstálék, Piliserék, Hermannék, Reuterék). 
Fiamat, János dr., akit még 1941-ben elhajtottak, átállt a Vörös Hadsereghez, [aki] 
később belépett a Szovjetunióban megalakult I. Jugoszláv Dandárba, [és] mint harcos 
részt vett a felszabadító harcban, 1945 őszén mint öreg önkéntes harcos leszerelt. Ő 
sem talált semmit tulajdonából, és most albérletben lakik.

[…] A deportálásból visszatérve, vagyis még 1945 májusában kitelepültem tanyámra 
[…] és folytattam a gazdálkodást. A törvényben előlátott időszakban – 1944. július 28-
tól 1945. július 28-ig – nem lakhattam ott, mert nagyrészt deportálva voltam […]

[…] Nem akarom vitatni azok jogát, akiknek utólagosan visszaadták a maximu-
mot, de úgy gondolom, hogy az eljáró hatóság pont ügyem elbírásánál volt különösen 
szigorú, mert nem vette fi gyelembe olyan tényeket, amelyeket mindenképpen szem 
előtt kellett tartania: hogy szinte teljes családomat megölték, [hogy] mint a faji törvény 
áldozatát  deportáltak, hogy a fi am önkéntes öreg harcos 1943 óta, hogy idős, meg-
gyötört nincstelen ember vagyok, hogy legjobb eredményekkel rendelkező elismert 
mezőgazdasági szakember vagyok, hogy a birtokomon élek és ezzel megvan minden 
feltételem, hogy egy maximumom megmaradjon.”125

A Zentán megtartott első nyilvános agrárreform-tárgylásokról a Magyar Szó 1946. 
január 13-ai száma hozott tanulságos beszámolót, ami több mint 60 év távlatából is 
nagyon jól bemutatja az össznépi tárgyalások „fennkölt” hangulatát, amelyeken a 
felajzott tömeg valóságos népítéleteket hozott.

A cikk szerint 1945. január 3-ig földigénylőként 3311 földmunkás és kisparaszt 
jelentkezett összesen11 585 családtaggal. Rámutat: „A földhöz juttatottak nagy része 
a magyar szegénység közül kerül ki, ami azt jelenti, hogy Jugoszlávia fennállása óta 

 125 TLZ, F. 121 Zenta Községi Népbizottság. Az 1946-os agrárreform ügyiratai: 497/1946 számú, Deutsch 
Vilmosra vonatkozó tárgy.
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az itt élő magyar dolgozók jogait a földtulajdonra a történelemben most ismerik el 
először. A magyarokat a fi atal Jugoszláv [Föderatív] Népköztársaságban nem kite-
lepítéssel fenyegetik, hanem jogot adnak a kezükbe, földet és biztosítják nemzeti 
kultúrájuk szabad használatát.”126

A cikk szerint az első földkisajátító tárgyalást 1945. január 9-én délelőtt tartották 
meg a zentai Városháza nagy tanácstermében, amelyen több mint 1000 agrárérde-
kelt jelent meg. A tárgyaláson  Bajić Lazar, dr.  Pecarski Branko,  Luzenszki Henrikné, 
 Rudics Mihály,  Gyurcsik Flórián,  Dinka József,  Pecarski Iso,  Lalić Miladin és a zentai 
római katolikus hitközség ingatlanairól döntöttek. Lalić Miladin zentai földbirtokos 
birtokának kisajátítását így jegyezte le a krónikás:

„…A tárgyalás nyolcadik pontjaként Lalić Miladin 249 kat. holdat kitévő ingatlanja 
szerepelt. Lalić nem tekinthető földművesnek, állapítja meg a bizottság, csak egyik 
fi a, Aleksandar, akiről megállapítást nyert, hogy állandóan földműveléssel foglalkozik. 
Ezért javasolja, hogy Aleksandarnak, mint családtagnak meg kell hagyni a maximumot, 
a többit ki kell sajátítani.  Lalić Miladin magából kikelve védekezik:

– Mindég a tanyán éltem és munkásaimmal együtt műveltem a földet!
Földigénylők: – Ez nem igaz! Ismerjük mi magát nagyon jól! Még a 3 hektárt is 

kár meghagyni!
– Tito marsallunk azok kezébe adta a jogot, akik két kezük munkájából élnek! 

Hogy a föld azé, aki megmunkálja, ez nem üres jelszó, hanem következetes programja 
a népuralomnak – szól közbe egy ifj úmunkás.

A teremben végigmorajlik a tömeg helyeslése: – Úgy van!
– Lalić Miladinnak volt lelke nagy mennyiségű gabonát rejtegetni akkor, amikor az 

ország egyes vidékein a lakosság éhezik – szólal fel valaki a terem egyik sarkából.
 Lalić Velimir, a tulajdonos egyik fi a szeretne valahogy a helyzeten könnyíteni és 

kijelenti, hogy maguk a béresek igazolhatják, hogy édesapja földműves.
– Most megállapítjuk, hogy ki a földműves és ki nem, mert szabadon elmondhatjuk 

véleményünket. Ismerjük nagyon jól azokat, akik csak luxusból voltak földművesek, 
hiába is beszélnek! Emberek, ne engedjük magunkat kijátszani! – csattan fel egy ön-
tudatos hang a földmunkások közül.

– Nem földműves – zúgja a tömeg és lábak ezrei dobbannak ütemesen a padlón. 
Egyik tanú: – Zsákolt is a tanyán…

– Ez nem jelenti azt, hogy földműves!
Másik tanú: – Én is láttam, amikor dolgozott…
– Hazudik! – rivalnak rá a földigénylők. A jelenlevők végül kimondták Lalić föld-

jének teljes kisajátítását.”127

A zentai római katolikus egyházközösség birtokainak kisajátítása így ment végbe:

 126 Az agrárreform igazságot tesz a zentai határban, ahol legigazságtalanabb volt a birtokmegosztás. 
Magyar Szó, III. évf. 1946. január 13. 10. sz. 6.
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„A tárgyalás utolsó pontja a zentai római katolikus hitközség ingatlana feletti döntés 
volt. A hitközségnek 258 hold 619 négyszögöl szántó, és 7 hold 1256 négyszögöl meg-
művelhető földterülete van. A bizottság megállapítja, hogy a hitközség nem tett eleget 
pontosan bejelentési kötelezettségének, és így félre akarta vezetni a néphatóságot.

Az elnök ismerteti a megjelentekkel, hogy a törvény a hitközségnek 10 hektár 
maximumot biztosít.

– Csak a temető maradjon! Éljen a földreform! – kiabálja lelkesen a tömeg.
– A törvény biztosítja a 10 hektárt… – mondja bizonytalan hangon az egyik 

nemföldmunkás felszólaló.
– De ismert-e maga valaha is papot, aki kapát vett a kezébe és dolgozott – kérdi 

egy fenyegető hang az előbbi felszólalótól, aki behúzza a nyakát és adós marad a 
válasszal.

Az egyik szerb földigénylő siet megjegyezni, hogy az igazság kedvéért a szerb hit-
községgel is így kell eljárni. Az egyik felszólaló a következőket jegyzi meg:

– Egyes papok nemcsak másutt, hanem itt, Zentán is a pásztorlevél szellemében mű-
ködnek, és csúnyául visszaélnek hivatásukkal. Mindenki tudja, hogy a zentai asszonyok 
egy öntudatlan csoportja közvetlenül a májusban megtartott községi választások előtt 
nyilvánosan tüntetett a városban tartózkodó fasiszta német foglyok mellett, akikről 
köztudomású, hogy amikor még fegyver volt a kezükben, hogyan bántak az egész 
világon a békés lakossággal. Ezt a tüntetést a helyi papság kifejezetten helyeselte.

A földreformmal kapcsolatos állásfoglalásukra jellemző a következő eset: a VI. 
kerületben arra kérték a hívőket, hogy imádkozzanak azok lelki üdvéért, akik föld-
juttatásban részesülnek. Mi más következik ebből, mint az, hogy az egyház egyes 
személyiségei a földreform, a szegénység megsegítése ellen vannak?

Nem Istent és a vallást féltik ők az új szellemtől, a földreformtól, hanem az egy-
házi birtokokat és ezen át az egyház régi hatalmát, amelynek dicsősége már nagyon 
a fejükbe szállt.

Azt mondják: az Isten akarata, hogy gazdag és szegény legyen. Ki az a naiv ember, 
aki ezt elhiszi nekik?! A reakció mellé állnak és a dolgozó nép kizsákmányolását he-
lyeslik egyes papok, amikor a szószéket az állam és a földreform ellen használják fel. 
Beszélhetnek azonban akármit, a földet úgyis a szegénység kezébe adjuk, azok kezébe, 
akiket eddig csak hitegettek, és aljas módon kihasználtak áruló uraik!

A hozzászólást hatalmas taps és „úgy van” kiáltások követték. Jóváhagyták ezen kívül 
a főtéren lévő romtemplom kisajátítását is és elhatározták, hogy az itt felhalmozott 
rengeteg épületanyagból kultúrházat építenek.”128

Az újságcikkben említett  Lalić Miladin 1946. február 26-án – a szabadkai székhe-
lyű agrárbíróság döntését követően, amely helyben hagyta a nyilvános tárgyaláson 
meghozott döntést, miszerint nem tekinthető földművesnek – fellebbezést nyújtott 
be a Zentai Városi Népbizottsághoz, amelyben kiemeli:

 128 Uo.
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„…Az elsőfokú döntést [esetemben] az agrárügyek tárgyalásának első napján hozták 
meg, amikor a néphatalomnak még nem volt teljes áttekintése és tapasztalata a hasonló 
ügyek megoldásában, esetem volt az első hasonló és kissé összetettnek tűnt. Továbbá 
nem ismerték el földműves voltomat, habár nem hoztak fel egyetlen döntő tényt sem, 
ami alapján meghozták ezt a téves következtetést.

Azóta – vagyis folyó év január kezdete óta, amikor megkezdődött a földek kisajátí-
tása az agrárreform céljából – a törvény számos homályosságát és ismeretlen pontját 
megmagyarázták a népbizottságoknak utólagos utasításokkal és átiratokkal, hogy 
megkönnyítsék az esetleges vitás kérdések megoldását.

Akkor is, ha pillanatnyilag nem is művelem a földet, ezen utólagos átiratok 10. 
pontja értelmében földművesnek vagyok tekinthető.

Az átirat 10. pontja szó szerint így hangzik: az idős [személyeknek], akik földmű-
vesek voltak – de most már nem azok, mert megöregedtek – ha nincs is földműves a 
családjukban, meg kell hagyni a földműves-maximumot, vagyis 20 hektárt. Erre azért 
van szükség, mert az öregség nem szünteti meg a földműves létet. 

[…] Noha 70 éves vagyok, nem éltem ezzel a lehetőséggel, hanem állandóan fi zika-
ilag részt vettem, és ma is részt veszek a birtokom körüli munkálatokban.”129

1946 februárjában megszűnt a telepítési minisztérium, feladatkörét a szövetségi 
kormány mellett működő agrárreformot és telepítést irányító bizottság vette át.

A jugoszláv agrárreform földalapjába összesen 1 647 000 hektár föld került be, 
amiből a Vajdaságban 688 412 hektár volt, azaz az összterület 40,58%-a.

A földművesháztartások – földigénylők, telepesek – országos szinten összesen 
709 763 holdat kaptak, ami az összes terület 43%-át képezte. Országos szinten a pa-
rasztszövetkezetek 37 158, az állami birtokok 354 799, az intézmények és vállalatok 
41 655 hektár földhöz jutottak.130

A vajdasági, helyi földigénylők közül 96 864 család jutott földhöz, ebből 48 325 
családnak az agrárreformot megelőzően egyáltalán nem volt birtoka.

A telepítés során a Vajdaságba összesen 37 616 telepes család került Jugoszlávia más 
részeiből. A létszámból 26 963 család (72%) összesen 162 447 fővel szerb nemzetisé-
gű volt, 6696 család (18%) 40 176 fővel pedig montenegrói nemzetiségű, a maradék 
10%-ot macedónok, horvátok, szlovének és muzulmánok alkották.131

A betelepítés során a bácskai Tisza mentére nem kerültek jelentősebb telepes-
tö me gek: ide főleg azok a telepesek tértek vissza, akiket még a királyi Jugoszlávia 
juttatott birtokhoz.

Az agrárreform és a telepítés formálisan a szövetségi kormány 1947. december 22-ei 
rendeletével zárult le. Az agrárreformot és a telepítést irányító szövetségi bizottság a 
jugoszláv kormány 1948. április 28-ai keltezésű rendeletével szűnt meg: felszámolását 
és megoldatlan feladatait a szövetségi Mezőgazdasági Minisztérium vette át.132

 129 TLZ, F. 121 Községi Népbizottság, Zenta. Az 1946-os agrárrefom ügyiratai: 409/1946. számú, Lalić 
Miladinra vonatkozó tárgy. 

 130 Gaćeša, L. Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Novi Sad, 1984, 366–367. 
(A továbbiakban: Gaćeša.)

 131 Kršev, N. Boris: Uporedne karakteristike agrarnih reformi u Vojvodini a XX veku [online]. Novi Sad, 
2011, 125–126. http://kpolisa.com/KP16/PDF16/kp16-II-2-BorisKrsev.pdf

 132 Gaćeša: i. m. 119.
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A földosztás előkészületei 1946 kora tavaszán már Zentán is javában folytak:

„…Zentán a földkisajátító tárgyalások már teljesen befejeződtek. A fellebbezések nagy 
része is elintézést nyert. Az 585 fellebbezésnek háromnegyed részére már megjött a 
végleges bírósági döntés.

A városban összesen 3651 földigénylő jelentkezett, akik közül 280 szerb, a többi 
magyar. A földigénylők közül 726 részt vett a népfelszabadító harcokban, 16 elesett 
harcos családja kért földet, és 62 azon földigénylő családok száma, akiknek hozzátar-
tozói a fasiszta terror áldozatai lettek. A 3651 földigénylő közül 825 családnak összesen 
2044 kat. holdja van.

A mérnöki hivatal a telekkönyv alapján összehasonlítást végez egyes parcelláknál. 
Ez a munka roppant nehézségekbe ütközik, egyrészt a rossz időjárás miatt, másrészt 
mert a legtöbb gazdának 3-4 darabban fekszik a földje, sőt előfordul az is, hogy egyes 
földtulajdonosok ingatlana 7-8 tagban van. A városi mérnöki hivatal azonban a fennálló 
nehézségek ellenére is hamarosan befejezi munkáját.

Rendkívül nehéz, és felelősség teljes munkát végez ezen kívül a mérnöki hivatal az 
új tanyaközpontok létesítésével kapcsolatosan is. Az új tanyaközpontok felállításával 
lehetővé kívánják tenni azt, hogy a földtulajdonosok házai minél közelebb legyenek 
földjeikhez.

A helyi népbizottság mindent elkövet, hogy a földosztás Zenta határában mielőbb 
megtörténjen, és olyan nincstelenek kapják a földeket, akik eddigi becsületes mun-
kájukkal bebizonyították, hogy arra érdemesek.”133

A néhány holdhoz juttatott földnélküli parasztok és kisbirtokosok nem sokáig 
élvezhették az ún. „tapsikolt földet”, mivel annak művelése számos nehézségbe 
ütközött: a parcellák túl messze voltak a földigénylők lakhelyétől, hiányoztak a föld-
műveléshez szükséges megfelelő szerszámok és mezőgazdasági eszközök, igásállatok. 
A földhöz juttatottak sem mentesültek az adófi zetés és a mezőgazdasági termények 
kötelező beszolgáltatása alól. Másfelől szociális juttatásokban, pl. családi pótlékban 
nem részesülhettek, de nem állhattak munkába se az állami vállalatoknál – hiszen 
földjük volt!

Nem volt ez véletlen, hiszen a rezsim a mezőgazdaság társadalmasítására törekedett. 
Ennek pedig első lépése az volt, hogy a parasztságot a szövetkezetekbe kényszerítették. 
Mindennek hatására egyrészt megnövekedett a szövetkezetekbe belépők száma – ez 
különösen a telepesekre volt jellemző. Az őslakosok – különösen 1948 során – inkább 
visszaadták a földet, lemondtak róla, és beálltak gyári munkásnak – a földet ilyenkor 
az állami mezőgazdasági birtokok kapták meg.

 133 Emberfeletti munkát végez a mérnöki hivatal a parcellázás előkészítésével, és az új tanyaközpontok 
létesítésével. Magyar Szó, III. évf. 1946. március 2. 52. sz. 5.
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V. A JUGOSZLÁV, A SZERBIAI ÉS A VAJDASÁGI BÍRÓSÁGI HÁLÓZAT
MŰKÖDÉSE 1945 ÉS 1954 KÖZÖTT

A háború befejezését követően valamennyi országrészben, föderális egységben 
hozzáláttak az új igazságügyi-bírósági rendszer kiépítéséhez. Ez elsősorban a ren-
des, polgári bírósági hálózat létrehozását jelentette. Szövetségi szinten megalakult a 
Legfelsőbb Bíróság. Valamennyi föderális egység székhelyén – Belgrádban, Zágráb-
ban, Ljubljanában, Szarajevóban, Titogradban, Szkopjéban és Újvidéken – az illető 
népköztársaság és tartomány Legfelsőbb Bírósága székelt Kosovo-Metohija Autonóm 
Körzet kivételével.

A szövetségi egységek területén körzeti és járási népbíróságok alakultak.
A katonai közigazgatás megszüntetését követően az új bírósági hálózat kialakítása 

a Vajdaságban is megkezdődhetett. Szövetségi szinten 1945-ben meghozott, a nép-
bíróságok megszervezéséről szóló törvény alapján134 a vajdasági Legfelsőbb Népfel-
szabadító Bizottság Elnöksége 1945. április 27-én megtartott ülésén fogalmazta meg 
a vajdasági népbíróságok szervezetére vonatkozó utasítását,135 melynek fontosabb 
általános kitételei voltak:

a bíróságok rendszerét járási és körzeti népbíróságok, valamint a vajdasági  �
Legfelsőbb Bíróság képezte; 
a népbíróságok ítélkeztek polgári ügyekben és azokban a büntetőügyekben,  �
amelyek nem tartoztak a katonai bíróságok hatáskörébe;
a népbíróságok a néphatalom önálló szervei, ítéleteiket és döntéseiket  �
szabadon és függetlenül hozták meg a „nép nevében”;
a tárgyalások nyilvánosak voltak. �

A járási népbíróságokra vonatkozó kitételek:

elvben valamennyi járási népbizottság székhelyén járási népbíróság alakult,  �
amely illetékes volt a járás közigazgatási területén – ez alól lehet kivétel, egy 
járás területén két vagy több járásbíróság is működhetett;
a járási népbíróságok élén az elnök állt, aki ellenőrizte a bíróság  �
személyzetének munkáját, és összeállította a bírósági tanácsokat;
a járási népbíróságok esetében a bírói hatalmat háromtagú tanács(ok)  �
gyakorolta (gyakorolták), a tanácstagok közül egy személy szükségszerűen a 
járásbíróság állandó bírája volt;
a járási népbíróságok mint elsőfokú bíróságok polgári peres bíróságokként  �
ítélkeztek azokban a perekben, melyek értéke nem haladta meg a 100 000 
dinárt;
a járási népbíróságok illetékesek voltak házasságbontó perekben is, de ez a  �
felhatalmazás hamarosan a körzeti bíróságok hatáskörébe került át;

 134 Zakon o uredjenju narodnih sudova. Službeni list FNRJ, 1945. 67. sz.
 135 Uputstvo o uredjenju narodnih sudova u Vojvodini. Službeni list Vojvodine, 1945. 1.
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a járási népbíróságok keretében működő telekkönyvi hivatalok vezették  �
a járásbíróság területén található kataszteri községekre vonatkozó 
telekkönyveket, és látták el a telekkönyvezéssel kapcsolatos ügyintézést.

A körzeti népbizottságok székhelyein körzeti népbíróságok alakultak, melyeknek 
élén az elnök állt. A körzeti népbíróságok kizárólag háromtagú bírói tanácsként ítél-
keztek: első fokon a tanácsot egy állandó bíró és két népi ülnök, másodfokon három 
állandó bíró alkotta.

Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága az egész tartomány területén illetékes volt, élén 
az elnök állt. Ítéleteit háromtagú bírói tanács hozta meg. Az ítélkezés mellett döntött 
a népbíróság és a néphatalom szervei közötti vitás kérdésekben, a járási és körzeti 
bíróságok illetékességi kérdéseiben, valamint tanácsadói szerepe is volt a bírói gya-
korlatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

Az utasítás értelmében a bírói hatalmat a népbíróságok állandó bírái és a népi 
ülnökök-esküdtbírók gyakorolják. A bírók függetlenek, a hatályban lévő törvények 
alapján meghozott ítéletekért nem felelnek egyetlen hatalmi szervnek sem. A bírók 
által a hivatal ellátása közben elkövetett bűncselekmények esetében a rendes népbí-
róságok voltak illetékesek.

Bíróvá vagy népi ülnökké választható volt minden jugoszláv állampolgárságú sze-
mély, aki választójoggal és feddhetetlen előélettel rendelkezett, valamint a népfelsza-
badító mozgalom elkötelezett híve volt. A bírók jogi végzettsége ekkor még nem volt 
követelmény, de mindenképpen előnyt jelentett. A jogi végzettséggel nem rendelkező 
megválasztott bírók számára jogi tanfolyamokat szerveztek. A jogi végzettséggel nem 
rendelkező bírák közül sokan – mivel gimnáziumi érettségivel rendelkeztek – beirat-
koztak a jogi egyetemre, és munka mellett tanultak.

A járási népbíróságok bíráit és esküdtjeit a járási népbizottságok, a körzeti népbí-
róságokét a körzeti népbizottságok közgyűlése választotta. A bíróságok állandó bírái 
nem lehettek a népbizottságok tagjai. Vajdaság AT Legfelsőbb Bíróságának bíráit a 
vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság választotta meg.

Valamennyi bíróság titkára, jegyzője kizárólag jogi diplomával rendelkező személy 
lehetett, akit a vajdasági Népfelszabadító Főbizottság Elnöksége nevezett ki a Bírósági 
Osztály javaslatára. A bírósági jegyző feladatai közé tartozott a bíróság ügyvitelének 
intézése, bűnügyekben vizsgálat, peren kívüli ügyekben pedig meghallgatás lefoly-
tatása. Ha a bírói tanácsban nem volt jogi végzettségű tag, részt vett a tárgyaláson, 
de az ítélethozatalnál csak tanácsadói szereppel bírt.

A vajdasági Legfelsőbb Népfelszabadító Bizottság Elnöksége 1945. május 4-én 
hozta meg a bírósági hálózat megszervezésére vonatkozó döntését.136 Ennek értel-
mében Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága Újvidéken működött, a vajdasági bíróságok 
hálózatát pedig a következő módon alakították ki:

járási népbíróságok alakultak: Újvidéken, Titelen, Zsablyán, Óbecsén,  �
Kúlán, Bácspalánkán, Zomborban, Apatinban, Hódságon, Kiskőszegen 

 136 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945.



6 6

(Batina), Dárdán, Szabadkán, Topolyán, Zentán, Pancsován, Alibunáron, 
Antalfalván (Kovačica), Versecen, Fehértemplomon (Bela Crkva), 
Kevevárán (Kovin), Nagybecskereken (Petrovgrad), Törökbecsén 
(Novi Bečej), Módoson  (Jaša Tomić), Szerbcsernyén (Srpska Crnja), 
Nagykikindán (Velika Kikinda), Törökkanizsán, Mitrovicán (Sremska 
Mitrovica), Zimonyban (Zemun), Rumán, Ópazován (Stara Pazova), 
Karlócán (Sremski Karlovci), Ürögön (Irig), Újlakon (Ilok), Šiden és 
Vukovaron;
körzeti népbíróságok alakultak: Újvidéken, Zomborban, Szabadkán,  �
Pancsován, Nagybecskereken (Petrovgrad) és Mitrovicán (Sremska 
Mitrovica).

A körzeti és járási népbíróságok nevükben 1946 végéig tartották meg a nép- elő-
tagot, 1947-től ezt elhagyták.

Vajdaság Autonóm Tartomány bíróságai 1948 januárjától – a Szerb Népköztársa-
ság területén lévő bíróságokhoz hasonlóan – a következő típusú és jelzetű iktatókat, 
valamint névmutatókat és segédkönyveket vezették rendszeresített formanyomtat-
ványokon:137

Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága, a körzeti, valamint járásbíróságok: �

polgári peres iktató és névmutató: G. jelzet,1. 
büntetőügyi névmutató: K. jelzet,2. 
polgári peren kívüli iktató és mutató: R. jelzet,3. 
büntetőügyi iktató: Kr. jelzet,4. 
a bíróság ügyvitelére vonatkozó iktató és névmutató: Su. jelzet.5. 

Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága és a körzeti bíróságok: �

polgári peres fellebbezési iktató és névmutató: Gž. jelzet,1. 
büntetőügyi fellebbezési iktató és mutató: Kž. jelzet,2. 

Vajdaság AT Legfelsőbb Bírósága: �

a törvényesség felülvizsgálatára vonatkozó fellebbezések iktatói: KZZ. 1. 
jelzet, GZZ. jelzet.

Csak a járásbíróságok: �

végrehajtási iktató és névmutató: I. jelzet,1. 
hagyatéki iktató és névmutató: O. jelzet,2. 

 137 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1948.
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jogsegély-szolgáltatási iktató és névmutató: Pom. jelzet,3. 
hitelesítési iktató: Ov. jelzet4. 

A Vajdaság AT Igazságügyi Bizottsága 1949. március 29-én utasítást bocsátott ki a 
bíróságok munkájával kapcsolatosan keletkezett iratok kezeléséről és irattározásáról. 
Ennek értelmében a bíróság munkája során keletkezett – Su. jelzetű – iratokat a kö-
vetkező csoportokba sorolták:138

általános utasítások, melyeket az Igazságügy Minisztérium vagy az Igazság-1. 
ügyi Bizottság juttat el a bíróságokhoz,
a bíróságok észrevételei, megjegyzései a törvényjavaslatokkal kapcsolatban,2. 
a bírói gyakorlattal kapcsolatos utasítások, a bíróságok jelentései a bírósági 3. 
gyakorlatban felmerült tapasztalatokról,
a bírók, bírósági tisztviselők munkaviszonyával kapcsolatos dokumentumok,4. 
a bírók, bírósági tisztviselők évi, ill. betegszabadságára, igazolt 5. 
távolmaradásá ra vonatkozó dokumentumok,
továbbképzésekre és szakvizsgákra vonatkozó dokumentumok,6. 
fegyelmi ügyek,7. 
szervezési ügyek: bíróság alakítása, területi illetékesség változása, a bírók 8. 
és ülnökök számának meghatározása, szervezeti változások, bizottságok 
felállítása,
a bíróságok és a hatalmi szervek kapcsolatai,9. 
ülnökök-esküdtbírák ügyei: kinevezés, felmentés, eskütétel, büntetések, 10. 
tanácskozások,
ügyvédek, szakértők és tolmácsok ügyei,11. 
munkatervek és munkabeosztás,12. 
jelentések a bíróságok munkájáról,13. 
bírósági statisztika,14. 
megjegyzések és észrevételek a bíróságok munkájával kapcsolatban,15. 
könyvelőség és a bíróságok anyagi ellátása,16. 
bírósági illetékekkel kapcsolatos dokumentumok,17. 
egyéb ügyek.18. 

1954-ben a tartomány területén hat körzeti bíróság működött 68 bíróval, míg a 25 
járásbíróságnak 134 bírája volt.

Szövetségi szinten 1954-ben hozták meg a bíróságokról szóló új, valamint a gazda-
sági bíróságokról szóló törvényt.139 Ennek értelmében a jugoszláv bírósági hálózata 
számszerűen a következőképpen alakult:

 138 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1949.
 139 Zakom o sudovima. Službeni list FNRJ, 1954. 30. sz.; Zakon o privrednim sudovima. Službeni list,  

1954. 31. sz.
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Járásbíróságok Körzeti bíróságok Körzeti gazdasági 
bíróságok

Szerb NK (teljes terület) 136 34 11
Szerb NK (szűkebb terület) 88 21 6

Vajdaság AT 31 9 4
Kosovo-Metohija AK 17 4 1

Horvát NK 101 14 6
Szlovén NK 33 6 4

Bosznia és Hercegovina NK 68 10 4
Macedónia NK 23 7 3
Crna Gora NK 16 3 3

Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaság (összesen) 377 74 31

V. 1. A Zentai Járásbíróság működése 1945 és 1956 között

A Zentai Járási Népbizottság és a Városi Népbizottság 1945. május 8-án megtartotta 
együttes ülését, melyen megválasztották és kinevezték a Zentai Járási Népbíróság 
elnökét és bíráit. Ezen a napon lépett szolgálatba az adai illetőségű dr. Dimitrije 
Bešlin mint a Járási Népbíróság elnöke, dr. Szőcs Kálmán és dr. Dobrivoj Savić pedig 
mint bíró.140

A bírósági tisztviselők és a segédszemélyzet tagjai 1945. május 10-én léptek szol-
gálatba, de az ő kinevezésükről – valamint a többi személyi kinevezésről – csak 1945. 
május 28-án született döntés.

A tisztviselői kar beosztása a következő volt:

bírósági jegyzők:  �  Szorcsik Miklós,  Đulinka Bakalić és dr.  Kocsis Szilveszter;
bírósági hivatalnokok:  �  Ilija Govedarica, dr.  Bodor István,  Sofi ja Djukanov, 
 Balázs Vera,  Katica Aradski,  Kis Vilmos,  Zora Vučković,  Kőrösi István, 
 Smilja Lazarević,  Szabó László,  Ivko Todorović,  Jablonszki Pál,  Vuko 
Vukadinović,  Csatári Stefánia,  Nikola Vuković,  Szép János,  Mihajlo Magdić, 
 Döme Mária,  Stevan Kragujević,  Lengyel Ferenc,  Milan Marjanović és 
 Renkó Pál;
telekkönyvvezetők:  �  Farkas Baráti György és  Ilija Kablar;
irattárosok:  �  Dragoljub Bojin,  Ivan Knežević és  Miloje Lukić;
hivatalszolgák:  �  Marko Boljanović,  Barsi Lajos,  Tóth Mihály,  Boško Stojačić, 
 Mirko Mirković,  Spasoje Pecarski és  Bíró József;
járásbírósági fogházőr:  �  Miloje Lukić.141

 140 TLZ, F. 121 Községi Népbizottság, Zenta. 1. 2 kötet. Jegyzőkönyv a Járási Népfelszabadító Bizottság, 
és a Városi Népfelszabadító Bizottság 1945. május 8-án megtartott együttes üléséről.

 141 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945. 
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A bíróság újonnan kinevezett hivatalnoki személyzetének többsége már dolgozott 
az igazságügyben, legtöbben az 1941. április 6-át megelőző időszakban voltak a Zen-
tai Járásbíróság alkalmazottai.

A kinevezett bírók hivatalba lépésének feltétele volt az eskütétel, melynek szövege 
a következő volt: 

„Én, XY becsületemre és népem becsületére esküszöm, hogy a népet hűségesen szol-
gálom, megőrzöm és megvédem a népfelszabadító háború demokratikus vívmányait, 
melyek a néphatalomban valósultak meg, és hogy a törvények szerint, részrehajlás 
nélkül fogok ítélkezni.”

A Járási Népbíróság Városháza épületében lévő hivatali helyiségeinek, felszerelé-
sének és irattárának átadása-átvétele a Népbizottság titkára és a Járási Népbíróság 
elnöke között 1945. május 12-én zajlott le. Ezt követték a szükséges karbantartási 
munkálatok – festés, mázolás –, valamint a hiányos felszerelés – bútorzat – pótlása és 
a szükséges irodaszerek beszerzése. Mai szemmel nézve meglepő, de abban az időben 
különösen nagy gondot jelentett az üzemképes írógépek hiánya.

1945. május 12-én adta ki a Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság Bírósági Osz-
tálya utasítását arról, hogy a körzeti és járási népbíróságok munkájuk során milyen 
iktatókat fognak vezetni, illetve milyen jellegű és milyen jelzetű ügyiratokat képeznek. 
A járási népbíróságok esetében ezek a következők voltak:

Su. – a bírósági igazgatás iktatói és ügyiratai, �
P. – a polgári peres iktatók és ügyiratok, �
Vp. – peren kívüli iktatók és ügyiratok, �
K. – büntetőügyi iktatók és ügyiratok, �
Ov. – hitelesítési iktatók és a hitelesített ügyiratok példányai. �

Miután megtörténtek a szükséges előkészületek, a Zentai Járási Népbíróság 1945. 
május 22-én megkezdhette munkáját, de a tényleges tevékenység csak 1945. június 
5-én indult el. 

A munkát hat részleg, ügyosztály keretében szervezték meg:

 1. bírósági igazgatás,
 2. bírósági felvételi iroda,
 3. polgári ügyek irodája,
 4. büntetőügyi iroda,
 5. peren kívüli ügyek irodája,
 6. telekkönyvi iroda.142

A járásbíróságok munkájának kezdeti szakaszában az egyik legfontosabb intéz-
kedési forma a vagyonelkobzási határozatok meghozatala volt. A vagyonelkobzásról 

 142 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945.
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szóló törvény143 értelmében – a népbizottságok javaslatára – a háborús bűnösnek és 
népellenségnek nyilvánított személyek vagyonát bírósági határozattal elkobozták, és 
állami tulajdonná nyilvánították. Ebben az időszakban ahhoz, hogy valakit népellen-
séggé nyilvánítsanak, az is elegendő volt, ha ismeretlen helyen tartózkodott. Ennek 
alapján az ilyen személyekről azt vélelmezték, hogy elmenekültek a felszabadítók, és 
a néphatalom elől, mert tartottak a felelősségre vonástól. Ezt a módszert különösen 
a jelentős vagyonnal rendelkező személyek esetében alkalmazták előszeretettel.

Az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium rendelkezése szerint a 
meghozott ítéleteket továbbítani kellett a népbizottságokhoz, melyek a választói 
névjegyzékeket vezették. Erre – a magyarázat szerint – azért volt szükség, hogy a 
elítélt „népellenségektől” megvonják a szavazati jogot is. Ennek következtében ezek 
a személyek a választásokon nem járulhattak az urnákhoz.

A Zentai Járási Népbíróság 1945. október 24-ei keltezésű jelentése szerint a va-
gyonelkobzás terén a helyi népbizottságtól beérkezett 151 ügyiratból 79-et oldottak 
meg, a hadbíróságoktól beérkezett 8 esetből pedig csupán egyet.

Az 1945–1949-es időszakban a zentai bíróság vagyonelkobzási és vagyonlefoglalási 
ügyekben lefolytatott eljárásainak száma:

1945-ben 502, �
1946-ban 192, �
1947-ben 94, �
1948-ban 101  és �
1949. május 9-ig 33  lefolytatott eljárás. � 144

A bíróság munkájának másik fontos eljárási fajtáját a meg nem engedett spekuláció 
és gazdasági szabotázs megakadályozásáról szóló törvény145 alapján indított eljárások 
képezték. Ezek elkövetőire börtönbüntetés mellett vagyonelkobzás is várt. A megho-
zott ítéleteket az ügyészséghez is el kellett juttatni törvényességi felülvizsgálatra.

Büntetőügyekben 1946 és 1948 között a következő tevékenységet látta el a Zentai 
Járásbíróság:

1946-ban összesen 847 ügyben indult eljárás 1073 személy ellen, 616  �
személyt ítéltek el jogerősen,
1947-ben összesen 802 ügyben indult eljárás 1017 személy ellen, 720  �
személyt ítéltek el jogerősen,
1948-ban összesen 465 ügyben indult eljárás 527 személy ellen, 360  �
személyt ítéltek el jogerősen.146

A legalább egy évre vagy annál hosszabb szabadságvesztésre jogerősen elítélt 
személyeket – nőket és férfi akat is – a požarevaci gyűjtőfogházba vagy a mitrovicai 

 143 Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije. Službeni list DFJ, 1945. 40 sz.
 144 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1949.
 145 Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni list DFJ, 1945. 26. sz.
 146 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1949.
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börtönbe – csak férfi akat – szállították. A požarevaci börtönből a rabok egy részét 
más büntetés-végrehajtási intézetekbe osztották szét. A börtönbüntetés mindig 
kényszermunkával párosult, ez alól csak kevesen – egészségügyi okokból – kaphattak 
felmentést.

Az egy évnél rövidebb börtönbüntetésre ítéltek helyben, a belügyi szervek fog-
dájában – de a vizsgálati fogságban lévőktől elkülönítve – töltötték le büntetésüket. 
Őket gyakran közmunkákra is alkalmazták.

A zentai bíróság fogdája nem volt olyan állapotban, hogy az elítélteket fogadni tudja, 
ezért tatarozását és felszerelésének pótlását 1945 októberében kérvényezték. Hamaro-
san rendelet született, melynek értelmében a bírósági fogházakat a helyileg illetékes 
belügyi osztályok vették át. Mivel a milícia nem tartott igényt az addig ott alkalmazott 
fogházőrre, őt a népbíróság a továbbiakban hivatalszolgaként alkalmazta.

Már a kezdetekben világos volt, hogy a bíróság kinevezett bírái és tisztviselői – 
csekély számuk miatt – nem lesznek képesek kellő időben ellátni feladataikat, lema-
radások jelentkezhetnek az ítéletek meghozatalában. A bíróság elnöke – dr.  Bešlin 
– erre több ízben is utalt. Indoklása szerint a gondot az jelentette, hogy a Zentai 
járás területileg az ország egyik legnagyobb járása volt, a járás lakossága száma pedig 
meghaladta a 110 000 főt.

A megnövekedett munka a bíróság személyzeti létszámának növekedését eredmé-
nyezte: az 1945-ös év június–júliusi fi zetési listáján 14 fő, az augusztus–szeptemberin 
pedig már 22 fő szerepelt. Ebben az időszakban a következő hivatalnokok álltak 
szolgálatba a zentai bíróságnál: bírósági titkár, jegyző minőségben  Harsány Lajos, 
 Radovan Gerić és  Milivoj Plavšić dolgoztak, bírói tisztséget 1945. július 28-tól  Dušan 
Miladinov töltött be.147

1945 júniusában megállapították a bíróság költségvetését az 1945-ös év végéig, amit 
anyagi kiadásokra fordíthattak. Ez 81 500 dinárt tett ki. Az összeg nem tartalmazta 
a bírók és hivatalnokok fi zetését. A bíróság elnökének fi zetése ebben az időszakban 
2300, a bíróké 2000 dinár volt.148

A háborús károk felmérése során – 1945 szeptemberében – a Zentai Járási Népbíró-
ság is összeírta a bíróság által a megszállás során elszenvedett károkat. Ennek zömét a 
bírósági letétbe helyezett, de a háború zűrzavarában eltűnt pénzösszegek, valamint a 
tönkrement felszerelés és bútorzat képezte. A háborús kár értékét 241 325,50 dinárban 
határozták meg, ami 3424,35 akkori dollárnak felelt meg.149

A munkaperek rendezéséről szóló törvény150 értelmében a körzeti és járási népbí-
róságokon háromtagú munkaügyi bírói tanácsok alakultak, amelyek a munkáltatók 
és a munkavállalók között fölmerülő, illetve a munkaviszonyokból eredő pereket 
voltak hivatottak tárgyalni. Zentán ez a bírói tanács 1945 augusztusában alakult meg 
dr.  Szőcs Kálmán bíró elnökletével.

A II. világháború hadműveleteinek befejezését követően a Vajdaság egyes területein 
– így a Szabadkai körzetben is – jelentősen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmé-

 147 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945.
 148 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945. A hivatalos árfolyam szerint 1945-ben 1 amerikai 

dollár 50 jugoszláv dinárt ért. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_dinar 
 149 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1945.
 150 Zakon o rešavanju radnih sporova. Službeni list DFJ, 1945. 47. sz.
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nyek jelentős részében a szovjet Vörös Hadsereg ideiglenesen itt állomásozó katonái is 
részesek voltak a velük szövetkező „hazai” bűnözők – csempészek, feketézők, tolvajok 
és prostituáltak – közreműködésével. A hivatalos álláspont szerint a „testvéri” szovjet 
katonákat ilyenkor félrevezették, és jó szándékuk „áldozatává” váltak, hiszen a civil 
bűnözők a bűntények értelmi szerzői és irányítói, akik tetteiket nemcsak anyagi ha-
szonszerzés céljából, hanem a Vörös Hadsereg katonái iránti bizalom aláásása céljából 
követték el. Ezért ellenük a bíróságoknak kíméletlenül, a legnagyobb szigorral kellett 
fellépniük az ítélkezésnél a politikai következményeket is fi gyelembe véve.

Néhány hónapos munka során kiderült, hogy a Zentai Járási Népbíróság nem min-
denben a hatalom elképzelése szerint látja el feladatait. Ennek kapcsán 1945. október 
3-án a Városháza nagytermében együttes ülést tartott a Városi- és a Járási Népbizott-
ság. Az ülést  Rácz Vince, a városi népbizottság elnöke vezette. Napirenden szerepelt 
a Járási Népbíróság kibővítése és átszervezése, valamint népi ülnökök, esküdtbírák 
kinevezése. Az ülésen – mivel a járási vezetőség nem volt teljes mértékben elégedett 
a bíróság munkájával – kritikával illették dr.  Dimitrije Bešlint, a népbíróság elnökét 
és dr.  Szőcs Kálmánt, aminek egyenes következménye volt leváltásuk. A bíróság új 
elnökévé Jakov Sekulićot választották meg.151

A járásbíróság elnöki tisztség átadása 1945. október 6-án zajlott le.
Az 1946. március 22-én kelt rendelet értelmében a Zentai Járási Népbíróságon öt ál-

landó bírói státust rendszeresítettek, és 120 népi ülnök alkalmazását irányozták elő.
 Dušan Miladinov mellé új bírákká dr.  Kocsis Szilvesztert,  Szorcsik Miklóst,  Isa 

Kečant és  Milica Lalićot nevezték ki – a Zentai Járási Népbíróságnak ekkor már az 
elnökkel együtt hat bírája volt, ami jelentősen javított a munka hatékonyságán. 

A járás területéről – amely a zentai, adai, magyarkanizsai, moholi, martonosi és 
horgosi községi népbizottságok, valamint a nagyvölgyi, kispiaci, oromi, oromhegyesi, 
tornyosi, adorjáni, velebiti helyi népbizottságok területét ölelte fel – ekkor 40 népi 
ülnököt, esküdtbírót választottak meg a törvényben előírt bírósági feladatok ellátására. 
Egy 1949-es keltezésű jelentés szerint a járásbíróság 205 esküdtbírót alkalmazhatott 
a törvényben előírt feladatok ellátására.152

 Jakov Sekulićot a járásbíróság elnökének posztján 1947. január 28-án  Vladislav 
Beljanski váltotta fel, aki ezt a tisztséget 1949. május 14-ig töltötte be. Beljanskit ekkor 
az Újvidéki Körzeti Bíróság elnökévé választották meg, tisztségét eddigi helyettese, 
 Halász Jenő bíró vette át. Halászt a Zentai Járásbíróság elnökévé 1949 májusában ne-
vezték ki, de róla a Tartományi Igazságügyi Bizottság 1949 nyarán végzett ellenőrzése 
alkalmával megállapította, hogy nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges 
tapasztalattal.

Beljanski elnök mellett a Zentai Járásbíróságot 1949-ben elhagyták dr.  Andjelko 
Deveskovi és  Dušan Miladinov bírók is, helyükbe bírói minőségben  Radovan Gerić 
és  Žarko Banatski lépett.

 151 TLZ, F. 12 Községi Népbizottság, Zenta. 1. 2 kötet. Jegyzőkönyv a Járási Népfelszabadító Bizottság, és 
a Városi Népfelszabadító Bizottság 1945. október 3-án megtartott együttes üléséről.

 152 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1949.
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1948 decemberében a Zentai Járásbíróság hat bírája közül öt rendelkezett jogi 
végzettséggel, valamennyien férfi ak voltak. A bírósági jegyzői tisztséget egy hölgy – 
 Svetlana Štajner jogász – töltötte be. A járásbíróság 15 tagú hivatalnokgárdáját hat 
férfi  és kilenc hölgy alkotta, a segédszemélyzet feladatát két férfi  látta el. A 196 népi 
ülnök zömét férfi ak képezték, szám szerint 178-an voltak, és legtöbben – szám szerint 
87-en – földművesek voltak.153

Az 1949-ben meghozott új munkaügyi perrendtartásról szóló törvény a járásbíró-
ságok keretében munkaügyi bíróság megszervezését irányozta elő: Zentán e testület 
elnöke  Žarko Banatski, helyettese  Harsány Lajos lett.

A telekkönyvi hivatal hét kataszteri község154 telekkönyvi betétjeit őrizte és ke-
zelte:

Mohol kataszteri községből   9 726 telekkönyvi betét, �
Ada kataszteri községből 11 392 telekkönyvi betét, �
Zenta kataszteri községből 20 052 telekkönyvi betét, �
Magyakanizsa kataszteri községből 12 074 telekkönyvi betét, �
Martonos kataszteri községből 8 504 telekkönyvi betét, �
Horgos kataszteri községből 3 577 telekkönyvi betét, �
Kishorgos kataszteri községből   3 360 telekkönyvi betét. �

A telekkönyvi hivatal munkáját nehezítette, hogy folyamatban volt az újon-
nan alakított népbizottságok: Njeguševo, Obornjača (Nagyvölgy), Kevi, Orahovo 
(Zentagunaras), Orom, Trešnjevac (Oromhegyes), Mala Pijaca (Kispiac) és Bački 
Vinogradi (Királyhalom) területi elhatárolása. Még inkább bonyolította a helyzetet, 
hogy egyesek ezek közül nemcsak a zentai, hanem más szomszédos járásokból is 
kaptak területeket.

A Szerb Népköztársaság Igazságügyi Minisztériuma még 1946 decemberében 
utasította a bíróságokat, hogy ahol szükséges, megfelelő nyelvtudású állandó bíró-
sági tolmácsokat alkalmazzanak. Ezért a Zentai Járásbíróságon 1949 szeptemberétől 
alkalmazták  Vladimir Uvalić nyugalmazott tanítót magyar nyelvű tolmácsként egé-
szen 1959-ben bekövetkezett haláláig. 1951-től Jelisaveta Bajić személyében kivételes 
nyelvtudású tolmácsot tudhatott magáénak a zentai bíróság: Bajić asszony ugyanis 
angol, francia, magyar, olasz és német tolmács volt egy személyben!

Az 1950-es munkaterv értelmében a Zentai Járásbíróság ügybeosztása a következő 
volt:

a járásbíróság igazgatási ügyeit a járásbíróság elnöke,  �  Halász Jenő és 
helyettese,  Radovan Gerić bíró intézték,
a büntetőügyeket két tanács tárgyalta felosztva a büntetőügyi tárgyakat  �
fele-fele arányban: az első tanács élén  Halász Jenő járásbírósági elnök, a 
másodikén  Harsány Lajos bíró állt, mindkét tanács tagjait népi ülnökök 
alkották,

 153 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Su. iratok, 1949.
 154 A telekkönyvi nyilvántartás alapvető területi egysége.
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a polgári peres ügyeket két tanács tárgyalta felosztva a polgári peres  �
tárgyakat fele-fele arányban: az első tanács élén  Szorcsik Miklós bíró, a 
másodikén pedig  Radovan Gerić bíró állt, a tanácsok tagjait népi ülnökök 
képezték, 
az első polgári peres tanács elnöke –  �  Szorcsik Miklós – volt a telekkönyvi 
ügyekben illetékes bíró, míg a második polgári peres tanács elnöke – 
 Radovan Gerić – a munkaügyi perek illetékes bírája volt,
a polgári peren kívüli ügyeket két bíró tárgyalta:  �  Harsány Lajos a hagyatéki 
ügyeket,  Radovan Gerić pedig az összes többi peren kívüli ügyet,
a telekkönyvi hivatalt  �  Farkas Baráti György igazgatta.

Ez a munkaterv csak 1950 márciusáig volt érvényben, mert ekkor  Halász Jenőt – aki 
ellen eljárás indult – felmentették tisztsége alól: helyette a Járási Népbizottság március 
8-ai ülésén  Čedomir Ćurčićot választotta meg a járásbíróság elnökévé. Habár Ćurčić 
elnök – aki 1950. január 15-e óta volt a Zentai Járásbíróság bírája – okleveles jogász 
volt, beiktatását követően azonnal büntetőjogi továbbképzésen kellett részt vennie, 
melyet az Igazságügyi Minisztérium Belgrádban szervezett meg.

A feszült nemzetközi helyzet miatt tartott gyakori katonai gyakorlatok alól a bírók 
sem voltak felmentve: 1950. augusztus–szeptemberben  Gerić és  Harsány bíró, 1951. 
január–februárban pedig  Ćurčić elnök vonult be hadgyakorlatra.

A két bíró helyettesítésére a Zombori Járásbíróságtól  Sinkovics Péter bíró érkezett, 
azonban a két hónapos kimaradás jelentős lemaradást okozott: 1950 októberének 
végére 530 megoldatlan polgári peres tárgy szaporodott fel.

A lemaradás felszámolása érdekében a Szabadkai Körzeti Bíróság dr.  Baráth Károly 
bírót delegálta kisegítésre. A három bírónak megfeszített munkával – melyet az es-
küdtbírák kimaradozása nehezített – egy hónap alatt 178 ügyet sikerült megoldania. 
Mivel azonban november során 92 új polgári peres tárgy érkezett, a megoldatlan 
tárgyak száma még mindig meghaladta a 400-at.

A helyzet orvoslása érdekében szükség volt még egy bíró alkalmazására, ezért a 
Járási Népbizottság 1950. december 16-ai ülésén  Győri Jánost a Zentai Járásbíróság 
bírájává választotta.

Az újvidéki székhelyű Igazságügyi Bizottság 1951-ben jelentést kért a vajdasági 
bíróságok irattárainak állapotáról. A Zentai Járásbíróság irattára három – a célnak tel-
jes mértékben megfelelő – helységben, valamint az épület pincéjében volt elhelyezve. 
A jelentés szerint a telekkönyvi iratok 1898-tól, a peres, peren kívüli és büntetőtár-
gyak 1917-től, a hagyatéki tárgyak pedig 1915-től kezdődően voltak megőrizve. Az 
iratanyag mennyiségét – az 1950. évvel bezárólag – Ćurčić elnök kétvagonnyira (?!) 
becsülte, és jelezte, az iratanyag tárolásárára szolgáló helyiség várhatóan megtelik.

Az 50-es évek elején a bírói állomány személycseréje még intenzívebbé vált, mint 
a 1940-es évek végén. 1951. április 29-én mentették fel tisztségéből  Radovan Gerićet, 
helyette május közepén  Danilo Radujkov állt szolgálatba.  Tiller Antal 1952. január 
15-én érkezett a bírósághoz, hamarosan – 1952 júniusában – ő lépett  Čedomir Ćurčić 
helyébe, aki a Kúlai Járásbíróság elnöki posztjára távozott.
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A Járási Népbizottság mindkét tanácsának – Járási Tanács és a Termelők Tanácsa 
– 1953. december 28-án megtartott együttes ülésén tisztségükből felmentették  Győ-
ri Jánost és  Danilо Radujkovot. Helyettük bírákká  Ljubiša Mihaljdžićot és  Borivoj 
Marinkovot nevezték ki.  Harsány Lajos bíró 1955. augusztus 31-én hagyta el a zentai 
bíróságot, helyébe 1955. szeptember 1-jén  Svetlana Štajner lépett, aki már 1946 óta 
a bíróság munkatársa volt.  Milan Ludajić 1956. december 1-jén lett a zentai bíróság 
bírája.

A személyi változások tükrében 1956 végén a Zentai Járásbíróság személyi állomá-
nyát – amely elérte a 30 főt – a következő beosztású munkatársak képezték: 6 bíró, 1 
jogi végzettségű szakmai munkatárs, 5 telekkönyvi előadó, 7 irodai előadó, 7 gépíró, 
3 kézbesítő, 1 takarító.

A vajdasági törvényalkotó által 1955-ben meghozott döntés értelmében a Zentai 
Járásbíróság illetékességi területe Ada, Magyarkanizsa, Martonos, Mohol, Zenta és 
Horgos községek területét foglalta magába. A Zentai Járásbíróság továbbra is a Sza-
badkai Körzeti Bíróság hatáskörébe tartozott, a Zentai járás cégeinek ügyeiben pedig 
a szabadkai székhelyű Körzeti Gazdasági Bíróság volt illetékes.

VI. A POLGÁROK REZSIMELLENES MEGNYILVÁNULÁSAI 1945-BEN
A ZENTAI JÁRÁSI NÉPBÍRÓSÁG IRATAINAK TÜKRÉBEN

A háború befejezését követően az új jugoszláv hatalom és a JKP mindinkább megszi-
lárdította hatalmi helyzetét, ami nem volt az ország minden polgárának ínyére: nem 
szimpatizált mindenki az új rezsimmel. Szinte minden közösségben előfordultak olyan 
személyek, akik úton-útfélen kifejtették nemtetszésüket a kommunisták, esetenként 
Tito személye iránt. Tették ezt általában alkoholos befolyásoltság állapotában – hiszen 
akkor legbátrabb az ember! –, de már  Makszim Gorkij, a nagy szovjet/orosz író is 
megmondta: amit az ember józan állapotban gondol, részegen kikotyogja!

Ilyen ügybe keveredett 1945 júniusában az 50 éves D. Jovan zentai hentes is, aki – 
nőtlen és családtalan lévén – gyakran nézett a pohár fenekére. Olyannyira italozott, 
hogy – saját bevallása szerint – gyakran nem tudott sem önmagáról, sem cselekede-
teiről. A továbbiakban erről a következőket vallotta:

„Így több alkalommal becsméreltem a hatalmat és általában a mai helyzetet. Egy 
alkalommal   Kuri Kálmán vendéglőjében a partizánok előtt nyilvánosan szidtam  Tito 
[marsall] anyját. Ők ezért bezártak, majd a Szabadkai Körzeti Bíróságra irányítottak, 
ahol hat napig voltam bezárva, majd hazaengedtek. Nem emlékszem, hogy ezután 
bárkit is becsméreltem volna, kivéve, hogy az utcán viccelődtem a magyarokkal. Nem 
hogy nem emlékszem, hanem egészen pontos az, hogy szidtam a kommunista anyju-
kat. Szokásom volt, hogy a kommunista anyjukat szidtam, de én azt nem gondoltam 
komolyan […] csak úgy, viccből.”155

 155 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 147/1945 – D. Jovan zentai lakos elleni büntetőeljárás.
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Az ügyben a tárgyalást 1945. július 24-én folytatta le a Zentai Járásbíróság. A bíróság 
első tanúként B. István zentai lakost hallgatta meg, aki a következőket mondta:

„Hozzávetőlegesen egy hónappal ezelőtt a gyanúsított D. Joca bejött a hentesüzletembe 
ittas állapotban és megkérdezte: már te is kommunista lettél, hogy  Szép József,  Vida 
István,  Báló Imre és  Göblös Vince társaságában a népkonyha ellenőrzését végezted? 
Továbbá azt mondta, hogy vigyázzak, mert a feketézők listájára kerülhetek. Ezt azért 
mondta, mert én a [nép]konyhára ellenőrizni mentem. Ekkor a gyanúsított azt mondta, 
hogy a kommunisták fekete listájára kerülök. Ezt ő nem mondhatta [volna] nekem, mert 
nagyon jó viszonyban vagyunk. A gyanúsított jelenlétemben soha nem szidta a kom-
munistákat, sem a mostani rezsimet. Engem mint kommunistát nem szidott soha.”156

N. Nadežda zentai diák is tanúskodott, aki kijelentette, hogy megmarad az OZNA-n 
tett vallomásánál. Ennek értelmében többször hallotta, hogy a gyanúsított a házuk előtt 
támadta  Tito marsallt, szidta az anyját a kommunistáknak. A vádlott kijelentette azt 
is, hogy a mostani hatalom nem igazi, az igazi hatalom csak ezután jön. Nyilvánosan 
támadta a kommunistákat, és mindenkinek szidta az anyját. A tanú kijelentette, hogy 
a vádlott – amikor ilyeneket mondott – általában részeg volt.157

N. Stevan tanú is hasonlóan vallott: elmondta, hogy a vádlott a házuk előtt szidta a 
kommunisták anyját és Tito marsall anyját is. Véleménye szerint ezt azért tette, mert 
lánya, N. Nadežda – noha párttag – segélyt kapott az egyházközösségtől.

A vallomásokból kitűnt, hogy a vádlott és az N. család között korábbi konfl iktust 
is fennállt.

S. Bogdan tanú szerint a gyanúsított józanul soha nem beszélt politikáról. Mivel 
ismerte a gyanúsítottat, és tudta, hogy részegen meglehetősen kellemetlenül viselke-
dik, ilyenkor kerülte a vele való találkozást. Ezért nem is tudott róla, hogy szidta volna 
a kommunistákat. Visszaemlékezése szerint a vádlott a megszállás alatt a megszálló 
hatalmat is szidta, de mivel az akkori hatalom gyorsan kiismerte, nem törődött vele 
különösebben.

A tárgyalás végén a vádlottat is meghallgatták, aki kijelentette, hogy nem érzi 
magát bűnösnek az ellene felhozott vádban. Nem tartja magát az aktuális hatalom 
ellenségének. Nem ismerte el, hogy sértegette volna a N. családot, és szidta volna 
őket azért, mert kommunisták. Elismerte, hogy részegen mindenkit sértegetett, de 
tagadta, hogy Tito marsallt szidta volna azóta, amióta ezért már egyszer bezárták. 
Végül kiemelte, hogy a jelenlegi hatalommal a teljes mértékben elégedett.

A járásbíróság döntése értelmében a vádlottat, akit a népi milícia fogdájában őriz-
tek, átszállították a Szabadkai Körzeti Népbírósághoz, az eljárás további folytatása 
miatt.158

E. Miloš martonosi vasutas 1945. június 15-én  Papp Sándor kocsmájában követett 
el verbális deliktumot, amiről T. Ivan és K. Miloš, a KNOJ harcosai számoltak be a 
szabadkai OZNA-nak:

 156 Uo.
 157 Uo.
 158 Uo.
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„A kocsmában két vasutast találtunk két másik emberrel, akik nevét nem tudjuk. A 
kocsmában egy képet láttunk »gyorssegély a sebesülteknek« felirattal. A felirat magyar 
nyelvű volt. Az egyik említett vasutas, E. Miloš azt mondta, hogy ezt a képet ki kell 
dobni. T. harcos azt mondta, nem fontos, hogy magyar nyelvű a felirat. Erre E. azt 
mondta, hogy minden magyart le kellene mészárolni, és hívott bennünket, hogy ül-
jünk hozzájuk. Elfogadtuk a meghívását azért, hogy kipuhatoljuk a véleményét. E. első 
kérdése az volt, hogy szerbek vagyunk-e. Azt feleltük, hogy bánáti szerbek vagyunk. 
A magánéletről beszélgettünk.

E. azt mondta, hogy a vasutas szolgálat nehéz, és megjegyezte, hogy az összes 
magyart le kellene mészárolni.

Azt feleltem neki, hogy nem kell az összes magyart lemészárolni, mert nem vétkes 
mind, és hogy így soha nem jutunk el a testvériség–egységhez. Mi azért küzdünk, hogy 
egyesítsük a jugoszláv népe[ke]t. Ő cinikusan nevetni kezdett, és azt mondta: ti szá-
momra senkik vagytok, ti hajtottátok el a vajdasági fi úkat, hogy értelmetlenül elessenek 
a Drávánál. Azt feleltem neki, hogy ennek így kellett lennie, és csak harccal juthatunk 
el az egységig és a felszabadulásig. Feltettem neki a kérdést: tudja-e ki szabadította fel 
a mi területünket? Azt felelte, hogy Anglia, Amerika és Oroszország szabadított fel 
bennünket. Megkérdeztem, hogy a felszabadításban részt vett-e a jugoszláv hadsereg is, 
mire ő cinikusan azt felelte, hogy mi számára senkik vagyunk. Megkérdeztem, tudja-e ki 
szabadította fel Triesztet, az angolok, felelte ő. K. elvtárs megkérdezte tőle, tudja-e, kié 
Trieszt? Ő azt felelte, hogy Trieszt az angoloké. K. azt felelte neki, hogy Trieszt a miénk, 
valamennyi jugoszlávé, mire ő azt mondta, hogy nem a tietek, hanem a mienk.

T. elvtárs megkérdezte, tudja-e, hogy ki váltotta ki a testvérgyilkos háborút? Ő azt 
mondta, hogy az oroszok. Én az feleltem neki: talán nem  Nedić kezdeményezte a test-
vérgyilkos háborút? Ő azt válaszolta, hogy Nedićnek ki kellett szolgálnia a megszállókat, 
mert rá volt kényszerítve. Azt mondta, hogy ő nemzeti szocialista. Megkérdeztem, 
tudja-e, mi a nemzeti szocialista? E. megismételte, hogy [ő] nemzeti szocialista, és 
hogy ezzel jobb tőlünk, mert ő a martonosi háborús bűnöket megállapító bizottság 
megbízottja. E. ezután ezt mondta: tehát én fasiszta vagyok. Én azt válaszoltam: te, 
elvtárs reakciós vagy, aki rombolja a mi demokratikus, föderatív Jugoszláviánkat. 
Ezután K. elvtárssal visszatértünk a laktanyába.”159

E. Milošt az ügyben 1945. július 6-án hallgatták ki, aki így emlékezett vissza az 
inkriminált esetre:

„Papp Sándor kocsmájában egy vasutassal ültünk, amikor odajött hozzánk két katona, 
akiket nem ismertem. Akkor már meglehetősen részeg voltam. A katonaságról beszél-
gettünk, nem emlékszem pontosan, hogyan volt, de tudom, hogy azt mondtam: ha a 
mieink visszatérnek a fogságból és az internálásból, akkor erős jugoszláv hadseregünk 
lesz. Ezután az egyenlőségről beszélgettünk, és én azt mondtam, hogy a fő vétkesek 
Bácskából Magyarországra menekültek, és ezeket mind le kellene mészárolni, de a 
többiekre nem mondtam semmit. Nem igaz, de nem is emlékszem [rá], mert valójában 
csak röviden beszélgettem velük, hogy minden magyart le kell mészárolni.

 159 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 200/1945 – E. Miloš martonosi lakos elleni büntetőeljárás.
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Trieszt kapcsán azt mondtam, hogy hadseregünk most visszavonul Triesztből, és 
hogy – állítólag – a béketárgyalások után Trieszt Jugoszláviáé lesz.

Arra, hogy a  Nedić-kormányról beszéltem volna, vagyis arról, hogy neki szolgálnia 
kellett a megszállóknak, nem emlékszem. Arra sem emlékszem, és nem tudok róla, 
hogy arról beszéltem volna, hogy fi ainkat a Drávára vitték elesni.”160

A vallomások alapján a Szabadkai Körzeti Ügyészség E. Milošt a Jugoszláv Népfel-
szabadító Hadsereg gyalázásával és rémhírek terjesztésével vádolta meg, de a Zentai 
Járásbíróság iratanyagában nem található az ellene hozott ítélet.161

Horgoson 1945. július 24-én, vasárnap az AFŽ előadást szervezett, majd azután az 
ifj úság táncesetet tartott. A táncestről hajnali fél egykor hazafelé tartva két tanú – K. 
Radojica és K. Aleksandar – meghallották, hogy egy udvarban mulatoznak. Belestek 
a kerítésen és meglátták, hogy Petar V. mulatozik szerbek és magyarok társaságában. 
K. Radojica vallomása szerint:

„Egyszer csak Pero V. felállt és felkiáltott: nekünk voltak a Karađorđevićok, ők a mieink 
voltak, és ők kellenek nekünk. Ezt olyan hangosan mondta, hogy az utcán is lehetett 
hallani. Csúfolódtak a testvériség–egységen is.”162

A másik tanú, K. Aleksandar ezt mondta a történtekről:

„Egyszer csak Pero azt mondta, hogy K. Veljko […] úgy szervezte meg az ifj úságot, 
hogy mindenhol azt kiabálják: Tito, Tito, úgy ahogy az olaszok is [annak idején]: 
Duce, Duce. Ezután csúfondárosan felkiáltott, hogy éljen a testvériség–egység, amire 
egyhangúan nevetve kiáltották, hogy »éljen«. Azt [is] bizonygatta az egyik magyar 
nőnek, hogy a királyságban a magyaroknak olyan jogai lesznek, mint amilyeneket 
 Tito adott nekik.”163

A gyanúsított V. Petar horgosi vasutas az OZNA előtt 1945. július 16-án a követ-
kező vallomást tette:

„A táncmulatság után, amit 1945. július 24-én tartottak  Radics Kálmán vendéglőjében, 
egy szovjet őrnaggyal, Zoro tanítónővel, N. Dragomir iskolaigazgatóval és feleségével, 
A. Olga varrónővel és B. Svetozarral elmentünk V.-ék házába és az udvaron üldögél-
tünk. Igaz, hogy politikáról beszéltünk, és én – amikor a szovjet őrnagy megemlítette 
Miklós cárt – megemlítettem, hogy nekünk is volt Karađorđevićünk, nem pedig 
Karađorđevićeink, és hozzátettem, hogy ő 1804-ben kezdte a szerb politikát.

[…] Igaz, hogy Titóról beszéltünk, és a szovjet őrnagy azt mondta, hogy Titót na-
gyon szeretik a Szovjetunióban. […] Valóban igaz, hogy egy konferencián, amikor a 
testvériség–egységről beszéltem, és amikor szavaimra M. Vida diáklány azt felelte: éljen 

 160 Uo.
 161 Uo.
 162 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 214/1945 – V. Petar horgosi lakos elleni büntetőeljárás.
 163 Uo.
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a testvériség–egység, azt mondtam neki: rendben van, gyermekem, én is azt mondom, 
hogy éljen, de amikor mi építettük a testvériséget–egységet, te még nem voltál itt. Nem 
mondtam a magyar nőnek, aki velünk volt a társaságban, hogy a királyságunkban a ma-
gyaroknak olyan jogaik voltak, mint amilyeneket  Tito adott nekik. Nem állítom biztosan, 
hogy valaki beszélt-e a magyarok jogairól, de a királyságról egyáltalán nem volt szó.

Igaz, hogy 4-5 hónappal ezelőtt a horgosi vasútállomáson, amikor a katonákat kí-
sérték, akiket büntetésből a frontra küldtek, mert királypártiak voltak, ittas állapotban 
felkiáltottam, hogy »éljen a király«.

[…] Igaz, hogy Veljko apjával Laza V.-vel, folyatott beszélgetésben azt mondtam: 
miért nem tanácsolod Veljkónak, hogy ne mondja állandóan a konferenciákon ok 
nélkül, hogy kivégezzük, [meg] falhoz állítjuk [ezt vagy azt], mert a nép emiatt nem 
fog jönni az összejövetelekre. Továbbá azt mondtam: »ez [akár] őt is utolérheti.«”164

A V. Petar elleni, államrend elleni vétség ügyében indított büntetőügyi eljárást – az 
1945. augusztus 3-án kihirdetett általános amnesztiára és közkegyelemre vonatkozó 
rendeletre165 hivatkozva, amelyet  Tito javaslatára az AVNOJ Elnöksége hozott meg – a 
Zentai Járási Népbíróság 1945. augusztus 15-én megszüntette.166

Az általános amnesztiáról és közkegyelemről szóló rendelet 1. szakasza alapján ke-
gyelemben részesültek a következő személyek:

a csetnik- és Nedić-féle alakulatok, valamint a horvát és a szlovén  �
honvédség, továbbá a muszlimán milícia tagjai és a szkipetár167 fegyveres 
csoportok tagjai, illetve az egyes politikai szervezetek tagjai,
a Jugoszláv Hadsereg katonaszökevényei, �
azok, akik együttműködtek a megszállókkal művelődési és művészeti téren,  �
amennyiben együttműködésük nem lépte túl rendes tevékenységük kereteit,
azok, akik rágalmazták a Jugoszláv Hadsereget és annak tagjait, a  �
néphatalom szerveit és annak képviselőit.

A rendelet 2. szakasza értelmében nem részesültek kegyelemben a következő 
személyek:

az usztasa és a Ljotić-féle alakulatok tagjai, valamint az orosz önkéntes  �
hadtest katonái, kivéve, ha 1942. január 1-jét követően erőszakkal 
mozgósították őket,
a felsorolt valamennyi fegyveres alakulat és szervezet tagjai, amennyiben  �
gyilkosságot, gyújtogatást, nemi erőszakot vagy rablást követtek el,
a Kulturbund tagjai, a Gestapo tisztviselői és tagjai, besúgói és ügynökei, �
a megnevezett alakulatok, testületek és szervezetek ideológiai vezetői,  �
szervezői és irányítói, valamint azok, akik anyagilag és pénzügyileg 

 164 Uo.
 165 Ukaz o opštoj amnestiji i pomilovanju. Službeni list DFJ, 1945. 56. sz.
 166 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 214/1945 – V. Petar horgosi lakos elleni büntetőeljárás.
 167 Kosovói albán.
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támogatták ezeknek az alakulatok és szervezetek a működését, a fegyveres 
alakulatok parancsnoki állománya zászlóalj-parancsnoktól felfelé, a polgári 
közigazgatás vezetői,
azok, akik a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. �

Az 1. szakaszban felsorolt alakulatok egykori tagjaira csak akkor volt érvényes a 
közkegyelem, ha a rendelet kihirdetéséig még nem ítélték őket jogerősen el, a Jugo-
szláv Hadsereg dezertőreire pedig csak akkor, ha egy hónapon belül jelentkeznek a 
hatóságoknál.

A rendelet 6. szakasza a teljes vagy részleges kegyelemben részesülőkről rendelke-
zett. Ezek voltak a már jogerősen szabadságvesztés nélküli vagy szabadságvesztéses 
kényszermunkára ítélt személyek is. Egy évnél rövidebb büntetés esetében szabad-
lábra helyezték őket, az ennél hosszabb büntetést töltők elzárását pedig részlegesen 
csökkentették.

K. Dragomir moholi lakosnak is – majdnem – az alkohol okozta vesztét. Ez az inkri-
minált esemény is kocsmában történt. Maga a vétkes 1945. július 14-én a következőket 
vallotta az OZNA-nál lefolytatott kihallgatásakor:

„Először  Tito marsall gyalázása miatt voltam büntetve. Egy alkalommal, a pravoszláv 
karácsony másnapján, egy társasággal  Bacsi Sándor vendéglőjében ültem, amikor egy 
ismerősöm – aki tőlem a harmadik asztalnál ült – felmutatott egy képet, ami Tito marsall 
képe volt, amelyet én addig nem láttam. Mivel ittas voltam, azt gondoltam – az egyenruha 
és a sapka miatt – hogy [Hermann]  Göring az, és másnap mondták – amikor kihallgattak 
–, hogy a marsall képére azt mondtam »Hitler-párti«. Ezért a szabadkai hadbíróság 6 
hónap börtönre ítélt. Miután kiengedtek, a moholi iparosegyesület írnoka lettem.

A vádat, amely szerint 1945. június 14-én Bacsi Sándor kocsmájában Tito marsall és 
Sztálin képére azt mondtam: »emiatt a két szemét miatt 51 napot ültem a börtönben« 
teljes egészében visszautasítom.

[…] Úgy gondolom, hogy ez a magyarok bosszúja, mert a felszabadulás első nap-
jaiban a háborús bűnöket kivizsgáló bizottság [tagja] voltam, amelyet az emberek 
tévesen »bíróságnak« neveztek. Mivel Moholon – ahogy beszélik – hozzávetőlegesen 
100 magyart kivégeztek vagy [kényszer]munkára hurcoltak, mert erről az egész vizs-
gálóbizottságot pontosan nem értesítették, ezért valószínű, hogy egyes magyarok úgy 
vélik, hogy én is bűnös vagyok azoknak a magyaroknak az eltűnésében.” 168

K. Dragomirt is az általános amnesztia mentette meg a börtöntől: 1945. augusztus 
16-án megszüntették az ellene indított büntetőügyi eljárást.169

A néphatalmat és szerveit nemcsak szóbeli, hanem számos esetben fi zikai támadás 
is érte. Egy ilyen eset játszódott le 1945. október 12-én, amikor B. Györgyné – mai 
szóval élve – családon belüli erőszak miatt fordult a népi milíciához, mivel férje bán-

 168 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 229/1945 – K. Dragomir moholi lakos elleni büntetőeljárás.
 169 Uo.
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talmazta. A kiküldött milicista – K. Gábor – nem találta meg B.-t a házánál, hanem a 
kocsmában. K. felszólítására, hogy kövesse, B. – aki egyébként fuvarozásból élt – azt 
válaszolta, hogy hazamegy megetetni a lovakat. Amikor a milicista utána ment, az 
udvarban B. felkapta a vasvillát, és így kiáltott: „Most ráb…tál, csak ha egyszer ha-
zaértem – élve nem fogsz elvinni!” K. milicista fegyvert rántott, B. felesége – három 
gyermek anyja – pedig segítségért futott. A milicistának sikerült a felbőszült ember 
kezéből kivenni a villát, de erre az felkapott egy botot, és azzal ütlegelte a hatósági 
szervet. Ekkor a megtámadott segítségére érkezett két katona, és közös erővel lefogták 
B.-t. A fogda felé menet az úton a fogoly ordítva szidta a néphadsereget és a milíciát, 
és azt kiabálta, hogy ő nem fog együttműködni a partizánokkal, nem fog nekik ku-
koricát szállítani. A fogdához érve B. megpróbálta megvesztegetni a parancsnokot: 
500 dinárt ígért neki, ha szabadon engedi.170

Másnap – kijózanodását követően – a 35 éves B. vallomást tett:

„Október 12-én délelőtt pálinkát kezdtem inni, amely [tevékenységet] egész nap 
folytattam. Nem emlékszek semmire, csak a börtönben ébredtem fel, és innen vittek 
kihallgatásra.”171

B. György büntetőügye ismeretlen módon zárult, az ítélet nincs az ügy iratai kö-
zött.

A moholi határban lévő Njegoševo172 telepes faluban 1945. október 28-án történt 
incidens, amelynek során fi zikailag is inzultálták a népi milícia tagját. A faluban erre 
a napra – vasárnapra – volt elrendelve a kukoricahordás, amit többek között M. Pavle 
milicistának is felügyelnie kellett. M. aznap délben a szövetkezet előtt összetalálko-
zott G. Tomóval, aki Z. Todor és M. Jovo társaságában volt. A beszélgetés során G. 
megkérdezte a milicistát, van-e tudomása arról, hogy M. Nikola 1941-ben 12 embert 
küldött a kivégzőosztag elé. M. azt felelte, hogy ez nem az ő dolga, mire G. „b…om 
az anyád” szavakkal rátámadt. A milicista tiltakozására, hogy ne szidja az anyát, G. 
azzal válaszolt, hogy „b…om az anyád, meg az apád is”, majd orron vágta M.-t, és az 
árokba taszította. Közben megpróbálta elorozni a szolgálati fegyverét. Azonban ez 
nem sikerült, mert az ott tartózkodók M. segítségére siettek. A helyszínre érkezett S. 
Gavro, a helyi népfelszabadító bizottság elnöke is, aki hazakísérte G. Tomót. Amikor 
azonban G. hazaért, elővette puskáját, és megfenyegette őket.173

Az ügyben a Szabadkai Kerületi Népbíróság hozott ítéletet: hivatalos személy 
elleni fi zikai és szóbeli támadás, valamint fenyegetés bűncselekménye miatt 4 hónap 
szabadságvesztés nélküli kényszermunkára ítélet G. Tomót.174

 170 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 411/1945 – B. György zentai lakos elleni büntetőeljárás.
 171 Uo.
 172 1941 és 1944 között a falut Istenáldásnak hívták, és a Bukovinából betelepített székelyeknek adott 

otthont.
 173 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 435/1945 – G. Tomo njegoševói lakos elleni büntetőeljárás.
 174 Uo.
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U. Piroska, 20 éves magyar nemzetiségű adai háziasszony 1945. november 28-án – 
az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat követően, közvetlenül a köztársaság 
kihirdetése előtti napon – az adai moziteremben tett rezsimellenes kijelentéseket. 
Több személy jelenlétében – a tanúk vallomása szerint – a következőket mondta:

„…Nekem megvan a kommunisták névjegyzéke, és ha eljön a fordulat, tudom mi a 
kötelességem. Senki se gondolja, hogy a hadsereg köztársaságot akar – ők a királyt 
várják vissza. Senki se gondolja, hogy a Népfront győzött. Ha jönnek  Horthy seregei, 
hogy felszabadítsanak bennünket, akkor a szakszervezeti tagoknak végük [lesz].”175

Az ügyben a tárgyalást 1946. április 18-án tartották meg a Zentai Járási Népbí-
róságon. A vádlott – aki egyébként szabadlábon volt – azzal védekezett, hogy egyes 
személyek irigységből, féltékenységből vádolták meg. A bíróság azonban nem fogadta 
el ezt, és Z. Terézia, valamint N. Piroska vallomása alapján U. Piroskát bűnösnek 
találta rémhírterjesztés bűncselekményében: büntetése 8 hónap kényszermunkával 
egybekötött szabadságvesztés volt, melyet a požarevaci börtönben kellett letöltenie.

A büntetés végrehajtását azonban elhalasztották, amit az elítélt édesapja – aki 
egyébként az Adai Népbizottság hivatalnoka volt – arra használta ki, hogy kegyelmi 
kérvénnyel forduljon a Szerb Népképviselőház Elnökségéhez. A testület 1947. de-
cemberi határozata értelmében U. Piroska büntetését 4 hónap szabadságvesztésre 
mérsékelték.176

A Zentai Járási Népbíróság előtt 1945 során lefolytatott büntetőeljárások zöme vagyon 
elleni bűncselekmény vagy tiltott gazdasági spekuláció volt, csak az ügyek kisebb 
hányada szólt a polgárok rezsimellenes megnyilvánulásairól. Ez nem azt ilyen esetek 
csekély számát jelentette, inkább azt, hogy a legtöbb hasonló ügy felsőbb bírósági 
hatóság – a Szabadkai Körzeti Bíróság – elé került.

VII. VAGYONELKOBZÁS

A Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács Elnöksége a háború befejezését 
kö ve tően, 1945. június 9-én meghozta a vagyonelkobzásról és a vagyonelkobzás 
végrehajtásáról szóló törvényt.177 A törvény értelmében a vagyonelkobzás a vagyon 
teljes vagy részleges államosítása volt bírósági ítélet alapján.

Vagyonelkobzási ügyek lefolytatása a járásbíróságok illetékességébe tartozott: a 
vagyonelkobzási határozat meghozatalát követően a legrövidebb időn belül, sür-
gősségi eljárással végezték el az elítélt vagyontárgyainak – ingatlanok és ingóságok 
– összeírását, leltározását.

 175 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 691/1945 – U. Piroska adai lakos elleni büntetőeljárás.
 176 Uo.
 177 Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije. Službeni list DFJ, 1945. 40. sz. 1946-ban a tör-

vényt megerősítették és kiegészítették: Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o konfi skaciji 
imovine i o izvršenju konfi skacije. Službeni list FNRJ, 1946. 61. sz.; 1946. 74. sz.
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A törvény 28. szakasza a járási népbizottságokra azt a feladatot rótta, hogy a tör-
vény meghozatalát követő 90 napon belül az illetékes járásbíróságoknak megküldjék 
a háború során kivégzett, megölt, elesett vagy elmenekült, népellenségnek minősülő 
személyek vagyonának leltárát. 

A hadbíróságok is kötelesek voltak megküldeni ítéleteiket a járásbíróságoknak, 
mert ezekben is gyakran esett szó – mellékbüntetésként – vagyonelkobzásról.

A törvény 30. szakasza értelmében a Német Birodalom és állampolgárai, valamint 
a német nemzetiségű polgárok vagyonának elkobzásáról járási szinten döntött a 
népbizottság által kinevezett háromtagú bizottság.

A törvény értelmében a vagyonelkobzás alól mentesültek azok a háztartási eszkö-
zök – elsősorban ruhanemű, bútor, konyhafelszerelés –, amelyek az elítélt személynek, 
valamint szűkebb családjának a létfenntartásához elengedhetetlenül szükségesek 
voltak. Ebbe a kategóriába tartoztak még az iparűzéshez nélkülözhetetlen szerszá-
mok, a földművesháztartás fenntartásához nélkülözhetetlen alapvető szerszámok 
és eszközök, valamint az ehhez tartozó lakó-, és gazdasági épületek, négy hónapra 
elégséges élelmiszer és fűtőanyag, családtagonként pedig háromhavi napszámnak 
megfelelő pénzösszeg.

A Járási Népbizottság Belügyosztálya 1945. szeptember 12-ei keltezésű átiratában 
megküldte a Zentai Járási Népbíróságnak annak a 271 személynek a névsorát, akiket 
vagyonelkobzási eljárás alá kellett vonni a Zentai Járás területéről. Az kísérőlevélben 
ezt írták:

„A vagyonelkobzásról szóló és a vagyonelkobzás végrehajtásáról szóló törvény 28. sza-
kasza értelmében csatolva küldjük azon személyek névjegyzékét, akiket a Megszállók és 
Támogatóik Bűncselekményeit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság 718. sz[ámú], 1945. feburár 
2-ai keltezésű ügyiratával háborús bűnössé nyilvánítottak, éspedig: Balázs Géza martonosi 
születésű [személy] és társai, aki a háború során eltüntek, és akik vagyona ezidáig nem 
lett elkobozva, azzal a kérelemmel, hogy [hajtsák végre] az esedékes eljárást.”178

 Balázs Gézát azért említették meg név szerint, mert az ő neve volt a jegyzék élén. A 
bizottság által kimondott „háborús bűnös” státusz nagyon gyenge jogi alapokon állt, 
hiszen a névjegyzéken szereplő embereket – akiket szinte egytől egyig likvidáltak – nem 
hogy jogerősen nem ítélték el, de azok még bíróságot sem láttak. Álszent a belügyosz-
tály azon megállapítása is, hogy a névjegyzéken szereplő személyek „eltűntek”, hiszen 
ennek a szervnek lehetett pontosan tudomása a szerencsétlenek lemészárlásáról.

A gyakorlatban a járási népbizottságok belügyosztályai már ezt megelőzően is 
egyénekre vonatkozóan utasították a járásbíróságokat a vagyonelkobzási törvényre 
hivatkozva, hogy indítsák meg a háborús bűnösnek vagy népellenségnek minősített 
személyek elleni konfi skálást. A belügyosztály által kibocsátott, vagyonelkobzást 
kezdeményező iratban feltüntették, hogy a háborús bűnössé nyilvánított személy a 
háború során „eltűnt” (nestao) vagy „elmenekült” (pobegao), illetve „elhagyta bir-

 178 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1046/1945 – Háborús bűnösök névjegyzéke (spisak ratnih 
zločinaca).
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tokát” (napustio imanje). Ezekben az iratokban azok a személyek, akiket eltűntnek 
minősítettek – mint később kiderült – szinten kivétel nélkül a megtorlások áldozataivá 
váltak, vagyis bírósági ítélet nélkül likvidálták őket. 

A Zentai Járási Népbírósághoz eljuttatott névjegyzéken179 17-es sorszám alatt sze-
repel  Lukács Károly zentai lakos neve. Lukácsot 1944. november 9-én – 64 sorstársá-
val együtt – kivégezték: neve 16-os sorszám alatt szerepel a zentai háborús bűnöket 
kivizsgáló bizottság által 1944. november 10-én összeállított névjegyzéken.180

 Lukács Károly ügyében a Járási Népbizottság Belügyosztálya 1945. november 9-ei 
keltezéssel küldte meg a névre szóló vagyonelkobzási indítványt: ebben az iratban 
azt közlik, hogy a „háborús bűnös” a felszabadulást követően „eltűnt”.181 Az irat 
tartalmazza Lukács ingatlanjainak pontos helyrajzi számait, valamint a telekkönyvi 
betét számát, amelyben ezeket vezették, de csatolták hozzá az ingóságok 1945. május 
21-én összeállított leltárát is.182

Az ügyben a bíróság 1945. december 25-én hozott döntést, amelyben megállapítja, 
hogy  Lukács Károlytól nincs mit elkobozni, mert vagyontárgyai – a vagyonelkobzásról 
szóló törvény 6. szakasza értelmében – nem esnek a vagyonelkobzás hatálya alá.183 

A Szabadkai Körzeti Népi Vagyonkezelő Igazgatóság azonban nem törődött bele a 
bíróság döntésébe, és 1946 januárjában fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésnek a 
Szabadkai Körzeti Népbíróság 1946. február 7-én helyt adott, és újabb eljárás lefoly-
tatását rendelte el.184

A megismételt eljárásban 1946. február 26-án született döntés, melynek értelmében 
a bíróság  Lukács Károly teljes vagyonát konfi skálta.185

A bíróság döntésébe most Lukács Károly felesége nem törődött bele, a Városi 
Népbizottság Belügyosztályához fordult panasszal:

„…A vagyonelkobzásról szóló törvény 2. szakasza értelmében a vagyonelkobzást kizá-
rólag azokban az esetekben lehet kimondani, amelyeket a törvény előlát, és kizárólag 
azok a hatóságok mondhatják ki, amelyeket a törvény felhatalmaz. A törvény, illetve 
az AVNOJ 1944. november 21-ei határozata 1. szakaszának 3. pontja a háborús bű-
nösök és támogatóik vagyonának konfi skációját látja elő, akiket polgári vagy katonai 
bíróságok vagyonvesztésre ítéltek az állam javára.

De a tényleges esetben férjemet nem nyilvánították háborús bűnösnek, nem ítélte 
el vagyonvesztésre sem polgári, sem katonai bíróság, ezért a döntés törvényellenes és 

 179 Uo.
 180 Molnár: 80. számú dokumentum, 246–251.
 181 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. A Zentai Városi Népbizottság Belügyosztályának 18270/1945. számú irata.
 182 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. Lukács Károly ingóságainak 1945. május 21-ei keltezésű leltára.
 183 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. A járásbíróság Vp. 2143/1945. számú, 1945. december 25-ei keltezésű határozata.
 184 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. A szabadkai Körzeti Bíróság Pž. 91/46. számú, 1946. február 7-ei határozata.
 185 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. A zentai Járási Népbíróság Vp. 2143/1945. számú, 1946. február 25-ei határozata.
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semmis, mert azt jogosulatlan szerv a törvényben előírt feltételek nélkül, az említett 
törvény világos és utasító előírásai ellenére hozta meg.”186

A fellebbezés kapcsán a Zentai Belügyosztálynak a Szabadkai Körzeti Belügy-
osztályhoz intézett 1946. május 10-ei keltezésű információjában már közlik a valós 
tényállást:

„…A megnevezett  Lukács Károlyt mint háborús bűnöst likvidálták, ezért javasolni 
kellett a vagyonelkobzást, amit a Zentai Járásbíróság Vp. 2143/45. számú határozatával 
elrendelt, ezért a fellebbezés tárgytalan.”187

Két hónappal később, 1946. július 6-án a zentai Belügyosztály a következőket írta 
szabadkai feljebbvalóinak:

„…a panaszos férjét, Lukács Károlyt ma háborús bűnössé és népellenséggé nyilvání-
tanák, és mint ilyet elítélnék, ha már nem lenne likvidálva.”188

Az özvegy – aki közben, 1948-ban holttá nyilvánítatta189 férjét – azonban nem adta 
fel: sorban nyújtotta be a bírósághoz a vagyonelkobzással kapcsolatos fellebbezéseit. 
Az iratok szerint az ügy 1954-ben zárult azzal, hogy a Zentai Járásbíróság – arra hi-
vatkozva, hogy a vagyonelkobzás még 1945-ben történt, és hogy az özvegy számára 
1 éves határidő volt előlátva, hogy a határozat ellen perrel éljen, de ezt elmulasztotta 
– a fellebbezést ismételten elutasította.190

Az AVNOJ Elnökségének 1944. november 21-ei keltezésű döntése az ellenség va-
gyonának állami tulajdonba történő átvételéről és a távol lévő személyek vagyona 
feletti vagyonzárról,191 illetve az 1946-ban meghozott hasonló tartalmú törvény192 és 
a vagyonelkobzásról szóló törvény 30. szakasza előirányozta a német nemzetiségű 
polgárok vagyonának elkobzását. A döntés, illetve a törvény hatálya alól csak azok 
a németek mentesültek:

 186 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 
eljárás. Lukács Károlyné szül. Csonka Margitka fellebbezése.

 187 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 
eljárás. A Zentai Városi Népbizottság Belügyosztályának U. P. 3844/1946. számú irata. 

 188 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 
eljárás. A Zentai Városi Népbizottság Belügyosztályának U. P. biz. 420/46. számú irata.

 189 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 – Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye.
 190 TLZ. F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945 – Lukács Károly zentai lakos elleni vagyonelkobzási 

eljárás. A Zentai Járásbíróság Vp. 2143/1945. számú, 1954. július 3-ai keltezésű végzése.
 191 Odluka Predsedništva AVNOJ-a o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi 

nad imovinom neprisutnih lica, i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prislino otuđile. 
Službeni list DFJ, 1945. 2. sz.

 192 Zakon o potvrdi i izmenama odluke o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj 
upravi nad imovinom neprisutnih lica, i o sekvestru nad imovinom koju su okupatroske vlasti prisilno 
otuđile. Službeni glasnik FNRJ, 1946. 63. sz.
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akik aktívan részt vettek a népfelszabadító mozgalomban és a  �
népfelszabadító háborúban – természetesen a partizánok oldalán,
akik már a háborút megelőzően asszimilált szerbek, horvátok vagy  �
szlovének voltak, a háború alatt nem léptek be a Kulturbundba, és nem 
hangoztatták németségüket,
akik a megszállók követelésre is megtagadták, hogy németnek vallják  �
magukat,
akik vegyes házasságban éltek, és magatartásukkal nem gátolták a  �
népfelszabadító mozgalmat, illetve nem voltak a megszállók kiszolgálói,
akik mint semleges országok állampolgárai nem viselkedtek ellenségesen  �
Jugoszlávia népeinek felszabadító harcával szemben.

Az adai  Zwick Rezső gyógyszerész és neje,  Ziegler Erzsébet nem tartozott egyik 
felsorolt kategóriába sem, habár bácskai németként olyan környezetben éltek, ahol 
a lakosság közel 90%-a magyar nemzetiségű volt, így nem volt különösebb lehe-
tőségük németségük kifejezésére. Az 1941-es népszámlálás alkalmával Adán 34 
ember, a lakosság 0,25%-e vallotta magát német nemzetiségűnek.193 Ennek ellenére 
a vagyonelkobzásról szóló törvény 30. szakasza értelmében működő Zentai Járási-
Városi Konfi skációs Bizottság 1945. november 10-én – 25/1945-ös iktatószám alatt 
– meghozta döntését a Zwick gyógyszertár elkobzásáról. A döntésben feltüntették, 
hogy a gyógyszertár-tulajdonosok német nemzetiségű jugoszláv állampolgárok, akik 
„ismeretlen helyen” tartózkodnak. A konfi skálás alá vont személyek tartózkodási 
helyét a döntéshez csatolt jegyzőkönyv már pontosabban határozza meg: „interniran 
u logor”, vagyis gyűjtőtáborba internálva. A vagyonelkobzási ügyiratok tartalmazzák 
az akkurátusan összeállított vagyonleltárt is, amelyen – az ingatlanok mellett – szó 
szerint minden patikaszert feltüntettek az utolsó szem aszpirinig.194

Az 50-es évek közepén  Zwick Rezsőné megpróbálta visszakövetelni az elkobzott 
vagyont, a bizottsági döntés törvényességének a felülvizsgálatát kérte. Ennek során 
a Szabadkai Körzeti Ügyészség a Zentai Járási Belügyi Titkársághoz fordult a Zwick 
család háború alatt tanúsított magatartásával kapcsolatban, amire a következő válasz 
érkezett:

„… Zwick Rezső és felesége  Ziegler Erzsébet német nemzetiségűek, és a megszállás so-
rán is annak vallották magukat. Mivel Adán abban az időben nem létezett Kulturbund, 
ezért nem voltak annak tagjai Adán, de arról nincs adatunk, hogy az újvidéki 
[Kulturbundnak], amely legközelebb esett hozzájuk, tagjai voltak-e. A nevezettekhez 
állandóan nagyobb számú megszálló tiszt járt, és lakásukon találkoztak. A nevezett a 
megszálló tiszteknek és a fasiszta tisztségviselőknek valamiféle tanácsadója volt.”195

 193 A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880–1941). Budapest, 1998, KSH, 91., 
171.

 194 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Dn. 87/1946 – Zwick Rezső ingatlanainak telekkönyvezése az állam-
ra.

 195 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Dn. 87/1946 – Zwick Rezső ingatlanainak telekkönyvezése az államra. 
A Zentai Járási Belügyi Titkárság 1954. július 20-ai keltezésű, VI. 4372/54. számú ügyirata.
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Az iratból kitűnik, hogy a Zwick családot konkrétan nem tudták megvádolni: 
maradt a megmásíthatatlan tény, hogy német nemzetiségűek voltak, ezért vissza-
származtatási igényüket a hatóság elutasította.

Az AVNOJ Elnöksége 1945. április 23-án meghozta a tiltott spekuláció és gazdasági 
szabotázs megakadályozásáról szóló törvényt,196 amit a jugoszláv Népképviselőház 
1946. július 11-én módosított és megerősített197. A törvény 1. szakaszának értelmében 
feketekereskedelemnek minősült:

a hatóság által megszabottnál magasabb ár alkalmazása, �
olyan áru vásárlása és viszonteladása, amely a hatályban lévő előírások  �
értelmében tilos volt,
áru fuvarozása engedély nélkül a megengedett mennyiségek felett, �
az élelmiszer-feleslegek és más olyan termékek rejtegetése, amelyek átadását  �
előlátják a hatályos jogszabályok,
arannyal és devizával való üzérkedés. �

A feketekereskedelem és üzérkedés bűncselekményének vétségéért a törvény 1-től 
3 évig terjedő, kényszermunkával egybekötött szabadságvesztést irányozott elő.

A tiltott spekuláció alatt a törvény olyan bűncselekményeket értett, amelyek arra 
irányultak, hogy áruhalmozással vagy élelmiszerek, illetve más fogyasztási cikkek 
viszonteladásával aránytalanul nagy anyagi hasznot valósítson meg az elkövető. 
Tiltott spekulációnak minősült:

az áruhalmozás, rejtegetés, visszatartás vagy az árukészlet bejelentésének  �
elmulasztása abból a célból, hogy hiány keletkezzen, amit követően áruba 
bocsátással aránytalanul nagy anyagi haszon keletkezik,
többszörös viszonteladás, �
a termelők, a közvetítők és az eladók szövetkezése a magas árak fenntartása  �
céljából.

A tiltott spekuláció elkövetőire – bizonyos körülmények között, pl. háborús helyzet 
– a törvény értelmében akár a halálbüntetés is kimondható volt.

Az adai Vulkan fémárugyár és malom tulajdonosa ellen 1947 márciusában felje-
lentést tett a tartományi ügyészségnél a vajdasági Fém- és Faipari Igazgatóság. A 
feljelentésben azt állították, hogy  Smiljanski Dušan a felszabadulást követően nem 
indította be üzemében a termelést, készleteit nem jelentette be előírás szerint, hanem 
azokból – nyersanyagot, félkész és késztermékeket – eladott, sőt a gépekből is többet 
áruba bocsátott. Felsőbb utasításra a Zentai Járási Ügyészség több alkalommal is 

 196 Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni list DFJ, 1945. 26. sz.
 197 Zakon o potvrdi i izmenama Zakona suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni 

list FNRJ, 1946. 56. sz.
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kihallgatta Smiljanskit, majd 1947. június 13-án vádindítványt emelt ellene a Zentai 
Járásbíróságon.

A vád szerint a tulajdonos cselekedeteivel – a fémárugyár be nem indításával, a 
készletek be nem jelentésével, a nyersanyagok és félkész termékek engedély nélküli 
áruba bocsátásával – elkövette a tiltott spekuláció és a gazdasági szabotázs bűncse-
lekményét.198

A büntetőügyben 1947. június 16-a és 26-a között folyt a tárgyalás. Smiljanski 
nem ismerte el bűnösségét. Azzal védekezett, hogy az üzem csak 1941-ig dolgozott 
70-80%-os kapacitással. A háború alatt – nyersanyag hiányában – csak 15-20%-os 
kapacitással tudott dolgozni. A felszabadulást követően részben nyersanyag-, részben 
alkatrészhiány miatt nem tudta beindítani a fémárugyár termelését, csak a malom-
részleget működtette. De a malom is csak 1946 végéig működött, mivel veszteséges 
volt, bérbe adta. Állítása szerint a fémárugyár beindításához – nyersanyag és alkat-
rész beszerzése céljából – többször fordult segítségért az illetékes köztársasági és 
tartományi szervekhez. De csupán ígéreteket kapott, valamint azt a megnyugtatást: 
ha segítség hiányában nem tudja beindítani a termelést, akkor nem vonhatják felelős-
ségre. Elmondta továbbá, hogy egyes illetékes személyek jóváhagyták számára, hogy 
– kizárólag állami vállalatoknak – eladhat bizonyos mennyiséget a rendelkezésére 
álló nyersanyagból, illetve értékesíthet gépeket, berendezéseket.

A bíróság nem fogadta el a vádlott védekezését, és ítéletében199 bűnösnek találta 
tiltott spekuláció és gazdasági szabotázs bűncselekményében: büntetésül a fémárugyár 
elkobzását mondták ki, amely ezzel állami tulajdonba került.200

A földművesek sorsa sem volt könnyű az 1940-es évek második felében: fi zetni 
kellett a progresszív adót,201 és a kötelező beszolgáltatásnak is eleget kellett tenni. 
Amennyiben mindezt nem tudták megtenni, könnyen illethették őket gazdasági 
szabotázs vádjával.

Így járt az adai özvegy  Kovács Káli Erzsébet, akinek az agrárreform – lévén, hogy 6 
gyermeke volt – 66 kataszteri hold földet hagyott. Azonban a kötelező beszolgáltatás 
kapcsán ehhez a földterülethez mérten is túlságosan nagyra szabták a kötelezettségét. 
Az 1948–49-es gazdasági évben be kellett szolgáltatnia 10 927 kg kukoricát, 500 kg 
marhahúst, 300 kg birkahúst, 800 kg sertéshúst. Mivel a kirótt beszolgáltatásnak 
nem tudott eleget tenni – csupán 8156 kg kukoricát és 97 kg birkahúst adott át – az 
Adai Helyi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága 1949. március 11-én feljelentést tett 
ellene a Járási Ügyészségnél. Innét pedig már peregtek a dolgok: az ügyészség  Kovács 

 198 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 473/1947 –  Smiljanski Dušan adai lakos elleni büntetőeljárás. A 
szabadkai Körzeti Ügyészség Zentai járásra illetékes ügyészhelyettesének 1947. június 13-ai keltezésű 
K. 35/47. számú vádindítványa.

 199 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 473/1947 – Smiljanski Dušan adai lakos elleni büntetőeljárás. A 
zentai Járásbíróság 1947. június 27-ei keltezésű K. 473/1947. számú ítélete.

 200 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 473/1947 –  Smiljanski Dušan adai lakos elleni büntetőeljárás. A 
Zentai Járásbíróság 1947. október 20-ai keltezésű Vp. 142/1947. számú határozata.

 201 A progresszív adó az adó olyan fajtája, amelynél az átlagadókulcs (a fi zetendő adó és az adóalap há-
nyadosa) nő az adóalap emelkedésével.
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Kálinét március 14-én kihallgatta, és március 15-én az elkövetett cselekménynek a 
„társadalomra való veszélyességére” hivatkozva elrendelte őrizetbe vételét.202

1949. március 16-án vádat emeltek ellene a Zentai Járásbíróságnál gazdasági sza-
botázs vádjával.203

Mivel az előírások szerint a vádlottnak kellett, hogy legyen ügyvédje, felszólították, 
hogy nevezze meg azt.  Kovács Káli Erzsébet ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy 
mivel sohasem pereskedett, nem ismer ügyvédeket, és nem tud senkit megnevezni. 
A bíróság hivatalból dr.  Kopasz István zentai ügyvédet rendelte ki védőnek.

A bíróság nem késlekedett, március 16-án megtartották a tárgyalást, és meghozták 
az ítéletet is.  Kovács Káli Erzsébetet – aki elismerte, hogy nem szolgáltatta be a rárótt 
penzumot, de azzal védekezett, hogy azért nem tett eleget, mert nem termett elég – 
bűnösnek találták tiltott spekuláció és gazdasági szabotázs bűntettének elkövetésében. 
A bírói tanács ítélete főbüntetésként egy év szabadságvesztés, mellékbüntetésként 
pedig teljes vagyonelkobzás volt. Az indoklásban kifejtették:

„…A vádlott mindezt osztályérdekeitől vezérelve, saját gazdagodása [céljából] követte 
el a szegény néprétegek kárára, pont akkor, amikor dolgozó népünk hatalmas erőfe-
szítéseket tesz az ötéves terv teljesítésére. Pontosan ebben látja a bíróság a cselekmény 
nagyfokú káros hatását a társadalomra nézve, és véleménye szerint ez [kimeríti a 
kötelező termék]felvásárlás súlyos szabotálásának [fogalmát].”204

A bíróság – a vádlott egészségi állapota és fi zikai munkára való alkalmatlansága 
miatt – „nagylelkűen” eltekintett attól, hogy  Kovács Káli Erzsébetet kényszermun-
kára ítélje.

Az ügy apropója, hogy a Szerb Népképviselőház Elnöksége 1950. február 4-én – az 
elítélt kegyelmi kérvényét fi gyelembe véve – kegyelemben részesítette  Kovács Káli 
Erzsébetet, és elrendelte szabadlábra helyezését.205 Az elkobzott vagyon visszaadásáról 
– amely ekkor már állami tulajdonba került – azonban szó sem esett: az napjainkig 
állami tulajdonban van.

A mezőgazdasági termények kötelező beszolgáltatása egészen 1952-ig hatályban 
volt. Ezzel a kényszerítő eszközzel a rezsim tudatosan élt és visszaélt a parasztsággal 
szemben: különösen az osztályidegennek deklarált „kulákok” gazdasági ellehetetle-
nítésére használták előszeretettel ezt a módszert. A kommunista hatalom ezzel több 
célt valósított meg: egyrészt az állam – a szociális gondok megoldójának szerepében 
tetszelegve – a lakosság széles rétegeit olcsó élelmiszerrel látta el, másrészt csökkent-

 202 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 90/1949 –  Kovács Káli Erzsébet adai lakos elleni büntetőeljárás.
 203 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 90/1949 – Kovács Káli Erzsébet adai lakos elleni büntetőeljárás. A 

járási Ügyészség K. 63/49. számú, 1949. március 16-ai keltezésű irata.
 204 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 90/1949 – Kovács Káli Erzsébet adai lakos elleni büntetőeljárás. A 

Zentai Járásbíróság K. 90/1949. számú, 1949. március 16-ai keltezésű ítélete.
 205 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 90/1949 – Kovács Káli Erzsébet adai lakos elleni büntetőeljárás. A 

Szerb Népszkupstina Elnökségének 241. számú, 1950. február 4-ei keltezésű irata.
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hette a parasztság gazdasági erejét, harmadrészt a birtokok elkobzásával és azoknak 
az állami mezőgazdasági birtokoknak juttatásával újabb, hatalmas lépést tehetett a 
mezőgazdaság teljes társadalmasítása irányába.

VIII. HOLTTÁ NYILVÁNÍTÁS

A II. világháború világszerte óriási emberveszteségeket okozott. Vidékünkön is – ahol 
közvetlen harci cselekmények nem folytak – sokan vesztették életüket, különösen a 
polgári lakosság köréből.

A II. világháború során – annak totális jellegénél fogva – a civilek és a katonák 
sorsa összefonódott: elmosódott a front és a hátország közötti határ.

Közismert tény, hogy a II. világháborúban a polgári lakosság nagyarányú pusztulá-
sát az etnikai, vallási, ideológiai okokból elkövetett megtorlások, népirtások okozták. 
Jellemző, hogy a katonák zöme is inkább hadifogságban, nem pedig a harctereken 
vesztette életét. A katonai és polgári veszteségek aránya az I. világháborúban 75 : 1 
volt, míg a II. világháború során ez az arány már 0,8 : 1-re módosult, vagyis több 
polgári személy vesztette életét, mint katona!206

A háború során eltűnt személyek sorsa nagyon sok esetben nem volt teljesen egy-
értelmű: nem volt biztos, hogy életüket vesztették-e, vagy esetleg valahol fogságban 
sínylődnek.

A háborút követő időszakban, már 1945-ben megkezdődtek azok a bírósági eljá-
rások, melyek során – elsősorban a hozzátartozók – a háború során eltűnt személyek 
holttá nyilvánítását kezdeményezték. A jugoszláv bíróságok 1945 és 1952 között ezeket 
az ügyeket a peren kívüli eljárásokra vonatkozó törvény alapján folytatták le.

A Zentai Járásbíróságon az egyik első, II. világháborúval kapcsolatos holttányilvánítási 
eljárást a zsidó származású  Schuller Istvánné született Schwarz Klára zentai lakos 
kezdeményezte szintén zsidó származású férje ügyében, aki a háború során eltűnt. 
Az eljárást kezdeményező beadványban 1945. november 5-én a következő tényállást 
ismertette a bírósággal:

„Férjemet, dr.  Schuller István zentai ügyvédet, [aki] 1907. március 22-én Eszéken 
született, a megszállók 1942 közepén munkaszolgálatra207 vitték, és a Vöröskereszt 
jelentése alapján 1943 januárjában a harctéren eltűnt, azóta nem tért vissza és nem 
jelentkezett. […] Mivel bizonyos, hogy férjemet – mint munkaszolgálatost – a harc-
téren megölték, kérem a járásbíróságot, hogy indítsa el dr.  Schuller István halálának 
bizonyítási eljárását, hogy az eltűntnek nevezzen ki eseti gondnokot, a peren kívüli 

 206 Sipos Péter főszerk.: Magyarország a második világháborúban. A–Zs. Budapest, 1997, 94.
 207 A munkaszolgálat fegyver nélküli, munkával teljesített honvédelmi szolgálat volt a m. kir. honvédségnél 

1939 és 1945 között. A munkaszolgálatos zászlóaljakban olyan személyek szolgáltak, akik származási, 
politikai, erkölcsi okokból nem szolgálhattak fegyveres alakulatoknál. Az 1942:XIV. törvénycikk 
értelmében zsidónak minősítettek csak kisegítő munkaszolgálatra voltak alkalmazhatók. A munka-
szolgálatosokkal a fronton gyakran életveszélyes feladatokat – pl. aknaszedést – végeztettek.
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eljárás 236. paragrafusa értelmében adjon fel hirdetményt, majd az eljárás lefolytatást 
követően hozzon döntést a haláleset bizonyításáról.”208

Az eset érdekessége, hogy dr.  Schuller – aki akkor már zentai lakos volt – és  Schwarz 
Klára Budapesten kötöttek házasságot 1936-ban.

Az asszony beadványához – bizonyítékként – csatolta a városi hadigondozó hivatal 
1944. február 7-ei keltezésű értesítését, melyben a következőket írták:

„Értesítem, hogy a Magyar Vöröskereszt hozzám beküldött értesítése szerint Dr. 
 Schuller István kmsz.209 1943. évi I. hóban hadműveleti területen210 eltűnt.”

A beadvány alapján a járásbíróság 1945. november 15-én indította meg a holttá-
nyilvánítási eljárást: eseti gondnokul dr.  Hirsl Aleksandar zentai ügyvédet nevezte 
ki. Az eseti gondnok azt a feladatot kapta, hogy 1945. február 28-ig tegyen jelentést 
az eltűnt személy sorsáról.

Az eltűnt dr.  Schuller ügyében hirdetmény a Vajdasági Hivatalos Lap 1945. de-
cember 3-ai számában211 jelent meg. Dr.  Hirsl is jelentést tett, miszerint az eltűnt 
személyről nem sikerült semmit megtudni.

Az összegyűjtött adatok alapján, a törvényben előlátott határidő leteltét követően 
a járásbíróság 1946. március 19-én meghozta döntését:

„Dr.  Schuller István felesége,  Schwarc Klára zentai lakos indítványa alapján kihirdetjük, 
hogy bizonyítottnak látjuk, hogy dr. Schuller István zentai ügyvéd, utolsó lakhelye a 
zentai Pašić u. 12., meghalt, és hogy 1943. január 31-ét nem élte túl.”212

A Zentai Járásbíróság gyakorlatát vizsgálva leszögezhető, hogy a holokauszt áldo-
zatait 1948-al bezárólag szinte kivétel nélkül holttá nyilvánították.

Az 1944. november 9-én kivégzett zentaiak közül az elsők között kezdeményezték 
 Lukács Károly holttá nyilvánítását. Lukács Károly sorsát húga így beszélte el:

„Károly bátyám 1919. szeptember 14-én született. Apánk,  Lukács Dezső úriszabó volt, 
anyánkat   Kaszás Erzsébetnek hívták. Bátyám kiváló sportoló volt: jó úszó és még jobb 
vízipólós, edzője azt mondta rá: »Bikatüdeje van!« Csakhogy a katonaságnál reumát 
kapott, haza is engedték idő előtt, így sportpályafutásának befellegzett. Sajnos, a tanu-

 208 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1832/1945 – Dr.  Schuller István zentai lakos holttá nyilvánítási 
eljárása. Dr. Schuller István apja  Schuller Adolf, anyja  Lichtenberger Paula volt.

 209 A „közérdekű munkaszolgálatos” rövidítése.
 210 A szovjet Vörös Hadsereg csapatai 1943. január 12-én törték át a 2. magyar hadsereg Don menti 

védelmi állásait.
 211 Službeni list Vojvodine, 1945. 28. sz.
 212 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 1832/1945 – Dr. Schuller István zentai lakos holttányilvánítási 

eljárása.
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lás már nem ment olyan jól neki, a gimnázium IV. osztályában megbukott, így apánk 
mesterségre fogta, ki is tanulta a szabó szakmát.

A sorsát mégis egy nő pecsételte meg. Már jegyben járt egy igen rendes, jó családból 
való leánnyal,  Reszler Ilonkával, amikor megismerte későbbi feleségét, egy adai varró-
nőt, akinek addig  Petkov Laci »udvarolt«, de a nő elhagyta őt a bátyám kedvéért, noha 
fél évvel idősebb volt a bátyámnál. Burányék nyomorék lánya, aki a trafi kot tartotta, 
elmondta nekünk, hogy Petkov Laci előttük is fogadkozott: »Megállj, kis Lukács, ezt 
még megbosszulom rajtad!« Nagyon haragudott Karcsira, de ki gondolta volna akkor, 
hogy eljön majd az idő a bosszúállásra…

Karcsira egyébként nemcsak  Petkov Laci, hanem apánk is megharagudott a házassá-
ga miatt. Ő, aki különben szintén nagy hódolója volt a női nemnek, sehogy sem tudott 
beletörődni fi a választásába. »Azt megértem, ha viszonyt folytat vele, de hogy egy ilyen 
nőt feleségül is vegyen, azt nem tudom megérteni!« – mondogatta, és ki is zavarta a fi át 
a házából. De később addig könyörögtünk neki, hogy kibékültek, megengedte, hogy 
fi áék a szomszédos Kígyó [ma Ady Endre] utcában levő kisebb házába költözzenek. 
Kisfi uk is született, de másfél éves korában tüdőgyulladásában meghalt.

Apánkat egy héttel november 1-je előtt tartóztatták le, a bátyámmal egy időben. Én 
akkor Kolozsvárott voltam a lánynevelő intézetben, igen kalandos módon, Dézsen és 
Budapesten át sikerült csak később hazakerülnöm. Nővérem később azt mondta: »Ha 
te akkor itthon vagy, Karcsival nem történik az a dolog!« Ma sem tudom, ezt hogyan 
értette. Apánk egyébként sosem foglalkozott politikával. Ezt a házbéli személyzettől 
sem tűrte. Amikor házvezetőnője megkérdezte, hogy beléphet-e a nyilaspártba, apám 
azt felelte: »De akkor rögtön szedheti a holmiját, mert itt nem tűröm meg tovább!« 
Apám  Huszágh László és  Bánff y Boldizsár gyógyszerészekkel együtt volt börtönben, 
de egy hét után mindannyiukat kiengedték. Kiszabadulásukkor apámnak valaki azt 
mondta, hogy egy bizonyos összeg ellenében Karcsit is kiengedik. Apánk ekkor már 
annyira megfeledkezett a Karcsi iránti nehezteléséről, hogy mindent megtett a pénz 
előteremtésére, még egy értékes perzsaszőnyeget is eladott  Barsi Dávid földbirtokos-
nak, csak hogy a kérdéses összeg összejöjjön. Egy éjszaka kellett a pénzt elvinni egy 
megadott címre, és bár kijárási tilalom volt, apánk ezt is megtette. Sajnos a fi án ez 
mit sem segített.

Egy alkalommal egy szerb ismerőse,  Milićev Dušan bokszoló meghívta vacsorára 
 Huszágh és Bánff y gyógyszerészekkel együtt. »Gyertek el hozzám, mert az éjszaka razzia 
lesz, jobb, ha nem tartózkodtok otthon!« Nagyon fi nom kocsonyát készítettek, nem 
úgy, mint szoktuk, hogy a paprikás zsírt a tetejére öntjük, még az egyébként kákabélű 
 Huszágh gyógyszerész is jól belakott belőle, és a kijárási tilalomra való tekintettel reg-
gelig maradtak. Jól éreztük magunkat. Reggel hazaérve apánk megdöbbenve tapasztalta, 
hogy az éjszaka kirabolták a házát. Az ablakot belülről nyitották ki, és többek között 
18 értékes festményt is elvittek. Persze azt nem állítom, hogy a kocsonyás vacsora és 
a betörés között összefüggésnek kell lenni, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
 Milićev többször is jelentkezett apánknál, hogy a kiszabadításáért hálából ingyen 
készült több rend öltönyt átvegye. Azonfelül apánk valami hölgyismerősétől elhurcolt 
zsidók által elrejtett szövetekből és bélésanyagokból is vásárolt, s habár azt annak idején 
kifi zette, újra meg kellett téríteni azok ellenértékét. Mindenesetre Milićev úr egyszer 
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megjelent nála, és arra kérte, hogy ha üzleti könyvébe feljegyezte a neki készített ruhák 
méreteit, akkor azokat a bejegyzéseket semmisítse meg, mert mindkettőjüknek baja 
származhat belőle. Apánk ezt a kérést teljesítette is.

Ami pedig a bátyámat illeti, az ő történetének is van egy szomorú epilógusa. Annak 
az őrnek, aki annak idején a pincébe zárt foglyokra vigyázott, varrónő volt a lánya. 
Egyszer, amikor náluk jártam feltűnt, hogy az apjának a felöltője nagyon hasonlít a 
bátyáméra. Minthogy a kabátot a mi apánk varrta, és tudtam, hogy neki szokása eltenni 
a darabokat esetleges későbbi javítások végett, egy óvatlan pillanatban lenyisszantottam 
egy kicsit a kabát aljából. Otthon a mintát összehasonlítottam az apám által félretett 
darabokkal. Ugyanaz a drapp színű anyag volt…”213

 Lukács Károly holttá nyilvánítását felesége 1948 tavaszán kezdeményezte.214 A 
Zentai Járásbírósághoz eljuttatott beadványban ezt írta:

„1944 végén, közvetlenül a felszabadulást követően férjemet – mint állítólagos háborús 
bűnöst – a zentai népőrség elvitte az itteni bírósági fogdába, ahol meg is látogattam és 
rendszeresen élelmiszert vittem neki. Utoljára az említett év november 9-én láttam, 
amióta máig róla, arról hogy életben van-e, semmilyen tudomásom nincs, és a nép-
hatalmi szerveknek sem jelentkezett.

Mivel valószínű, hogy már nincs életben, kérem a bíróságot, hogy folytassa le 
férjem halálesetének a bizonyítási eljárását, és halálának időpontjául 1944. november 
10-ét határozza meg.”215

A beadványhoz csatolta a Városi Népbizottság Általános Osztályának 1948. 
március 15-ei keltezésű, 7500/1948-as iktatószámú bizonylatát, melyben a hivatal a 
következőket írta:

„…hogy a kérvényező törvényes férje,  Lukács Károly, [aki] 1919. szeptember 14-én 
Zentán született, utolsó lakhelye Zentán, az Uros cár 10. [alatt volt], és akit a népha-
talmi szerv népellenséggé nyilvánított, még 1944. november 10-én eltűnt Zentáról, 
és ettől a naptól kezdve máig nem adott magáról életjelt, valamint nem jelentkezett a 
néphatalmi szerveknek.”216

Noha a Népbizottság tudatában volt – hiszen 1944. november 10-én maga állította 
össze a kivégzettek névjegyzékét –, hogy Lukácsot 1944. november 9-én 64 sorstár-
sával együtt a Tiszába lőtték, nem mondta ki az igazságot.217

 213 Szloboda János: Zentán történt ’44-ben. Újvidék, 1997, 80–82.
 214 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 –  Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye.
 215 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 – Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye. 1. 

számú irat.
 216 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 – Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye. 11. 

számú irat.
 217 Molnár: 80. számú dokumentum, 246–251. Lukács Károly neve 16. sorszám alatt.
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A bíróság az ügyben 1948. április 8-án hallgatta meg a tanúkat. A meghallgatáson 
 Popov Jovan 43 éves városi hivatalnok a következő vallomást tette:

„A felszabadulást követően a polgárok egy csoportja be volt zárva a néphatalmi szer-
vek részéről azzal a gyanúval, hogy a megszállás során bűncselekményeket követtek 
el. Tudok róla, hogy a foglyok között volt a kérelmező férje,  Lukács Károly és  Szabó 
Imre is. Ezt onnan tudom, mert abban az időben börtönőr voltam. A hatóságok akkor 
egyes rabokat áthelyeztek a rendőrségi fogdából a bírósági fogdába, de azt nem tudom, 
hogy kit mikor helyeztek át, vagy engedtek ki, mert különösen éjszakánként nem vol-
tam szolgálatban, hanem odahaza [tartózkodtam]. Mivel sok rabot átvittek a bírósági 
fogdába, nem tudom, hogy  Lukács Károly és  Szabó Imre köztük voltak-e, és ha átvitték 
is őket, nem tudom, hogy mi történt velük, mert a bírósági fogdában más őrök voltak. 
Amennyire tudom, a bírósági fogda egyik őre akkor  Čonić Mirko volt.”218

Egy másik tanú, a 43 éves  Branovački Danilo, a városi népbizottság hivatalnoka 
a következőket vallotta:

„ Lukács Károly és  Szabó Imre eltűnésének idején nem voltam hivatalnok, de külön-
böző forrásokból hallottam, hogy egy csoport 1944. október végén és november elején 
be volt zárva a szerb lakosság ellen a megszállás alatt elkövetett cselekmények miatt. 
1944. november 9-ről 10-re [virradó] éjjelen a csoportot, amelyhez  Lukács Károly 
tartozott, a börtönből ismeretlen helyre vitték, de [azt] nem tudom, hová. Később az 
egész csoportot a háborús bűnöket kivizsgáló bizottság háborús bűnössé nyilvánította, 
és vagyonukat elkobozták. Mivel ebből a csoportból senki nem tért vissza, általános 
nézet és arról beszéltek, hogy a megnevezett  Lukács Károlyt a többi háborús bűnössel 
együtt likvidálták. Erről nincs közvetlen tudomásom, csak közvetett a városban be-
széltekből. Tudom, hogy ebben a csoportban Lukács Károllyal volt Szabó Imre is, és 
amit az előzőre vonatkozóan kijelentettem, vonatkozik Szabó Imrére is.”219

A harmadik tanú a 37 éves  Panić Aleksandar kereskedő volt, aki a következőket 
nyilatkozta:

„Tudom, hogy a felszabadulást követően a kérvényező férjét,  Lukács Károlyt a népha-
talom bezáratta, mert állítólag 1941-ben megölt egy jugoszláv katonát. A fogságban 
10 vagy 15 napot volt, és egy éjszaka elvitték, azt nem tudom, hogy ki és hová. Később 
hallottam, hogy  Szabó Imre is együtt volt vele, és hogy együtt vitték őket el a fogdá-
ból. Tudom, hogy abban az időben fontos tisztségviselők voltak a népbizottságban 
 Milić Milán – aki most Versecen van – és  Petkov Vladimir – aki Újvidéken van –, ők 
mondhatnának kézzelfoghatót ezeknek az embereknek a sorsáról.”220

 218 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 – Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye. 4. 
számú irat.

 219 Uo.
 220 Uo.
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Mint a vallomásokból kitűnik, a tanúk valószínűleg nem mondtak el mindent, 
amiről tudomásuk lehetett.

A járási belügyosztály a bíróságnak küldött, 1948. május 12-ei keltezésű informá-
ciójában azt közölte, hogy  Lukács Károly a hatályos jogszabályok értelmében nem 
vesztette el jugoszláv állampolgárságát, és hogy a belügyosztály nem fogja kezdemé-
nyezni Lukács állampolgárságának megvonását.221

A begyűjtött adatok alapján és a peren kívüli eljárásról szóló törvényben előírt 
határidő leteltét követően a Zentai Járásbíróság holttá nyilvánította Lukács Károlyt, 
a haláleset időpontját pedig 1944. november 10-ére vélelmezte. A döntés magyará-
zatában a bíróság a következőképpen indokolt:

„A lefolytatott bizonyítás során bebizonyosodott, hogy a megnevezettet a felszaba-
dulást követően a néphatalom szervei mint háborús bűnöst, letartóztatták, és hogy 
1944. november elején nyoma veszett. […] Halálának napjául 1944. november 10-e 
lett meghatározva, mert a bizonylatban ez a nap van feltüntetve eltűnésének napjául, 
és mert ezt a napot megelőző [napon] látták utoljára életben.”222

A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság képviselőháza 1952. március 31-én meg-
tartott ülésén hozta meg az eltűnt személyek holttá nyilvánításáról és halálesetének 
bizonyításáról szóló törvényt,223 amelynek életbe lépését követően az eljárásokat már 
e jogszabály alapján folytatták.

A törvény 1. szakaszának 4. pontja kimondta, hogy holttá nyilváníthatók mindazok 
a személyek, aki a háború során a háborús cselekményekkel kapcsolatban tűntek 
el, és akinek hollétéről az ellenségeskedések befejezését követő egy éven belül nem 
érkezett hír.

A törvény 2. szakasza értelmében a holttá nyilvánítást kezdeményezhette az a 
személy, akinek ez jogi érdekében állt. 

A holttá nyilvánítási eljárást az a járásbíróság folytatta le, amelynek illetékességi 
területén az eltűnt személy utolsó állandó lakhelye volt. Az ügyben beterjesztett be-
adványnak tartalmaznia kellett mindazokat az adatokat és tényeket, amelyek fontosak 
lehettek a bíróság döntésének meghozatalához.

Amennyiben a bíróság indokoltnak találta a holttányilvánítási eljárás megindí-
tását, hirdetést adatott fel, amelyet a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság hivatalos 
közlönyében kellett megjelentetni. Ebben felhívták az eltűnt személyt vagy bárkit, 
aki tudott annak sorsáról, hogy három hónapon belül jelentkezzen, és a birtokában 
lévő információkat ossza meg az eljáró bírósággal.

Amennyiben a három hónap elteltével nem merült fel olyan tény, amely megcáfolta 
volna az állítást, hogy az illető személy meghalt, a bíróság döntést hozott a holttá 
nyilvánításról. 

 221 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 – Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye. 7. 
számú irat.

 222 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948 –  Lukács Károly zentai lakos holttá nyilvánítási ügye. 9. 
számú irat.

 223 Zakon o proglašenju nestalih lica za umrla i o dokazivanju smrti. Službeni list FNRJ, 1952. 24. sz.
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A végzésben a bizonyítékok alapján megállapították a haláleset vélelmezett dátumát, 
illetve azt a dátumot, amelyet az illető személy nem élt túl. Amennyiben a beterjesztett 
és beszerzett bizonyítékok alapján a haláleset pontos időpontja nem volt megálla-
pítható, akkor a törvény 1. szakaszában leírt időhatárokat követő első napot – a II. 
világháború esetében 1946. május 16-át – tüntették fel a haláleset időpontjaként.

A jogerős végzést továbbították az illetékes anyakönyvi hivatalnak, hogy a haláleset 
ténye ennek alapján a halotti anyakönyvbe is bekerüljön. Csak a halotti anyakönyvbe 
való bejegyzést követően volt lehetséges megindítani hagyatéki eljárást.

Abban az esetben, ha a holttá nyilvánítást követően bebizonyosodott, hogy az illető 
személy életben van, vagy nem a megállapított időpontban vesztette életét, a bíróság 
döntését hatályon kívül helyezhette vagy módosíthatta.

1944 októberében a Bácskában is megtörtént a hatalomváltás, de a háború még Ju-
goszlávia-szerte folytatódott. A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg harcosok utáni 
igényét kezdetben erről a területről is elsősorban önkéntesek toborozásával oldották 
meg, majd áttértek a sorozásra. A kezdeti időszakban a partizánhadsereg csak a dél-
szláv nemzetek fi aira számított, de decemberben már – a testvériség–egység jelszava 
alatt megkezdték a nemzeti kisebbségek sorozását is. A hatalom azt hangoztatta, hogy 
minden itt élő nemzetnek ki kell vennie a részét az ország felszabadításából. Különösen 
vonatkozott ez a magyarságra, akik csak hajszál híján kerülték el, hogy a németekkel 
együtt kollektívan „bűnös nemzetté” nyilvánítsák őket. A tömeggyilkosságokat követő-
en a fejük felett lebegett a teljes kitelepítés lehetősége. Hogy ezt elkerüljék, meg kellett 
hozni az áldozatot – a véráldozatot. A jugoszláv hadvezetés eldöntötte, hogy szerveznek 
magyarokból álló katonai alakulatot is Petőfi  brigád néven.224 A brigádban számos 
Tisza menti, köztük zentai is harcolt. Noha a magyar nemzetiségűekből összeállított 
partizánalakulat „történetét” már 1968-ban megírták,225 az alakulatban uralkodó valós 
állapotokról csak az 1990-es – ismét háborús – években lehetett nyíltan beszélni:

„…a toborzás egyes helyeken körülbelül olyan mértékben folyt önkéntes alapon, mint 
a napjainkban zajló »önkéntes«-fogás. Azt, hogy a »baráti meggyőzés« nemleges válasz 
esetén kilátásba helyezte – és kilátásba helyezi most is – a kiköltöztetést, a vagyonelkob-
zást, a munkahely elvesztését. Elbeszélésük szerint az egyik nagy észak-bácskai magyar 
faluban például a kocsmába terelték össze a frontra kiszemelt javakorbeli férfi akat, 
ott néhány napig étlen-szomjan tartották őket, s aki ezek után »önként« jelentkezett, 
mindjárt kapott enni és inni. Fegyvert és lőszert már nem: majd lesz az ellenségnek, 
vigasztalták őket, attól el lehet venni. A frontról sebesülten hazakerült egyik brigád-
tag például elmondta: az egyik roham előtt fegyver híján napraforgószárat nyomtak 
a kezükbe, hadd higgye az a fránya német, hogy puskát szorongatva rohamoznak a 
hajnali szürkületben. Természetesen golyófogónak jók voltak így is.”226

 224 A magyar nyelvű katonai terminológiában a brigád megfelelője a dandár. A hivatalosan 1944. december 
31-én megalakult brigád hadrendileg a XV. számot viselte, és a 3. jugoszláv hadsereg 16. hadosztályához 
tartozott. Az alakulat részt vett a Bolmánynál vívott harcokban. Itt olyan súlyos veszteségeket szenve-
dett, hogy 1945. március 31-én feloszlatták, életben maradt legénysége más alakulatokhoz került.

 225 Bővebben lásd Baki Ferenc – Vébel Lajos: A Petőfi-brigád. Újvidék, 1968.
 226 Botlik József – Csorba Béla – Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Budapest, 1994, 188–189.



9 7

Ez azonban nem jelentette azt, hogy a magyar hadköteleseket csak a Petőfi  bri-
gádba sorozták: ez különösen jellemző volt 1945 tavaszán, amikor már nem létezett 
az önálló, magyar nemzetiségiekből álló alakulat.

A háborút követően a jugoszláv hadsereg katonáinak a sorsa sem volt egyértelmű: 
sokakat közülük is eltűntként vezettek a nyilvántartásokban. A hozzátartozók közülük 
– néhány év elteltével – többeket holttá nyilvánítottak. Így járt el a magyarkanizsai 
 Almási Franciska is, akinek férje 1945-ben a jugoszláv hadsereg tagjaként a horvát-
országi harcokban tűnt el. A bírósághoz 1951-ben eljuttatott beadványban, amellyel 
az eljárást kezdeményezte, a következőket közölte:

„ Almási Lajos magyarkanizsai munkás, [aki] 1922. szeptember 16-án született 
Magyarkanizsán […] 1945. március 9-én bevonult a 3. jugoszláv hadsereg VI. vajdasági 
brigádjának III. zászlóaljához, és bevonulása napja óta életjelt nem adott magáról, a 
mai napig nem jelentkezett, nem ismeretes tartózkodási helye – eltűnt.”227

Állításainak igazolásául – a születési és a házasságkötési anyakönyvi kivonatok 
mellett – a beadványhoz csatolta a Magyarkanizsai Városi Népbizottság Anyakönyvi 
Hivatala által kibocsátott bizonylatot, amely teljes mértékben alátámasztotta a bead-
ványban közölteket.228

Az ügyben eseti gondnokká a Járási Népbizottság Végrehajtó Bizottságának 
Népjóléti Ügyosztálya 1951. december 3-án nevezte ki dr.  Keczeli Mészáros Ferenc 
ügyvédgyakornokot.229

A Járási Belügyosztály 1952. február 15-ei keltezéssel meglepő tartalmú jelentést kül-
dött a járásbíróságnak, mely szerint  Almási Lajos életben van, és Ausztráliában él. Azt is 
közölték, hogy az ügy számukra nem teljesen világos, ezért az adatok pótlását kérik.230

Az ügyben az első meghallgatást a bíróság 1952. július 31-én tartotta: a beérkezett 
adatok alapján a bíróság  Almási Franciskának 30 napot adott, hogy a belügyosztálytól 
kapott információval szemben bizonyítékokat szerezzen be, amivel igazolni tudja a 
beadványában előadottakat.231

Az özvegy az előírt határidőn belül pótolta a kért iratokat: a bírósághoz eljut-
tatta a 3. jugoszláv hadsereg rokkantügyi bizottságának végzését, amiben elvetik 
jogosultságát a rokkantnyugdíjra. Azonban az irat egyértelműen leszögezi, hogy 
Almási 1945. május 8-án – mint a jugoszláv hadsereg katonája – elesett Kaproncánál 
[Koprivnicánál].232

 227 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 1/1. számú irat.

 228 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 1/3. számú irat.

 229 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 3/6. számú irat.

 230 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 4/7. számú irat.

 231 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 5/8. számú irat.

 232 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 6/10. számú irat.
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Ennek fényében a járásbíróság újfent a belügyosztályhoz fordult, amely 1952. 
október 3-án a következő információt adta:

„…az újabb ellenőrzés után olyan adatokhoz jutottunk, [melyek szerint] a megnevezett 
a II. világháború során mint a jugoszláv hadsereg katonája tűnt el. Ennek alapján nem 
vonatkozik rá az állampolgárság megvonásáról szóló törvény, illetve nem lett népel-
lenséggé nyilvánítva. Korábbi jelentésünket tekintsék érvénytelennek.”233

Mindennek értelmében a Zentai Járásbíróság 1953. augusztus 13-án – közel két 
évvel az eljárás megindítását követően – meghozta végzését  Almási Ferenc holttányil-
vánítási ügyében, és a haláleset időpontjául 1945. május 8-át határozta meg.234

IX. AZ EGYHÁZAK ÉS A JUGOSZLÁV KOMMUNISTA HATALOM KAPCSOLATA

Az új jugoszláv kommunista hatalom és az egyházak közötti kapcsolatokat már a 
kezdetektől feszültségek jellemezték. Ez lényegében arra volt visszavezethető, hogy 
az egyházak a II. világháború során nem a népfelszabadító mozgalmat, hanem a vele 
szemben álló hatalmakat – a katolikus a Független Horvát Államot, a pravoszláv a 
 Nedić-kormányt és a csetnikeket – támogatták, de a kommunisták azzal is vádol-
ták az egyházat, hogy „együttműködött” a megszállókkal is. Ennek következtében 
1944–45-ben – a megtorlás során – számos egyházi személyt megöltek a partizánok. 
Az esetek jelentős hányadában a papokat, lelkészeket – a legszörnyűbb kínzásokat 
követően – úgy fosztották meg életüktől, hogy „bűnösségüket“ bírósági eljárás során 
nem igazolták.235

A bácskai Tisza mentén 1944 őszén a partizánterror áldozata lett  Virág István 
horgosi,  Werner Mihály martonosi,  Szabó Dénes tóthfalusi,  Varga Lajos moholi, 
 Takács Ferenc péterrévei és  Petrányi Ferenc óbecse-belvárosi plébános.236

A kommunista hatalom már a kezdetektől ellenségként tekintett az egyházakra: 
bennük látta azt a tényezőt, amely a vallási különbözőségek kiemelésével különbséget 
tesz a Jugoszláviában élő nemzetek között, ezzel a nacionalizmust és a sovinizmust 
táplálja, ami szöges ellentétben állt a testvériség–egység hatalom által meghirdetett 
eszméjével. Noha az új Jugoszlávia nem volt deklaráltan ateista állam, de – különösen 
a kezdeti szakaszban – erős volt a rezsim vallásellenessége: minden erővel igyekezett 
visszaszorítani az egyházak befolyását az élet minden terén.

 233 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 8/12. számú irat.

 234 TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953 – Almási Lajos magyarkanizsai lakos holttányilvánítási 
ügye. 15/19. számú irat.

 235 Tari János: Ha minden inog, marad a hit; Ehrmann Imre: Nyugat- és dél-bácskai papi sorsok 1944/45-
ben. In Csorba Béla – Matuska Márton – Ribár Béla szerk.: Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 
2004.

 236 Csorba–Matuska–Ribár: i. m. 169–182.
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A JKP-nak a valláshoz fűződő hozzáállását talán egy korabeli gyermekversike 
illusztrálja a legjobban:

Petokraka sa pet roga, ja se borim protiv Boga,
ne borim se protiv Hrista, on je bio komunista.237

1945 első felében az egyházak és a hatalom között egyfajta status quo állt be: a 
politikai passzivitás különösen a pravoszláv egyházra volt jellemző, a katolikus egyház 
– különösen annak horvát képviselői dr.  Alojzije Stepinac zágrábi érsekkel az élükön 
– azonban továbbra is bizonyos politikai aktivitást fejtettek ki a hívek között.

A katolikus egyház és a kommunista hatalom korrektnek mondható kapcsolatának 
időszaka – amelynek során 1945. június 2-án Tito Zágrábban találkozott a horvát 
katolikus egyház vezetőivel – azonban hamarosan megszakadt. Az okot az agárre-
formról szóló, 1945. augusztus 23-án elfogadott törvény238 szolgáltatta, amely kilátásba 
helyezte az egyházi földbirtokok államosítását. Az, hogy az ideiglenes nemzetgyűlés 
nem vette fi gyelembe a katolikus püspöki kar – egyébként késve beérkezett – módo-
sítási észrevételeit, még hevesebb tiltakozásra késztette a klérust: 1945. szeptember 
22-én pásztorlevelet fogalmaztak meg a kommunista hatalom egyházellenes erőszakos 
cselekményeivel kapcsolatosan. A pásztorlevél közzétételének következtében a kom-
munista hatalom és a katolikus egyház közötti – amúgy sem felhőtlen – kapcsolatok 
visszafordíthatatlanul elmérgesedtek.239

 Titónak a pásztorlevélről megfogalmazatott véleményét, illetve az arra adott 
éles hangvételű, támadó, fenyegető válaszát valamennyi Jugoszláviában megjelenő 
napilap – így magyar nyelven az újvidéki Magyar Szó, a vajdasági Népfront lapja is 
– leközölte. Tito rámutatott, hogy a pásztorlevél aláírói az új Jugoszlávia ellenségei. 
 Tito szerint: 

„…Két dologra hivatkoznak leginkább a püspök urak pásztorlevelükben: a papság 
üldözésére és az agrárreformra, amelyet ők nem agrárreformnak neveznek, hanem az 
egyház vagyona elvételének. Pásztorlevelükben a püspök urak olyan messzire mennek, 
hogy a vérszomjas usztasa gyilkosokat, akik véletlenül lelkészek voltak, azonosítják az 
egyház üldöztetésével. A püspök urak hősiesen arról beszélnek, hogy készek a harcra, 
akkor is, ha életükkel kell fi zetniük. Ki ellen készülődnek a harcra? Természetesen a 
néphatóságok ellen, a népfelszabadító harcok vívmányai ellen, az új demokratikus 
Jugoszlávia ellen – más szóval Jugoszlávia népeinek hatalmas többsége ellen.“240

 237 Đorđević, Mirko: Kišobran patrijarha Pavla. Kritika palanačkog uma [online]. Beograd, 2010, 
Peščanik. Http://pescanik.net/wp-content/PDF/mirko_djordjevic-kisobran_patrijarha_pavla.pdf 
Magyarul: „Ötágú csillag, Isten ellen harcolok, nem harcolok Krisztus ellen, ő is kommunista volt.”

 238 Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.
 239 Vékás: i. m. 70.
 240 A pásztorlevélről. Magyar Szó, II. évf. 248. szám, 1945. október 26. 1. 
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A továbbiakban ecseteli, hogy egyes papok, szerzetesek a háború alatt – különösen 
Hercegovinában – nyíltan a megszállók oldalára álltak. Ezeket az egyházi személyeket 
utolérte a „forradalmi igazságszolgáltatás” keze: „…Ezek természetesen az usztasák-
kal és németekkel együtt pusztultak el, és ezt nevezik most a püspök urak az egyház 
üldözésének.”241

Boncolgatja az egyház szerepét a bosznia-hercegovinai háborús eseményekben is: 
„…Miért éppen Bosznia és Hercegovina adták a legtöbb usztasa vezért és gyilkost? 
 Pavelić és a hozzá hasonlók közül sokan olyan iskolába jártak, amelyeket szerzetesek 
irányítottak. A boszniai és hercegovinai szerzetesiskolák és gimnáziumok ültették 
el a gyűlölködést a horvátokban, szerbek és mohamedánok ellen. A Ferenc-rendiek 
és a szerzetesek iskolái rettenetes gyűlölködést ültettek el a horvát nép szívében 
Boszniában és Hercegovinában: azt a rettenetes gyűlölködést, melynek eredményei 
kiteljesedtek abban a gonosztevőben, akit  Pavelićnak neveznek. Bosznia és Herce-
govina nagyszerű népét félrevezették és bujtogatták olyan gonosztettekre, amelyekre 
népeink, amíg a világ világ, emlékezni fognak. Sokan a félrevezetettek közül a nép 
igazságszolgáltatása elé kerültek, ilyeneket akarnak most védeni a püspök urak.”242

A továbbiakban rámutat a pásztorlevél „romboló” hatására, amely véleménye sze-
rint „hazánk megnyugvását akadályozza”, mert „…gyűlölködést szít népeink között, 
különösen akkor, ha usztasa meggyőződésű lelkészek olvassák föl. Nyugtalanságot kelt 
népeink soraiban, ha időben nem akadályozzuk meg ezt a káros propagandát.”243

A továbbiakban kiemeli: nem igaz, hogy Jugoszláviában üldözik az egyházat: 
„Hogy Jugoszláviában semmiképpen sem üldözik az egyházat, legjobb bizonyíték, 
hogy a pásztorlevél szerzői szabadlábon vannak, és eddig senki sem akadályozta meg 
destruktív működésüket.”244

Feltételezi, hogy az országban tevékenykedő katolikus papság nem minden tagja 
gondolkodik úgy, ahogy az a pásztorlevélben meg van fogalmazva: 

„Tudom, hogy ezek belátták a múlt rettenetes hibáit, és meg vannak győződve arról, 
hogy az egyháznak most még inkább, mint bármikor, az a kötelessége, hogy békét és 
testvériséget hirdessen a népek között. Tudom, hogy sok lelkészt és szerzetest mé-
lyen érintett népeink szerencsétlensége, és tudom, hogy ezek együtt akarnak haladni 
népeinkkel.”245

Közli, hogy a katolikus egyház vezetőségével folytatott tárgyalásokon hangot 
adott annak az óhajának, hogy az egyház lojális maradjon az új rezsimhez, vala-
mint hogy békés úton szándékozik rendezni az egyház és az állam viszonyát. Ezzel 
kapcsolatosan olyan kijelentést is tett, hogy nem nyúlnak a vallásszabadsághoz, és 
nem akadályozzák az egyház olyan irányú tevékenységeit, amelyek hasznosak a nép 
számára. Végezetül ezt írta: 

 241 Uo.
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„…Nem szeretném, ha fenyegetésnek vennék, de köteles vagyok felhívni a fi gyelmet 
arra, hogy vannak olyan törvények, melyek megtiltják a sovinizmust és a viszálykodás 
szítását, valamint a nagy felszabadító háború vívmányainak veszélyeztetését. Ezeket a 
törvényeket tiszteletben kell tartani minden olyannak, aki jót kíván hazájának.”246

Tito pásztorlevél-kritikájában nem kevesebbel vádolta meg a horvát katolikus 
egyházat, mint azzal, hogy kezdeményezője volt a jugoszláv térségben 1941 és 1945 
között dúló polgárháborúnak, és hogy a horvát usztasák által elkövetett háborús 
bűncselekmények fő ösztönzője volt. Noha az éles retorikájú kirohanás elsősorban 
a horvát klérus ellen irányult, fi gyelmeztetés volt ez a Jugoszlávia területén működő 
valamennyi egyháznak. 

Az állam különválasztását az egyháztól az 1946. január 31-én hatályba lépett ju-
goszláv alkotmány 25. szakasza is megerősítette.247

Az ügy folytatásaként  Stepinac érseket 1946. szeptember 18-án letartóztatták, majd 
hamarosan bíróság elé állították. Az ellene lefolytatott koncepciós per végén 16 év 
börtönbüntetésre ítélték. Öt év raboskodás után – a katolikus egyház és a Nyugat 
felé tett gesztusként – 1951. december 5-én szabadon engedték. Egyházi megbízatást 
ezután már nem kapott, 1960-ban hunyt el.

Feltehetően a  Stepinac-ügynek tudható be, de némileg meglepő, hogy a Vatikán és 
Jugoszlávia diplomáciai kapcsolatai –  Stepinac érsek szabadlábra helyezését követően 
– csak 1952-ben szakadtak meg: ezzel a szocialista országok közül utolsóként – az 
elkövetkező 14 évre – Jugoszlávia is megszakította hivatalos kapcsolatait a pápai 
állammal.

A jugoszláv kommunista hatalom megtett mindent annak érdekében, hogy 
csökkentse a vallás hatását a néptömegekre, illetve hogy visszaszorítsa az egyházak 
tevékenységét. A vallás és az egyházak elleni ideológiai harcban a „forradalom öklei”, 
a Jugoszláv Kommunista Párt és pártbizottságai jeleskedtek.

A zentai járási pártbizottság ülésein is többször szóba került az egyházak tevékenysége 
elleni fellépés, az 1952. február 20-ai összejövetelen a következő hangzott el:

„…Miután elfogadták a napirendet  Farkas [Nándor] elvtárs megtartja beszámolóját az 
első napirendi ponttal kapcsolatban. Kiemeli, hogy az egyház az egyházi kerteken kívül 
is tevékenykedik. Befolyása az ifj úságra – különösen falun – erős. A párttagok egy része 
– a velük folyatott munka gyengesége miatt – is az egyház befolyása alatt áll. Az egyházi 
bizottságok munkája egyre aktívabb. Az egyházi bizottságokban [tevékenykedő] reakciós 
elemek – átvéve módszereinket – az egyházi tervek megvalósításán munkálkodnak. 
Szélesebb alapokat keresve ifj úsági énekkarokat szerveznek, mi [pedig] az egyházat nem 
kezeljük politikai kérdésként. A szekták összefonódnak a reakciós elemekkel. Farkas 
elvtárs szerint erre azért kerülhetett sor, mert a kulturális élet [színvonala] – különösen 
falun – leesett. Olyan illúzió létezik, hogy hanyatlás [állt be] a szocializmus építésében, 

 246 Uo.
 247 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Službeni list FNRJ, 1946. 10. sz.
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[és hogy] közeledés [tapasztalható] a Nyugathoz. Nem fokozódott a harc a tanítók és 
tanárok templomba járása ellen, az egyházi ünnepek – amelyeket az egyház erőltet – 
[megünneplése] ellen. [Farkas] úgy gondolja, hogy előbb a párttagok egyház-iránti 
hozzáállását kell letisztázni. A párttagoknál fokozni kell az egyház-ellenes ideológiai 
harcot. Kitartóan kell küzdeni a maradiság, és a sötétség ellen. A fi atalabb párttagoknál 
óvatosan és nevelően kell hatni, de ez nem jelenti azt, hogy bele kell törődni abba, ha az 
egyház befolyása alá kerülnek. Harcot kell folytatni a tömegszervezeteken [keresztül] 
oktatási-művelődési téren, az egyházat pedig rákényszeríteni, hogy húzódjon vissza az 
egyházi keretek közé. A vitán keresztül – emelte ki  Farkas elvtárs – beigazolódott, hogy a 
művelődési egyesületeken keresztül [folytatott] nevelés gyenge. Az iskolai tudományos-
ismeretterjesztő előadások szintén gyengék. Az oktató-személyzet magára van hagyatva: 
a szaktantárgyakon kívül nem oktatnak, nem kapcsolódnak be a tömegszervezetek 
munkájába, templomba járnak. A pártszervezetek, a Népfront és az ifj úsági szervezet 
átengedik a kulturális tevékenység [szervezését] két-három tanügyi munkásnak.”248

A járási pártbizottság következő, 1952. március 8-án megtartott ülésén is napiren-
den volt az egyházak tevékenysége:

„…Farkas elvtárs az első [napirendi] pont kapcsán az egyház[ak] Moholon és Zentán 
kifejtett munkájáról, és [annak] hatásáról beszélt. Kiemelte, hogy egyes elvtársaknál 
érződik az egyház hatása:  Pajić Slavko pappal temettette el az apját, még a keresztet is 
megcsókolta, Tóbiás, a moholi helyi pártszervezet tagja, amikor a lánya férjhez ment, 
volt a templomban, a moholi  Vlajković és az oromi  Berecz templomban esküdtek. 
Ezekben az esetekben tapasztalható a papok erős hatása a párttagokra annak érdekében, 
hogy a párttagok tekintélyüket veszítsék.  Farkas elvtárs kiemeli [annak] fontosságát, 
hogy az ilyen és hasonló jelenségek ellen a párttagok nevelő, kulturális és ideológiai 
felzárkóztatását kell foganatosítani. Az egyházi bizottságok tagjai többé-kevésbé ellen-
ségek. Tevékenységük néha nyílt, néha rejtett. A katolikus egyházi bizottságok egyes 
tagjai különböző soviniszta jellegű pártok – Magyar Párt,   Imrédy[-féle] párt – tagjai 
voltak. Zentán például  Cetina Žarko,  Manojlović és különböző volt polgármesterek 
most az egyház bizalmasai. Jellemző, hogy ezeket a bizottságokat még a háború előtt 
választották meg, és azóta nem volt tisztújítás. Programjuk a változás el nem ismerése, 
és a konzervatív felfogások magasztalása. Adán például a pravoszláv egyház eltéríti 
a népet attól, hogy megnézze a Lázadók [című] színdarabot. A diákok szüleit azzal 
provokálják, hogy a diákoknak azt mesélik, hogy szüleik követelik a hittanórákat. 
Különösen Moholon aktívak az apróburzsoá elemek, mint az iparosok, [akik] többek 
között azt beszélik: nekünk Isten rendelte el, hogy templomba járjunk. Egy jellemző 
példa a felsőhegyi katolikus pap esete, aki nem esket, keresztel, ha nincs kifi zetve az 
egyházi adó. A nép az egyház és a klérus ilyen és hasonló eljárásait elégedetlenséggel 
veszi tudomásul. Farkas elvtárs úgy véli: az ilyen nézetkülönbségeket kell kihasználni 
[arra], hogy kompromittáljuk őket a nép előtt.”249

 248 TLZ, F. 134 Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta. 22. doboz: A járási pártbizottság 1952. 
február 20-án megtartott III. ülésének jegyzőkönyve. 3–4.

 249 TLZ, F. 134 Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta. 22. doboz: A járási pártbizottság 1952. 
március 8-án megtartott IV. ülésének jegyzőkönyve. 5–6.
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A vitát követően a pártbizottság az egyházak tevékenységével kapcsolatosan meg-
hozta a következő határozatokat:

 „1. A legrövidebb időn belül megtartani a Népfront Járási Bizottságának plénumát, 
amelyen nyilvánosságra kell hozni a klérus ellenséges tevékenységére vonatkozó 
adatokat. Megkezdeni a küzdelmet a tömegekkel az egyházi bizottságok, és a pa-
pok ellenséges tevékenysége ellen – ehhez össze kell gyűjteni erre a tevékenységre 
vonatkozó lehető legtöbb adatot. A plénumot követően a Népfronton keresztül 
konferenciákat tart a településeken.

 2.  A pártszervezetben összeállítani egy tudományos-marxista előadás-sorozatot.
 3.  A munkásegyetemek tartsanak tudományos előadásokat, a Párt pedig szervezze 

meg, hogy a tömegek [látogassák] ezeket az előadásokat.
 4.  Megszervezni a lapterjesztést, ami jelentős dolog a néptömegek nevelésében. 

Elárusítóhálózatot kell szervezni.
 5.  A tanügyi munkásokkal – a tanítói egyesületen keresztül – folytatott ideológiai 

munkának különös fi gyelmet kell szentelni.
 6.  Az oktatási-művelődési tevékenységgel kapcsolatban össze kell hívni a város mű-

velődési dolgozóinak tanácskozását.
 7.  Közigazgatási rendszabályokkal gátolni a papság tiltott cselekményeit, amelyek 

ellentétesek az alkotmánnyal és más előírásainkkal.
 8.  A Népi Ifj úságnak külön tanácskozást tartani a kérdéssel kapcsolatban.
 9.  A párttagokkal településenként tanácskozásokat tartani a kérdéssel kapcsolatban. 

Az előadásokat úgy tartani meg, hogy a párttagok tiszta képet kapjanak arról, 
milyen módon tevékenykedik az egyház a haladás ellen.”250

A kommunista rezsimnek érdekében állt, hogy – a konszolidáció, valamint a 
nyugati országokkal kialakuló kedvező gazdasági-politikai kapcsolatok jegyében – a 
számára lehető legkedvezőbb módon rendezze kapcsolatait az egyházakkal. Ennek 
céljából a jugoszláv képviselőház 1953. május 22-én elfogadta a vallási közösségek 
joghelyzetéről szóló törvényt,251 amelynek tervezetét maga a nagyhatalmú belügy-
miniszter,  Aleksandar Ranković terjesztette a képviselők elé.

A törvény elfogadásával – látszólag – befejeződött az egyházak ellen folyatott 
hadjárat.

A törvény részletesen ismertette az állampolgárok vallásszabadságra vonatkozó 
alkotmányos jogait, a vallási közösségek jogait és kötelezettségeit, az állami szervek 
jogait és kötelességeit a vallási közösségek jogainak védelmében, valamint a polgá-
rok lelkiismereti szabadságával és vallásgyakorlásával kapcsolatosan. A törvény a 
lelkiismereti szabadságot és a vallási meggyőződést a polgárok magánügyévé nyil-
vánította.

 250 TLZ, F. 134 Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta. 22. doboz: A járási pártbizottság 1952. 
március 8-án megtartott IV. ülésének jegyzőkönyve. 6. 

 251 Zakon o pravnom položaju verskih zajednica. Službeni list SFRJ, 1953. 22. sz.
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Megerősítette az állam és az egyház különállását. Lehetővé tette vallási közösségek 
alapítását külön engedélyeztetés nélkül: elég volt csak a megalakulást követően a 
tényről értesíteni az illetékes állami szervet, valamint a belügyosztályt.

A törvény értelmében a vallási közösségek egyenrangúak voltak, maguk határozták 
meg belső felépítésüket, maguk választották vezetőségüket, nevezték ki lelkészeiket.

A hittan szabadon oktatható volt az egyházi létesítményekben.
Lehetővé vált egyházi létesítmények építése: erre azonban pénzhiány miatt sokáig 

nem kerülhetett sor. Azonban az 1950-es évek közepétől kezdődően állami pénzeken 
sor került néhány – jellemzően pravoszláv – kolostor tatarozására.

A törvény lehetővé tette a szertartások lefolyatását a vallási intézményekben, a 
templomkertekben és temetőkben, de meghatározták azokat a szertartásokat is, ame-
lyeket magánházaknál, illetve – a házirend tiszteletben tartása mellett – a kórházakban, 
szociális intézményekben is el lehetett végezni. Az állami szervek jóváhagyásával 
egyházi felvonulásokat, összejöveteleket meg lehetett tartani köztereken is.

Lehetővé vált az egyházi sajtó terjesztése is, a sajtóterjesztésre vonatkozó általános 
előírások betartása mellett.

A törvény 5. szakasza tiltotta, hogy az egyházi szertartásokat, a hittant, az egyházi 
sajtót politikai célokra, valamint vallási türelmetlenség keltésére és diszkriminációra 
használják fel: az 1951-ben életbe lépett szövetségi büntetőtörvénykönyv252 alapján 
az ilyen megnyilvánulásokat szigorúan szankcionálták.

A törvény értelmében a vallási közösségek jogi személyeknek minősültek, és elő-
látta azok pénzelési lehetőségeit is: ezt jellemzően a hívők önkéntes adományai, a 
szertartásokért kapott térítmény, a bérbe adott ingatlanok bérleteiből befolyó pénz, 
valamint a külföldről érkező adományok képezték. Elméletileg lehetőség volt arra is, 
hogy az egyházak a társadalmi-politikai közösségektől, vagyis az államtól is pénzhez 
jussanak.

A törvény 9. szakasza lelkészi egyesületek megalakítását látta elő, amire az egyhá-
zak nem tekintettek jó szemmel. Ezzel kapcsolatosan 1953. május 29-én a következő 
újságcikk látott napvilágot:

„Ismeretes, hogy a Vatikán azokat az imperialistákat támogatja, akik még mindig azt 
hiszik, hogy joguk van az uralomra Jugoszláviában, s a katolikus egyház irányítása 
terén azon fáradozik, hogy kiélezze a viszonyt az egyház és az állam között.

Az alsó papság egy része azonban belátja az ilyen tevékenység káros voltát, és nem 
kíván eszköz lenni egy imperialista politika kezében, nem kíván népe ellen tevékeny-
kedni. Másfelől ez a papság – a többi egyház papjaival együtt – arra a meggyőződésre 
jutott, hogy lehetséges másfajta viszony is az állam és az egyház között, s tevékenységet 
fejt ki a néphatóságokkal való együttműködés irányában, lelkész-egyesületeket alakít 
abból a célból, hogy rendezzék a viszonyt az egyház és az állam között a néphatósággal 
való együttműködés útján, mind a vallási ügyek normálisabb végzése, mind pedig a 
papság anyagi érdekeinek védelme, társadalombiztosítása szempontjából.

 252 Krivični zakonik FNRJ. Službeni list FNRJ, 1951. 13. sz.
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A hívők nagy része, mint ahogyan azt  Aleksandar Ranković, a Végrehajtó Tanács 
alelnöke is mondotta a szkupstinában, megelégedéssel fogadta az alsó papságnak ezt 
a kezdeményezését. S köszöntötte is az egyházak joghelyzetéről szóló törvény meg-
szavazását.

Mindez azonban nem egy püspök részéről ellenállásba ütközött, és ezek a püspökök 
nem törődve azzal, hogy így maguk ellen hangolják a hívőket, valamint hogy ezzel nem 
csak hazánk alkotmányos és egyéb rendelkezéseivel, de – dr.  Salis püspök kijelentése 
szerint – az egyházi előírásokkal is szembeszálltak, mindezzel nem törődve durva 
intézkedéseket foganatosítottak az olyan papok ellen, akik nem követik a Vatikán 
hazánk-ellenes, imperialista politikáját.

Hogy ez hogyan tükröződik vissza majd [a] gyakorlatban, azt még nem tudni, hisz 
a Szlovén Népköztársaságban a papság több mint 60%-a, Bosznia-Hercegovinában a 
papok 80%-a lépett be az egyesületekbe. Isztriában igen kevés azok száma, akik nem 
léptek be. Horvátországban és Szerbiában pedig már szintén megalakultak a kezde-
ményező-bizottságok, hogy létrehozzák a hasonló katolikus papegyesületeket.

Viszont – ismételjük – ismeretes a tény, hogy mennyire nem tetszik ez néhány 
püspöknek. Az alábbiakban erre vonatkozóan  Budánovich püspök jellegzetes levelét 
idézzük:

»A Bácskai Apostoli Adminisztarúra Ordináriusának rendelete, amelyet 1953. 
április 23-án hirdetett ki a B. A. A. egyházi hatóságának területén.

Mivel a kezdeményező-bizottság óhajára meg kell szervezni az egyházközösség 
területén a papok közjogi szervezetét, noha a B. A. A. egyetlen papja sem kérte, sem 
kapott engedelmet rá, hogy nevét adja a hozzájáruláshoz, az ordinárius indíttatva érzi 
magát, hogy az ordinárius 485/53 számú rendeletével kapcsolatban fi gyelmeztesse a 
papokat, hogy ezzel engedetlenséget követnek el az egyházi jogszabályok ellen.

Ha a B. A. A. papjai közül valaki az ordinárius engedelme nélkül részt vesz a papok 
szervezetének megszervezésében, szóban vagy írásban kinyilvánítja együttérzését, 
nevét adja vagy kapcsolatban marad vele, noha helytelennek tekinti, az ellen felfüg-
gesztési eljárás indul. A B. C. 360 szerint a [leg]közelebbi parochium viciniorum végzi 
az igazságszolgáltatást az ügyben.

Ez a rendelet vonatkozik a papokra is.
Szabadka, 1953. április 28-án, május 4-én tétetett postára. 
 Budánovich s. k. a B. A. A. püspöke«”253

A törvényben foglaltak ellenére a rezsim és az egyházak között továbbra is fennállt 
a kölcsönös bizalmatlanság állapota, aminek következtében az egyházak és a papság 
az elkövetkező időszakban is – egészen az 1980-as évek végéig – a jugoszláv állam-
biztonsági hatóságok megkülönböztető fi gyelmét „élvezhették”.

Jugoszlávia és a Vatikán között a diplomáciai kapcsolatok felvételéről szóló egyez-
ményt 1966-ban írták alá: ezzel Jugoszlávia lett az első szocialista ország, amely nor-
malizálta viszonyát a papai állammal. 1971. március 29-én  Tito elnök is ellátogatott 
a Vatikánban, ahol találkozott  VI. Pál pápával.

 253 Egy sokatmondó okmány. Magyar Szó, X. évf. 1953. május 29. 146. (2635.) sz. 1.
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X. ÖSSZEÜTKÖZÉS  SZTÁLINNAL ÉS A TÁJÉKOZTATÓ IRODÁVAL 1948–49-BEN

Az 1945 novemberében megtartott választásokon szerzett elsöprő győzelmet követően 
– a „Nagy Testvér”, a Szovjetunió hathatós támogatásának tudatában – már senki és 
semmi nem kérdőjelezhette meg a Jugoszláv Kommunista Párt egyeduralmát.

A Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatai olyan jól alakultak, hogy 1945. június 
12-én törvénybe foglalták a két ország között 1945. április 11-én aláírt barátsági, 
kölcsönös segítségi és együttműködési szerződést.254 

A szovjet–jugoszláv kapcsolatok erősödését elősegítette a nyugati hatalmak – fő-
leg a trieszti kérdés kapcsán – Jugoszláviára nehezedő gazdasági nyomása. Ennek 
következtében Jugoszlávia teljesen a Szovjetunióból érkező gazdasági segítségre 
rendezkedett be. 

 Sztálin azonban – a többi kelet-európai országhoz hasonlóan – arra törekedett, 
hogy Jugoszláviát is politikailag és gazdaságilag alárendelje a Szovjetuniónak. Ezt 
kezdetben – 1946 augusztusától – gazdasági segítség címen vegyes társaságok léte-
sítésével, illetve polgári és katonai szakértők kiküldésével próbálták elérni. Mindez 
azért történt, hogy az országot mindinkább a Szovjetunióhoz láncolják, és ellenőrzés 
alatt tarthassák annak gazdasági fejlődését. Ezek a lépések egyértelműen a szovjetek 
befolyását voltak hivatottak erősíteni.255

Az 1946 októberében polgárháborúvá kiéleződő görög válságban a szovjetek és a 
jugoszlávok egyaránt a görög kommunistákat támogatták.256

Politikai síkon a konfrontációt a Jugoszlávia, Bulgária és Albánia között fennálló 
államközi kapcsolatok alakulása képezte.  Sztálin kezdetben – 1945-ben – ellenezte 
a három ország szorosabb együttműködését, különösen a jugoszláv–bolgár állam-
szövetség megalakításának lehetőségétől idegenkedett. 1948 februárjában viszont 
már ő maga volt az, aki szorgalmazni kezdte a három ország államszövetségének 
létrehozását. 

A JKP legfelsőbb vezetősége azonban ekkorra már visszatáncolt az ötlettől: 1948. 
március 1-jén tartott ülésén – arra hivatkozva, hogy mindez veszélyeztetné Jugoszlávia 
egységét, gazdasági fejlődését és szuverenitását – visszautasította ezt a indítványt.

Ennek az lett a következménye, hogy a szovjet tanácsadók 1948. március 18-án és 
19-én távoztak az országból azzal a kifogással, hogy „ellenségekkel vannak körülvéve”. 
Titóék levélben tiltakoztak ezen eljárás ellen.

A levélre 1948. március 27-én érkezett meg a SZK(b)P Központi Bizottságának 
válasza, amelyben „szovjetellenes légkör” teremtésével, valamint opportunizmussal 
vádolták a JKP vezetőségét.257

A vádakat a JKP Központi Bizottsága 1948. április 12-én és 13-án megtartott plenáris 
ülésen vitatatta meg. A kimerítő vitát követően megfogalmazták a SZK(b)P legfelsőbb 

 254 Zakon o ugovoru o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i poslijeratnoj suradnji izneđu Jugoslavije i Saveza 
Socilajističkih Republika. Službeni list DFJ, 1945. 40. sz.

 255 Čolaković, Rodoljub szerk.: A Jugoszláv Komunista Szövetség rövid története. Újvidék, 1963, 486. 
 256 Jugoszlávia a Szovjetunióval való szakítást követően – 1949. június 23-án – nyugati segítség fejében 

lezárta a jugoszláv–görög határt.
 257 Čolaković: i. m. 487.
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vezetőségéhez intézett válaszlevelet. Ebben a vádak cáfolása mellett hangsúlyozták, 
hogy alapvetően a két párt másként értelmezi a szocialista országok közötti viszo-
nyokat, hogy a szocializmus építésének sajátos feltételei vannak az egyes országok-
ban, és hogy a szocialista országok közötti együttműködés során elengedhetetlen a 
függetlenség és az egyenjogúság kölcsönös tiszteletben tartása.258 

A megfogalmazott válasszal Andrija Hebrang259 – aki gazdasági miniszteri minő-
ségében 1945-ben megkötötte, az ekkor már jugoszláv szempontból hátrányosnak 
minősített szovjet–jugoszláv gazdasági megállapodásokat260 – és  Sreten Žujović261 
КB-tag nem értett egyet. Hamarosan mindkettőjüket – mivel kapcsolatokat ápoltak 
a belgrádi szovjet nagykövetséggel – kizárták a pártból,262 és letartóztatták őket.

 Hebrang – aki egyébként  Tito esetleges bukása esetén  Sztálin jelöltje volt a JKP 
élére – a hivatalos verzió szerint 1949. június 11-én öngyilkosságot követett el a 
börtönben, ahol őrizték.

A JKP vezetőségéhez 1948. május elején újabb levél érkezett. A korábbi vádak 
megismétlése mellett a SZK(b)P KB ebben már elvitatta a JKP-nek és jugoszláv né-
peknek a népfelszabadító háborúban és az ország felszabadításban szerzett érdemeit. 
A szovjetek továbbá követelték, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Kommunista és 
Munkáspártok Tájékoztató Irodájának legközelebbi összejövetelén vitassák meg. 

A JKP vezetősége ezt elvetette, és elzárkózott képviselőinek kiküldésétől a Tájé-
koztató Iroda tanácskozására.

A SZK(b)P KB ezt követően is folytatta a „levélháborút”: május 22-én újabb levél 
érkezett a jugoszlávokhoz, amelyben keményen bírálták a JKP KB-t, mert visszauta-
sította képviselőinek elküldését a Tájékoztató Iroda összejövetelére. Ezt az álláspontot 
a jugoszláv vezetésnek a „nacionalizmus pozíciójára való áttéréseként” értékelték. 
Közölték, hogy a JKP-ben uralkodó állapotokat mindenképpen megtárgyalják tekintet 
nélkül arra, hogy annak ott lesznek a képviselői vagy sem.263

Ilyen körülmények között a JKP KB 1948. május 20-án döntött arról, hogy 1948. 
július 21-re összehívják a párt V. kongresszusát. A sajtóban a következő tájékoztató 
jelent meg:

„Jugoszlávia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága 1948. május 20-ai ülésén 
elhatározta:

I.

1948. július 21-ére összehívják Belgrádba a JKP V. kongresszusát.

 258 Čolaković: i. m. 488.
 259  Hebrang,  Andrija (1899–1949) horvát származású jugoszláv forradalmár, politikus.
 260 Čolaković: i. m. 486. 
 261  Žujović,  Sreten (1899–1976) szerb származású jugoszláv forradalmár, politikus.
 262 Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának határozata  Hebrang Andrija és  Žujović Sreten 

kizárásáról Jugoszlávia Kommunista Pártjából. Magyar Szó, V. évf. 1948. július 1. 156. (1093.) sz. 2. 
 263 Čolaković: i. m. 489–491.
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II.

A plénum a következő kongresszusi napirendet állapította meg:

 1.  A JKP Központi Bizottságának politikai jelentése: a.) A JKP fejlődése és harca, 
b.) A JKP szerepe Jugoszlávia forradalmi átalakításában, c.) Jelentés a JKP KB 
munkájáról – előadó  Josip Broz Tito elvtárs.

 2.  Jelentés a JKP szervezési pártmunkájáról – előadó  Aleksandar Ranković elv-
társ.

 3.  Jelentés az agitációról és a propagandáról – előadó  Milovan Đilas elvtárs.
 4.  Beszámoló Jugoszlávia nemzetközi és belső helyzetéről, és a JKP harca a szoci-

alizmus felépítéséért – előadó  Edvard Kardelj elvtárs.
 5.  Beszámoló a szocialista gazdaság felépítéséről Jugoszláviában – előadó  Boris 

Kidrič elvtárs.
 6.  A JKP programjának javaslata – előadó  Moša Pijade elvtárs.
 7.  A JKP szabályzatának javaslata – előadó  Blagoje Neškovič elvtárs.
 8.  Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának és Központi Ellenőrző 

Bizottságának megválasztása.

III.

A plénum a következőképpen határozta meg az V. kongresszus kiküldöttjeinek vá-
lasztását: minden 200 tag után egy kiküldöttet választanak. A kiküldöttek választása a 
járási, városi, illetve körzeti értekezleteken titkos szavazással történik. A kommunisták 
a hadsereg pártszervezeteiben ugyanezen eljárás szerint választják meg kiküldötte-
iket.”264

1948. június 20-a és 28-a között Bukarestben megtartották a Tájékoztató Iroda 
második tanácskozását, amelyen elfogadták a JKP-t elítélő határozatot. Ebben azzal 
vádolták meg, hogy „kulákpárt” lett, hogy vezetői „kispolgári nacionalisták”, akik 
„szovjetellenes politikát” folytatnak, hogy a pártot beolvasztják a Népfrontba. Egyben 
felhívták a marxizmus–leninizmushoz hű JKP-tagokat, hogy váltsák le az „opportu-
nista” vezetőséget, és állítsák vissza a párt „valódi” kommunista jellegét.

A JKP KB megtárgyalta az üzenetet, és elutasította a vádakat. A határozattal kap-
csolatos elutasító állásfoglalását a sajtóban is közzétették: magyar nyelven újvidéki 
Magyar Szó 1948. július 1-jei számának címoldalán jelent meg.265

A Tájékoztató Iroda határozata országszerte nagy felháborodást váltott ki, a JKP 
KB-hez „záporoztak” a támogató táviratok, a Zentai járási pártbizottság is megnyil-
vánult:

 264 Jugoszlávia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága összehívta az V. kongresszust. Magyar Szó, 
V. évf. 1948. május 27. 125. (1052.) sz. 1.

 265 Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának nyilatkozata azzal kapcsolatban, amelyet a 
kommunista pártok Tájékoztató Irodája a JKP belső helyzetéről hozott. Magyar Szó, V. évf. 1948. július 
1. 156. (1093.) sz. 1.
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„A JKP Központi Bizottságához továbbra is nagy tömegben érkeznek az üdvözlő távira-
tok, amelyekben párttagok és párton kívüliek elkeseredetten tiltakoznak a Tájékoztató 
Iroda igazságtalan és alaptalan vádjai ellen. A többi között a zentai járási pártbizottság 
plenáris üléséről is táviratot intéztek a Központi Bizottsághoz. Elkeseredéssel vissza-
utasítják a  Hebrang és  Žujović rágalmain alapuló képtelen vádakat és megállapítják:

Pártunk és Központi Bizottságunk a Bolsevik Párt, a Szovjet Szövetség és a Szovjet 
Hadsereg iránti szeretetben és hűségben nevelt bennünket. Annál inkább elkeseríte-
nek bennünket a Bolsevik Párt Központi Bizottságának vádjai. Különösen alaptalan 
és helytelen állítás, hogy a Központi Bizottságunk nacionalista politikát folytat. Ezt 
az állítást teljesen megdönti a szerbek, magyarok és más nemzeti kisebbségek test-
vérisége és egysége járásunkban. Hála Központi Bizottságunk bölcs vezetőségének, 
a mi állásfoglalásunk továbbra is helyes marad a szomszédos és testvéri kommunista 
pártok iránt. A rágalmak nem ingathatnak meg bennünket meggyőződésünkben, hogy 
Pártunk és Központi Bizottságunk politikája helyes, és célra vezető.”266

A szovjet és a jugoszláv pártvezetőség pengeváltása nem maradt visszhang nélkül 
a jugoszláv pártberkekben: már a meghirdetett V. kongresszus előtt is gyakran előfor-
duló téma volt ez a pártbizottságok ülésein. 1948. július 9-én Zentán megtartották a 
három szomszédos járás – Topolya, Törökkanizsa és Zenta – járási pártszervezeteinek 
együttes ülését. Az ülésen áttanulmányozták a szovjet és a jugoszláv pártvezetőségek 
közötti levélváltást, valamint a Tájékoztató Iroda határozatát. Az ezt követő vita után 
 Sóti Pál, a vajdasági Tartományi Bizottság tagja, a következőket mondta:

„Ezeket az iratokat át kell dolgozni minden pártszervezetben. […] Mindenki számára 
ismeretes, hogy szervezeteinkben bírálattal és önbírálattal [folytatjuk a] harcot. El kell 
különíteni a dolgokat a lényeges kérdésektől, és megnézni, hogy a bírálat, amelyet a 
rágalmazásban megfogalmaztak, segített-e Pártunkon. Mi úgy láttuk, hogy ez a bírálat 
nem volt elvtársi. Helyes az elvtársak [azon] meglátása, hogy az SZK(b)P miért nem 
hozta elő már korábban megjegyzéseit, amelyeket a most [megfogalmazott] vádakban 
felhoznak ellenünk. A SZK(b)P-nek már korábban rá kellett volna mutatni hibáinkra, 
ha voltak. […] Senki sem kényszeríthet rá bennünket olyan beismerésre, hogy a Vörös 
Hadsereg szabadított fel bennünket, mert ezt a tényt ismeri az egész világ. Amikor a 
Vörös Hadsereg megérkezett, nekünk már hatalmas, [jól] szervezett és felszerelt had-
seregünk volt, hatalmas felszabadított területek voltak a népfelszabadító bizottságok 
hatalma alatt. Tény az is, hogy nem a Vörös Hadsereg segítette hatalomra Pártunkat, 
mert nekünk már a megszállt területeken is meglehetősen erős pártszervezeteink 
működtek. Nem ismerhetjük el azt, amit a vádakban követelnek tőlünk, és ami nem 
felel meg az igazságnak. […] Ami a demokrácia [kérdését] illeti: egy pártba nem lehet 
demokráciát bevezetni, ha az emberek nem tudnak élni vele. Ez az oka annak, hogy 
nálunk az embereket nem választották meg. Pártunkban sok fi atal tag van, és ők nem 
tudnák irányítani Pártunkat, ha vezetővé válnának. Akik most irányítják Pártunkat, a 

 266  A vajdasági magyarok visszautasítják a nacionalista elhajlás vádját. Magyar Szó, V. évf. 1948. július 5. 
159. (1096.) sz. 1.
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párttagok [leg]nagyobb bizalmát élvezik. […] Ami a Népfront kérdését illeti, mindenki 
tudja, milyen a Népfrontunk, és hogy lehet-e mindenki a front tagja. Ami  Tito elvtárs 
Népfronttal kapcsolatos beszédéből kiragadott idézeteket illeti, nem marxista, és nem 
kommunista [módszer az], hogy azzal vádolnak bennünket, hogy Pártunk beolvad a 
Népfrontba. Pártunk adja a programot, amit a Népfront is elfogad, tehát hogy lehetne a 
Pártnak más programja, mint a frontnak. […] Ugyanígy nem tagadhatjuk a parasztság 
[szerepét], amely a népfelszabadító háborúban és a szocializmus építésében is hatal-
mas szerepet játszott. A parasztság az oszlop, de ez nem jelenti azt, hogy Tito elvtárs 
tagadta volna a munkásosztály szerepét. […] A megszállást követően egyetlen kom-
munista párt vezetősége nem maradt országában, kivéve a mi vezetőinket. Senki sem 
vádolhat bennünket azzal, hogy nem értjük a marxizmust–leninizmust. Ez az elmélet 
nem dogma, mert alkalmazni tudtuk saját viszonyainkban. Egészen 1944-ig magunk 
voltunk ebből a szempontból, nem kaptunk kézzelfogható segítséget a szovjetektől, 
csak erkölcsit. Mi a demokratikus országok tömbjéhez tartozunk, és nem lehetünk 
elkülönítve a Szovjetuniótól, és más demokratikus országoktól. A Szovjetunióba vetett 
hitünket nem irthatja ki senki, [és] semmilyen levél.”267

Ilyen előzményeket követően, 1948. július 21-e és július 28-a között tartották meg 
– 20 évvel a IV. után – Belgrádban a JKP V. kongresszusát. A kongresszuson, amely a 
II. világháború befejezését és a hatalomátvételt követően az első igazán nagyszabású 
pártrendezvény volt, 2344 küldött vett részt, akik 468 175 tagot, és 51 612 tagjelöltet 
képviseltek. A kongresszuson – amelyet a rádió élő adásban közvetített – a fő téma 
a Tájékoztató Iroda határozatának megvitatása volt. A kongresszusi küldöttek egy-
hangúlag támogatásukról biztosították a JKP KB-t a Jugoszlávia „függetlenségének 
megóvásában” kifejtett küzdelmében, amivel megerősítették a párt egységét. Elvetették 
a Tájékoztató Iroda vádjait, és kötelezték a jugoszláv pártvezetőséget, hogy tegyen 
meg mindent a nézeteltérések áthidalására – erre azonban csak Sztálin 1953-ban 
bekövetkezett halála után kerülhetett sor. A kongresszus végén megválasztották a 
párt új, 63 tagú központi bizottságát, főtitkárrá pedig ismét Josip Broz  Titót válasz-
tották meg.268

A kongresszus döntései azonban azt is lehetővé tették, hogy a Párt leszámoljon 
belső ellenzékével, a  Sztálinhoz és a Szovjetunióhoz továbbra is feltétlenül hűséges 
párttagokkal, az ún. „IB”-sekkel.269 A JKP-ból való kizárás számított talán a legenyhébb 
büntetésnek, mert az embereknek a zömére – különböző valós vagy koholt vádak 
alapján – börtönbüntetés is várt. 1949 közepén Goli otokon – a Kvarner-öbölben 
található szigeten – külön börtönt és egyben munkatábort hoztak létre a politikai 
foglyok, főleg az IB-sek számára. A megerőltető kényszermunkát végző rabok sa-
játos ideológiai-politikai „átnevelésen” is átestek, amelyet talán legjobban a tábor 
bejáratánál olvasható jelmondat foglalt össze: „Mi gradimo Goli otok, Goli otok 

 267 TLZ, F. 134 Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta. 22. doboz. A zentai, a törökkanizsai 
és a topolyai pártbizottságok 1948. július 8-án, Zentán megtartott pártértekezletének jegyzőkönyve.

 268 Čolaković: i. m. 494–499. 
 269 Az elnevezés a Tájékoztató Iroda szerbhorvát elnevezéséből, a Informbiróból – magyarul rövidítve 

Kominformnak hívták – ered.
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gradi nas.”270 A börtönszigeten 1956-ig főleg politikai foglyokat őriztek, ezt követően 
viszont – 1988-as bezárásáig – inkább köztörvényes bűnözőket.271

Az 1949. június 12-én Zentán megtartott pártértekezleten  Farkas Nándor járási párt-
titkár a Tájékoztató Iroda határozata által okozott gondokról beszélve megnevezte a 
Zentai járásban leleplezett „IB-seket” is:

„Bel[politikai] helyzetünk a szocializmus építéséért folytatott küzdelem, és azok a 
rágalmak és hazugságok elleni harc hevében folyik, amelyek a Tájékoztató Iroda által 
tömörített demokratikus országok vezetőségétől erednek. A Tájékoztató Iroda állás-
pontja nemhogy csupán ellenséges a szocializmus építésének irányába hazánkban, 
hanem teljesen téves ideológiai alapú, amely [téves alapon] vannak a SZK(b)P és egyes 
[más] kommunista pártok [is]. A bolsevik és más kommunista pártok minden rágalma 
arra irányul, hogy szocialista építőmunkánkat fékezzék, de [mind]ez a Szovjetunió 
bolsevik pártjának és a demokratikus országok kárára megy, mert olyan rágalmakat és 
hazugságokat mondanak országunkra, amelyek az egyenlőtlen viszonyokon alapulnak, 
amit a SZK(b)P erőltet. Vagyis arra törekszenek, hogy különbséget szítsanak egyes 
kommunista pártok, és szocialista országok között. Pont ebben rejlik pártunk és  Tito 
elvtárs hősies magatartása, mert a kommunista pártok és a szocialista országok közötti 
egyenlőségért harcolnak. A Tájékoztató Iroda határozatai a rágalomhadjárat ellenére 
sem rengették meg pártunk egységét.  Tito elvtárs a Népfront III. kongresszusán azt 
mondta, hogy a képtelen rágalmak időszaka, amely egy éve tart, eltávolította [sora-
inkból] az ingadozókat és országunk árulóit, akik – mivel mi a szocializmust építjük 
– a szocializmus és általában a munkásmozgalom ellenségei lettek. Ha elemezzük 
ezeknek az ingadozó árulóknak [a jellemét], rájövünk, hogy ezeknek az embereknek 
semmi közük nem volt Pártunkhoz: járásunkban az 1150 párttagból csak négyen 
voltak árulók.

Tény azonban, hogy Pártunknak ébernek kell lennie az ingadozók irányába. A mai 
ideológiai-politikai küzdelemben pártunk nem engedheti, és nem [is] engedi meg 
ingadozásokat. Egyes településeken pártszervezeteink nem voltak elég éberek: az 
ilyen liberális hozzáállás oda vezetett, hogy egyesek csoportokat akartak létrehozni. 
Így például  Szép János és  Szép Matild Zentáról, valamint  Szorcsik János kevi párttag, 
akik kezdetben a Tájékoztató Iroda határozata ellen nyilatkoztak, és szóban végig a 
határozat ellen voltak, megpróbáltak egyes párttagokat provokálni és Tájékoztató 
Irodás csoportot szervezni.

 Farkas elvtárs ezután rámutatott [arra], hogyha a múltba nézünk, látjuk ennek a 
három személynek a tevékenységét. Akkor látjuk, hogy  Szorcsik János elsősorban 26 
holdas kulák volt, aki a megszállás alatt a munkásokat a csendőrökkel kergettette a 
birtokára dolgozni, hogy abban az időben a templomban térdepelt. Amikor belépett 

 270 Magyarul: „Mi építjük Goli otokot, Goli otok épít bennünket.”
 271  Butković, Jelena: Goli otok – logor u kojem se lomilo ljude [online]. Sušačka revija, 60. sz. http://

www.klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=60&C=5 E forrás közlése szerint a börtönszigetet 
16 400 fogoly járta meg.
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a parasztszövetkezetbe és elnöke lett, akkor annak szétverésén munkálkodott. Hogy 
bátorított egyes kulákokat, mint  Kocsis P. Márton, a szövetkezet rombolására. Hogy 
mint ilyen, kritizálhatta  Tito elvtárs munkáját, és olyan híreket terjesztett, hogy a JKP 
talán letért a [párt]vonalról, amivel zavart keltett a párttagok között. A kevi pártszer-
vezet tanácskozásán  Szorcsikkal kapcsolatosan még jobban beigazolódott különösen 
ellenséges hozzáállása a parasztszövetkezethez, amiről legtöbbet a jelen lévő kevi 
elvtársak mondhatnak.

Ezután  Szép Jánosról és  Szép Matildról volt szó, akik a megszállás során nem 
fejtették ki következetességüket a munkás[osztály] iránt [azzal, hogy] szerveztek 
[volna] valamilyen akciót a Szovjetunió fasiszta támadás elleni harcának segítésére. 
[Ellenkezőleg],  Szép Matild együttműködött a megszállókkal. Ezenkívül Szép Matild 
szabálytalanul járt el 1947-ben, a gabonafelvásárlás [idején], amikor egyformán terhelte 
a szegény parasztokat és a középbirtokosokat a gazdag parasztokkal. Még fi zikailag 
is egyformán leszámolt mindenkivel. Most pedig azt mondja, hogy Pártunk letért a 
kulákok elleni osztályharc vonaláról azért, mert neki megtiltották, hogy továbbra is 
fi zikailag leszámoljon a szegényekkel? Holott mindenki számára ismeretes, hogy tilos 
volt minden fi zikai bántalmazás és pofozás, amit ő [előszeretettel] eszközölt. Eze-
ken a példákon látszik, hogy párttagjaink nem voltak kellően éberek. Ezért minden 
párttagnak kötelessége, hogy elmagyarázza a munkásosztálynak, és az egész mun-
kásnépnek, hogy mi Pártunk célja, valamint hogy a Tájékoztató Iroda határozatának 
célja szocialista építésünk aláásása. Hogy ezt elégségesen és szabályosan meg tudjuk 
magyarázni a dolgozó tömegeknek, szükséges, hogy a párttagok bekapcsolódjanak a 
Népfront [munkájába]. Eddig megtörtént, hogy egyes párttagok nem voltak aktívak 
a Népfront alapszervezeteiben, ahol aktivizálni kellett volna magukat a Tájékoztató 
Iroda határozatainak magyarázatán. Volt rá eset, hogy a Népfront szervezetei, de a 
egyes pártalapszervezetek sem tartottak rendszeresen üléseket, ami károsan hatott a 
Népfront szervezeteire, de a párttagok ideológiai munkájára is. Hiányosság az is, hogy 
a néphatalom rendeleteit és más intézkedéseit nem hozzák kellőképpen nyilvánosságra. 
A Népfront szervezeteinek és a pártalapszervezeteknek napi szinten ismerniük kell a 
politikai helyzetet, hogy le tudják leplezni a Tájékoztató Iroda ideológiai oldalát.”272

Jugoszlávia és a Szovjetunió kapcsolatai csak Sztálin 1953-ban bekövetkezett halálát 
követően kezdtek el javulni. A kapcsolatok jelentős javulásához vezetett Hruscsov 
1955 májusában Belgrádba tett látogatása, ahol július 2-án aláírták az ún. belgrádi 
deklarációt: ebben a szovjetek elismerték, hogy a JKP-ellenes sztálini támadás hiba 
volt. A szovjet–jugoszláv kapcsolatok azonban csak az 1956. június 20-án aláírt 
moszkvai deklarációt követően rendeződtek közmegelégedésre.

 272 TLZ, F. 134 Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta. 22. doboz. Az 1949. június 18-án 
megtartott járási és városi pártértekezlet jegyzőkönyve. 
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XI. A JUGOSZLÁV GAZDASÁG FEJLŐDÉSE 
1947 ÉS 1952 KÖZÖTT: A TERMELŐ PARASZTSZÖVETKEZETEKTŐL 

A FÖLDMŰVES-SZÖVETKEZETEKIG

1947 áprilisában a legfelsőbb jugoszláv vezetés javaslatára a szövetségi képviselőház 
megszavazta a nagyra törő ötéves tervet, aminek 1951-re kellett megvalósulnia.273 
A terv előirányozta az ország gazdasági és műszaki lemaradásnak megszüntetését, 
gazdasági és véderejének fokozását, a gazdaság szocialista szektorának megerősítését, 
az új gazdasági viszonyok megszilárdítását, valamint a lakosság általános jólétének 
emelését.

A kitűzött célok megvalósítása érdekében előlátták az iparosítást és villamosítást, 
a nehézipar kialakítását, valamint a többi gazdasági ág fejlesztését beleértve a mező-
gazdaságot is: korszerű termelési módszerek alkalmazását, új mezőgazdasági kultúrák 
és minőségesebb állatfajták meghonosítását tűzték ki célul. A parasztokat szakmai 
segítséggel, valamint munkájukhoz szükséges ipari termékekkel kívánták ellátni.

Az ipari termelést az 1939-es szint ötszörösére, a mezőgazdaságit pedig a másfél-
szeresére szerették volna emelni.

A terv előlátta a termelékenység növelését, az önköltség csökkentését, a munkás-
osztály szakképzettségének emelését is. Az ötéves terv a közoktatás, a művelődés és az 
egészségügy terén is előirányozta az intézményhálózatok kiépítését: e szegmensének 
sarkalatos pontját az írástudatlanság felszámolása képezte.

Az agrárreformot követően – a szövetkezetekről szóló általános törvény274 alapján 
– már 1946-ban megkezdődött a termelő parasztszövetkezetek létrehozása.

1947 végére országszerte 779 termelő parasztszövetkezet alakult, amelyekhez 40 590 
háztartás és 210 986 hektár termőföld tartozott.

A termelő parasztszövetkezetek száma, a hozzájuk tartozó háztartások és termőföld 
1945-1950 között Jugoszláviában:275

Év Szövetkezetek száma Háztartások száma Szövetkezeti földtulajdon (ha)

1945 31 - -
1946 454 25 062 121 518
1947 779 40 590 210 989
1948 1 318 60 156 323 984
1949 6 625 340 739 1 839 979
1950 6 968 418 639 2 226 166

 273 Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947–1951. Službeni list 
FNRJ, 1947. 36. sz.

 274 Osnovni zakon o zadrugama. Službeni glasnik FNRJ, 1946. 2. sz.
 275 Mitrović, Živan szerk.: Deset godina nove Jugoslavije. Beograd, 1955, 205.
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A Zentai járás gazdaságát a II. világháború előtt és közvetlenül azt követően is 
alapvetően a mezőgazdaság jellemezte: 1939-ben a munkaképes lakosság 85%-át 
foglalkoztatta ez az ágazat.276

A járás területét összesen 159 965 katasztrális hold volt, ennek megoszlása: 125 518 
katasztrális hold szántóföld, 2533 katasztrális hold gyümölcsös és szőlőültetvény, 
16 696 katasztrális hold legelő és rét, 15 218 katasztrális hold egyéb földterület.277

A háborút követően – a kollektivizáció jegyében – Zentán is megalakultak a szö-
vetkezetek: elsőként 1945. május 13-án a zentai Földműves Szövetkezet, majd 1946 és 
1953 között öt termelő parasztszövetkezet, két állami mezőgazdasági birtok, valamint 
a városi mezőgazdasági birtok.278

A gyengén fejlett ipart – amely jellemzően élelmiszeripar volt, és a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásán alapult – 1939-ben a járásban a malmok, illetve Horgoson és 
környékén a paprikamalmok képviselték. A háborút követően, 1946-ban megkezdte 
működését a zentai textilgyár, Adán pedig 1947-ben – három fémipari műhely államo-
sításával és összevonásával – az újonnan létesített szerszámgépgyár és öntöde.279

A városi lakosság, a munkások és a hadsereg élelmiszerellátásának biztosítására, 
valamint az „üzérkedés és a falusi kapitalista elemek letörése” érdekében a rezsim 
bevezette a mezőgazdasági termékek kötelező beszolgáltatását. 1948 áprilisára befe-
jeződött az ipar és a kereskedelem államosítása.280

A nagyszabású terv végrehajtásának gépezetébe azonban egy – lényegtelennek nem 
minősíthető – „porszem” került a Sztálinnal és a Tájékoztató Irodával való 1948-as 
összetűzést követően: nevezetesen a Szovjetunió és a népi demokratikus/szocialista 
országok gazdasági segítsége elmaradt.

Az USA a II. világháborút követően romokban heverő európai államoknak új-
jáépítési segélyprogramot nyújtott, amely 1948 tavaszától állt a kedvezményezettek 
rendelkezésére. A Marshall-terv – meghatározott politikai reformok és némi külső 
ellenőrzés mellett – elvben elérhető volt valamennyi európai ország számára, azonban 
a szovjet érdekszférába tartozó államok „nem kívántak” élni ezzel a lehetőséggel. 
Jugoszláviának – a Keletről érkező gazdasági segítség elapadását követően hosszas 
tárgyalások eredményeként – sikerült segélyt kieszközölnie a nyugati hatalmaktól, 
melynek értéke elérte a 231 millió dollárt. Ez lehetővé tette, hogy az ország átvészelje 
a Szovjetunióval való kapcsolatok megromlásának gazdasági vonzatait. Igaz viszont, 
hogy az ötéves terv „futamidejét” egy évvel meg kellett hosszabbítani.281

Az USA-nak érdeke volt Jugoszlávia támogatása, hiszen abban bíztak, hogy ezzel 
„rést tudnak ütni a pajzson”, vagyis hogy a jugoszlávok példája vonzó lesz majd a 
népi demokráciák számára is.

 276 Vojvodina – novi srezovi i opštine. Novi Sad, 1956, 285.
 277 Vojvodina… 289. 
 278 TLZ, A Zenta Mezőgazdasági-ipari Kombinát szervezési vázlata. Termelő parasztszövetkezetek: SRZ „l. 

maj”, SRZ „József Attila”, SRZ „Bratstvo”, SRZ „Gornji Breg” és SRZ „8. oktobar”. Állami mezőgazdasági 
birtokok: PD „Vojvodina”, PD „Lovćenac”.

 279 Vojvodina… 285–286. A járás területén 1939-ben 17 gabonamalom működött napi 44,5 vagonos 
összkapacitással, valamint 10 paprikamalom napi 7 tonnás összkapacitással.

 280 Čolaković: i. m. 474–478.
 281 Uo. 516.
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A jugoszláv vezetésnek politikai választ is adnia kellett a Szovjetunióval való sza-
kításra: választási lehetőséget felmutatni a szovjet mintájú központosított bürokrata 
rendszerrel – „államkapitalizmussal” – szemben, illetve felvázolni a szocializmus 
építésének a saját körülményekhez igazodó – saját tapasztalatokon alapuló – jugo-
szláv útját. Ennek eredményeként a JKP egyik vezető ideológusa és gazdasági szak-
értője,  Boris Kidrič282 – aki egyébként az ötéves terv egyik „megálmodója” volt –, 
valamint  Edvard Kardelj283 és  Milovan Đilas284 óvatos javaslatot tettek a szocialista 
munkásönigazgatás bevezetésére. Az új elméletet a JKP KB egyes tagjai – köztük  Tito 
is – kétkedéssel fogadták.

A szocialista önigazgatás jelmondata a „gyárakat a munkások kezébe” volt, lé-
nyege pedig az, hogy a termelők a munkástanácsokon keresztül – melyeknek tagjait 
közvetlenül választották meg – részt vegyenek a gyárak, vállalatok irányításában. 
Így a dolgozók azt a – valójában hamis – látszatot érzékelték, hogy saját sorsukról 
dönthetnek. Hogy nem így volt, és hogy lényegében bohózat az egész, az később már 
sokak számára világossá vált. Az első munkástanácsot a horvátországi Split melletti 
Solinban választották meg 1949. december 31-én.

Az elmélet szerint az önigazgatásnak – belátható időn belül – a jugoszláv társada-
lom minden szegletét ki kellett töltenie. Ennek jegyében 1952-ben meg meghozták 
a népbizottságokról szóló általános törvényt,285 amely az önigazgatás elemeinek 
beépítését irányozta elő a néphatalmi szervekbe.

A JKP 1952. november 2-a és 7-e között tartotta meg VI. kongresszusát Zágrábban, 
melyen az önigazgatás bevezetését a szocialista társadalmi viszonyok építésének döntő 
mozzanataként értékelték. Az új helyzetben a JKP-nak immáron a munkásosztály 
„élcsapatává” kellett válnia – ennek szellemében a párt nevét Jugoszláv Kommunista 
Szövetségre változtatták.

A falu és a mezőgazdaság szocialista átalakításában, a kollektivizálás során a re-
zsim nem ódzkodott a kényszerítő eszközök alkalmazásától sem, ami miatt a párt 
tekintélye a parasztság körében jelentősen csorbult.

Szövetségi szinten 1949 júniusában meghozták a földműves-szövetkezetekről szóló 
általános törvényt.286 A törvény 51. szakasza értelmében az általános mezőgazdasá-
gi szövetkezetekbe tömörülnek a termelő parasztok azért, hogy előremozdítsák a 
mezőgazdasági termelést és más gazdasági tevékenységeket, hogy megszervezzék a 
termelést a szövetkezeti birtokon, valamint a mezőgazdasági termények értékesítése 
és az ipari termékek beszerzése céljából.

A termelő parasztszövetkezet feladatkörét a törvény 61. szakasza határozta meg, 
miszerint „…a termelő parasztszövetkezetben a parasztok társítják termőföldjüket 
és eszközeiket a közös mezőgazdasági termelés érdekében, amelyet közös munkával 
valósítanak meg, a díjazás pedig a munkában való részvétel alapján történik”.

 282  Kidrič,  Boris (1912–1953) szlovén nemzetiségű jugoszláv forradalmár, politikus.
 283  Kardelj,  Edvard (1910–1979) szlovén nemzetiségű jugoszláv forradalmár, politikus.
 284  Đilas,  Milovan (1911–1995) montenegrói nemzetiségű jugoszláv forradalmár, politikus – később az 

egyik legismertebb jugoszláv disszidens.
 285 Opšti zakon o narodnim odborima. Službeni list FNRJ, 1952. 22. sz.
 286 Osnovni zakon o zemljoradničkim zadrugama. Službeni list FNRJ, 1949. 49. sz.
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1949 végére országosan 6625 termelőszövetkezetet tartottak nyilván, amelyekhez 
340 000 háztartás, és 1 839 000 hektár termőföld tartozott. Ugyanakkor 9060 földmű-
ves-szövetkezet létezett 3,5 millió taggal. Erre az időszakra már jelentős ellentmon-
dások támadtak a szövetkezetek gyors ütemű alakítása és a mezőgazdaság hiányos 
anyagi alapjai között. Ezért a JKP 1950 elején – új irányvonalat véve, tekintettel a súlyos 
gazdasági állapotokra – elhatározta, hogy a termelőszövetkezetek megszervezését 
lassítani kell, a súlypontot a már meglévők megerősítésére kell helyezni.287

Az új irány jegyében 1951-től megkezdték a mezőgazdasági termények kötelező be-
szolgáltatásának fokozatos megszüntetését, amit véglegesen 1952-ben számoltak fel.

A JKP KB 1951 novemberében a falu szocialista átalakításának útjairól szóló 
utasításában előlátta az általános típusú földműves-szövetkezetek megszilárdítását, 
valamint a munka szerinti díjazásban a természetben való kifi zetésről a készpénzfi -
zetésre történő áttérésért.

Az 1953 márciusában a termelő parasztszövetkezetek vagyoni viszonyáról és átszer-
vezéséről kiadott rendelet288 a JKSZ azon törekvését fejezte ki, hogy a falu szocialista 
átalakítását mielőbb elfogadhatóan rendezze. A rendelet jelentősebb kitételei:

a termelő parasztszövetkezeteket a földművesek önállóan alakítják, a  �
tagok közötti vagyoni és egyéb viszonyokat a szövetkezet alapszabálya és a 
megkötött szerződések szabályozzák,
a szövetkezet alapszabálya – amelyet önállóan hoznak meg – rögzíti az  �
igazgatási szervek formáit, a tagok jogait és feladatait, a munkaszervezést és 
az ügyvitel módját,
szerződéssel határozzák meg a föld, az épületek és a munkaeszközök  �
bevitelét, valamint az ebből eredő vagyoni viszonyokat,
a földművesek szabadon léphettek be a termelő parasztszövetkezetbe, és  �
szabadon távozhattak onnan a rendelet által meghatározott határidőben. 
A termelő parasztszövetkezet tagja kiléphetett a szövetkezetből abban az 
évben, amikor az alapszabályban előírt vagy a szerződésben megszabott 
határidő letelt. Amennyiben nem volt kijelölve határidő, akkor jogában 
állt kilépni három évvel a belépés után, nem számítva azt az évet, 
amelyben belépett a szövetkezetbe – ha nem lépett ki abban az évben, 
amikor a kilépési határidő letelt, ez a határidő további három évre 
meghosszabbodott. A kilépési szándékot legkésőbb július 1-jéig hivatalosan 
jelezni kellett, a kilépés valósan október 1-jétől történhetett meg. 1953-ban 
lehetőség volt a soron kívüli kilépésre is,
kilépés esetén a termelő parasztszövetkezetnek vissza kellett adnia a kilépő  �
tagnak a szövetkezetbe bevitt földet, esetleg szóba jöhetett ugyanolyan 
értékű másik föld is,

 287 Čolaković: i. m. 510–512.
 288 Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga. Službeni list FNRJ, 1953. 

14. sz.
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a termelő parasztszövetkezet megszűnik, ha egyesítik a meglévő földműves- �
szövetkezettel, átszervezik másféle szövetkezetté vagy pedig felszámolják: 
ilyen esetben vagyonát – ami a szövetkezet tagjainak bevitt föld, épület 
és felszerelés visszajuttatását követően maradt – a meglévő földműves-
szövetkezetnek engedik át.

A rendelet egyes problémás, aktuális kérdéseit a vajdasági magyarság napilapja 
már 1953. május 31-én így boncolgatta:

„A szövetkezetek átszervezése és a szerződések megkötése minden nagyobb akadály 
nélkül folyik. Itt-ott azonban felmerülnek egyes kérdések, amelyek részben hátráltatják 
ezt a munkát.

A társadalombiztosító intézetek eddigi álláspontja például kihat a szociális kérdé-
sek megoldására. A szövetkezetek nem köthetnek szerződést a társadalombiztosító 
intézetekkel olyan juttatásokra, amelyeket a közgyűléseken leszögeztek.

A szövetkezetek leginkább orvosi segély és némi juttatást irányoznak elő sérülés 
alkalmával. De van olyan szövetkezet – nem is egy – főleg az óbecsei járásban, amely 
részben biztosítaná az öregségi nyugdíjat, a gyermekpótlékot, és egyéb juttatásokat 
is. A Társadalombiztosító Intézet útján bonyolíthatnák le mindezt, ha az intézetnek 
volna erre vonatkozó utasítása. Ezért minél előbb kellene egy ilyen utasítást készíteni, 
hogy minden társadalombiztosító intézet segítséget nyújtson ezen a téren a szövet-
kezeteknek.

Úgyszólván már mindenfelé működnek a vagyoni viszonyt rendező bizottságok. 
Ezeknek a bizottságoknak is néha igen bonyolult kérdéseket kell megoldaniuk, még-
pedig olyanokat, amelyek nincsenek benne az utasításban. Például mi legyen azokkal 
a kilépő tagokkal, akik betegek, öregek, és nem dolgoztak a szövetkezetben, részben 
szociális alapot, részben pedig földjáradékot kaptak. Viseljék-e ezek is az adósságot, 
ha ki akarnak lépni?

Tudomásunk szerint a napokban megjelenő szerbiai szövetkezeti utasítás ezt a 
kérdést is rendezi.

Nagy vita folyik még a földnélküliek házi majorsága körül. Mind az óbecsei, mind 
pedig a topolyai járásban vannak szövetkezetek, amelyek nagy földterületeket juttatnak 
a földnélkülieknek házi majorság címén. A péterrévei Jedinstvo szövetkezetben egy 
család egy-két holdnyi házi majorságot élvez.

Az utóbbi időben nemcsak egyes földes tagoknál, hanem a földnélkülieknél is 
néhol azt tapasztalni, hogy a házi majorságot akarják berendezni piaci termelésre, a 
szövetkezettől pedig természetben számítják felvenni munkájuk értékét. Ez az irányzat 
helytelen.

A földbérlettel is sokat foglalkoznak a földnélküliek a vitákon a szerződéskötés 
alkalmával, s a legtöbb szövetkezetben olyan álláspontra helyezkedtek, hogy a házi 
majorságért olyan bérletet fi zessenek, mint a szövetkezet fi zet a földeseknek. Ilyen 
megegyezés esetén a szövetkezet az adó, és az akkumuláció összegét is – a házi majorság 
földje után – a földdel együtt átadja a illető szövetkezeti tagnak.
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Egy példa. Tegyük fel, hogy egy hold föld után a szövetkezet a földes tagjának 
4 000289 dinár földbérletet fi zet, s a szövetkezet fi zeti az adót. Mondjuk, egy holdra az 
adó 4 000 dinár. Ha a földnélküli földet bérelne bármely magánparaszttól a faluban és 
vállalná az adót is, 8 000 dinár földbérletet fi zetne. De mivel a szövetkezetben 4 000 
dinár a földbérlet – ő is ennyit fi zet – így a földnélküli tag a házi majorsággal együtt 
– ha 1 hold – a 4 000 dinárt is megkapja.

Ezzel a megállapítással azonban nem akarunk semmilyen szövetkezetet befolyásolni, 
hogy így vagy úgy rendezzék a viszonyt a földnélküliekkel, vagy a földesekkel, ez csak 
egy megállapítás, amely elgondolkodtató.

A földbérletet leginkább természetben, de van olyan szövetkezet, amelyben pénzben 
fi zetik. Az óbecsei Bečejacban egy hold földbérlete 3 500 dinár, a Bačka szövetkezetben 
pedig 3 900 dinár azzal, hogy a szövetkezet fi zeti az adót.

Egyes szövetkezetekben, mint például a topolyai Dózsa Györgyben, a tagok belátták, 
hogy a házi majorságoknak, illetve a kint hagyott földnek a megmunkálására nem 
érdemes lovat tartani, ezért úgy határoztak, hogy a tehén és más jószágok etetésére, 
közös megegyezéssel, herével vetik be a házi majorságok egy részét, mégpedig úgy, 
hogy ezt a herét egy tagban vetik, és minden tag megkapja megillető részét.

Viszont vannak szövetkezetek, amelyekben a tagok már eddig is több lovat vásá-
roltak, noha a lótartás megemészti azt a kis gazdaságot.”290

A Zentai járás szövetkezeteinek helyzetéről 1954 áprilisában – egy évvel a rendelet 
megjelenést követően – a következőket nyilatkozták az illetékesek rámutatva a rendelet 
értelmében lezajlott folyamatokra:

„A szövetkezetek zentai járási szövetségének évi közgyűlésén   Molnár G. József, a szö-
vetség elnöke és   Živan Cvejić, igazgató beszámolójában a szövetség és a szövetkezetek 
tavalyi munkájával és a mezőgazdaság időszerű kérdéseivel foglalkozott.

Elmondták, hogy a járási szövetség tavaly is segített a szövetkezeteknek több idő-
szerű kérdés megoldásában. Különösen segített az átszervezésben, a mezőgazdasági 
gépek, tenyészállatok beszerzésében és a termékek értékesítésében. A járásban tíz 
földműves- és 25 termelő szövetkezet működött, 11 termelő szövetkezetet átszerveztek, 
11-et felszámoltak, három szövetkezetből pedig csak néhány tag lépett ki.

A szövetkezetek felszámolásának többféle oka volt. A 8 és fél ezer szövetkezeti tag 
közül csak 3755 volt munkaképes. A tagok 56 százaléka tehát nem dolgozott. A nem 
dolgozó tagok jórészt szociális segélyt kaptak a szövetkezettől. Átszervezéskor ezek 
kiléptek, magukkal vitték földjüket és felszerelésüket.

A járás termelőszövetkezeteinek jelenleg 14 000 hold földjük van. A szövetkezetek-
nek az utóbbi időben teremtett vagyona több mint 200 millió dinár. Az átszervezett 
szövetkezetek életképesek, és jóval komolyabban gazdálkodnak, mint azelőtt.

A beszámoló foglalkozott a földműves-szövetkezetek helyzetével és az időszerű 
kérdéseikkel is. Megemlítette, hogy ezeknek eddigi munkája nem felel meg a szocialista 

 289 A hivatalos árfolyam szerint 1953-ban 1 USA-dollár 300 jugoszláv dinárt ért.
 290 A földbérlet, az öregségi nyugdíj, meg a házi majorság. Az átszervezés némely kérdéséről. Magyar 

Szó, X. évf. 1953. május 31. 148. (2637.) sz. 1.
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mezőgazdaság, és a tagok követelményeinek. Főleg kereskedelemmel foglalkoztak, 
keveset törődtek a mezőgazdaság fejlesztésével. A szövetkezetek kereskedelmi for-
galma tavaly 463 millió, az iparé 114 millió, a mezőgazdaságé pedig csak 5,5 millió 
dinár volt.

Tavaly a tíz földműves szövetkezet közül 9 jövedelemmel, egy pedig veszteséggel 
dolgozott. […] Ez a falu szocialista átalakulásának egyik időszerű kérdése, s foglal-
kozniuk kell vele a szövetkezeteknek is, de a tömegszervezeteknek is. Az átszervezett 
földműves-szövetkezetekben a tagoknak kell meghatározniuk szövetkezetük további 
fejlődését.”291

A kötelező beszolgáltatás időszakában alkalmazott módszerekkel – börtönbün-
tetéssel, vagyonelkobzással – a rezsimnek sikerült döntő eredményeket elérni a 
mezőgazdaság átalakításának frontján: végérvényesen megroppantotta a kuláknak 
minősített parasztság gerincét. A kommunista hatalom azonban még így is tartott 
a parasztság gazdasági erejétől, és esetleges befolyásától a társadalom más rétegeire. 
Ezért a pártberkekben döntés született, hogy jelentősen – 20 hektárról 10-re – kor-
látozzák a magánkézben lévő mezőgazdasági földterület maximumát azért, hogy 
„csökkentsék a falusi kulák elemek gyarapodásának lehetőségét”.

A szövetségi képviselőház 1953 májusában meghozta a nemzeti vagyon mezőgazdasági 
földalapjáról és a mezőgazdasági szervezetek földhöz juttatásáról szóló törvényt.292 
A törvény jelentősebb kitételei:

létrejött a népi vagyon mezőgazdasági földalapja, amelybe belekerült az  �
általános népi vagyon tulajdonát képező minden mezőgazdasági földterület;
a földművesmaximumot 10 hektár termőföldben szabták meg – ezen a  �
mennyiségen felül eső földterületek a földalapba kerültek;
családi szövetkezetek esetében a földmaximum 15 hektár lehetett; �
akiknek a földje a földalapba került, jogosultak voltak a föld értékének  �
megtérítésére: hektáronként – a föld minőségétől függően – a térítmény 
összege 30 000 dinártól 100 000-ig terjedhetett, amit 20 év alatt – 
kamatmenetesen, a kibocsátott kötvények alapján – kívántak kifi zetni a 
szövetségi költségvetésből;
a mezőgazdasági földalap földjeit a mezőgazdasági szervezetek –  �
földműves-szövetkezetek, mezőgazdasági birtokok, egyéb mezőgazdasággal 
foglakozó gazdasági szervezetek és intézmények – kaphatták tartós 
használatra, mezőgazdasági célokra – a kapott földet kötelesek voltak jó 
gazdálkodóként, ésszerűen felhasználni;
csak olyan szövetkezetek kaphattak a földalapból földet, amelyek  �
irányítását a termelésben résztvevők végezték, amelyekben a termelés 

 291 A tagok döntsenek az átszervezett földműves szövetkezetek további fejlődéséről. Magyar Szó, XI. évf. 
1954. április 13. 99. (2947.) szám. 3. 

 292 Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine i dodeljivanju zemlje poljo priv-
rednim organizacijama. Službeni list FNRJ, 1953. 22. sz.
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jövedelmét illetményszabályzat szerint csak azok között osztották szét, 
akik a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos munkában részt vettek, 
valamint ügyvitelükben alkalmazták a mezőgazdasági birtokokra érvényes 
előírásokat – ha a földműves-szövetkezet megszűnt, a tulajdonában lévő 
föld visszakerült a földalapba;
a mezőgazdasági földalapba kerülő földet népi vagyonként telekkönyvezték,  �
de bejegyezték a mezőgazdasági szervezetek használati jogát is;
a földművesmaximum meghatározását, illetve a maximumon felül eső  �
földterület földalapba vételét a földalap öttagú járási bizottsága végezte;
a földalapba nem került be olyan földterület, amelyen épület volt – kivételt  �
képeztek a mezőgazdasági épületek.

A lakosság körében „felvásárlási” vagy „megváltási” néven ismertté vált törvény 
életbe lépését követően hamarosan már a jogszabállyal kapcsolatosan felmerülő 
időszerű gyakorlati kérdésekről tárgyaltak vajdasági szinten:

„Hogyan hajtsák végre a kötelező földmegváltásról szóló törvényt – erről folyt tegnap 
a vita a tartományi képviselőház Végrehajtó Tanácsának épületében, Újvidéken. A 
tartományi Szövetkezeti Szövetség és a vajdasági földmegváltási tanács hívta össze ezt 
az értekezletet: a járási szövetkezeti szövetségek igazgatóit és a járási földmegváltási 
bizottságok elnökeit – [a]kik különben a járási népbíróságok bírái. Az ülésen Đura 
Jovanović, a tartományi Szövetkezeti Szövetség elnöke elnökölt. Részt vett az ülésen 
Stevan Doronjski, a tartományi Végrehajtó Tanács elnöke és a vajdasági földmegváltási 
tanács tagja, és mások.

A vita nagyjából három kérdés körül forgott.
Az első: hogyan dolgozzanak a járási bizottságok és apparátusuk.
Majd: milyen tapasztalatokkal rendelkeznek eddigi munkájuk során a földmeg-

váltási bizottságok.
És végül: néhány elvet szögeztek le a tegnap délelőtti megbeszélés a felmerült vitás 

kérdésekben.
A legfontosabb dolog a gyorsaság ebben az egész ügyben. Itt az aratás, azon kívül a 

szövetkezetek átszervezése. Mindkét dolog szorosan összefügg az új maximum-törvény 
végrehajtásával. Halasztani egyiket sem lehet. Annál kevésbé, mert a törvény végre-
hajtása szóbeli tárgyalások útján is történik, melyeknek határozatát megfellebbezheti 
a fél. Mindez talán – mondanunk sem kell – adatok, okmányok, a való[s] helyzet 
kivizsgálása alapján folyik, ami szintén sok időbe kerül.

Ezért is szögezte le az ülés a megváltási bizottságok összetételének fontosságát. 
Azt, hogy olyan embereket válasszanak bele – bírókat, agronómusokat, gazdasági és 
politikai vezetőket – akik értik a törvényeket és gyakorlottak az ügyvitelben is.

Munkájuk megkönnyítése céljából albizottságok is létesülnek majd a falvakban, vagy 
ha kevesebb az érintett fél, több faluban egy. Ezek az albizottságok teszik közhírré a 
törvény alá eső birtokosok jelentkezését, szedik össze az adatokat, vizsgálják ki a való[s] 
helyzetet, és juttatják el mindezt a járási megváltási bizottsághoz. Az albizottságokba 
különben is olyanokat választanak, akik jó ismerik a határt.
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A bizottság tagjait erre az időre felszabadítják minden más kötelezettség alól.
A bizottság ügyviteli apparátusába szintén szakembereket választanak, akik jártasak 

a jogi és az ügyviteli kérdésekben egyaránt.
A törvény – szögezték le a megbeszélésen – meglehetősen világosan szól arról, hogy 

mit is kell tenniük ezeknek a bizottságoknak.
Elhangzott egy javaslat, hogy szabadítsák fel a bizottságot attól a feladattól, hogy 

javaslatot tegyen a járási népbizottságoknak a megváltott föld további sorsa felől. Ezt 
úgyis alaposan megvitatja majd a járási népbizottság, viszont ezzel bizonyos mértékben 
egyszerűbbé válna a földmegváltási bizottság munkája.

A megváltási bizottság feladata, hogy a törvényben leírt elvek alapján realizálja, 
megvalósítsa a földalapot.

A szabadkai megváltási bizottság elnöke elmondta, hogy a munkát megkezdték. 
Kifüggesztették a falragaszokat és folyik az illetékesek nyilvántartásba foglalása.

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban az értekezlet a következőket szögezte le: 
Vajdaságban előreláthatólag nem lesz tíz hektárnál nagyobb a maximum.

Viszont számos gyakorlati kérdést kell majd megoldani a bizottságnak. A szabadka-
iak vetették fel: mi lesz abban az esetben, amikor eladott földről van szó, ugyanakkor 
az eladást nem hagyta jóvá a népbizottság, a vásárló azonban kifi zette és használja a 
földet?

A megváltási bizottság – állapították meg – elvben nem vesz, nem vehet tudomást 
az ilyen, jóvá nem hagyott földvásárlásról. Ha valakinek tizenöt hektár földje volt, te-
kintet nélkül arra, hogy ő közben suttyomban eladott két hektárt, a tizenöt hektárból 
vásárolják fel tőle a tíz hektáron felüli mennyiséget. Illetve öt hektár esik a törvény 
alá. És nem három, noha eladta a két hektárt.

Ugyanakkor azonban igazságtalan lenne a vásárlóval szemben, hogyha másként is 
meg lehet oldani a dolgot, [ha] éppen azt a földrészt kebelezné be a bizottság, amelyet 
megvásároltak. Különösen, ha egy-két hold megvásárlásáról van szó, aminek az árát 
úgy kuporgatta össze például a szabadkai gyári munkás, vagy más.

A fenti példánk esetében tehát nem tíz hektárra maradnak az eladónak, hanem 
nyolc – ha két hektárt adott el jóváhagyás nélkül.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a föld egy néven van, azonban még jóval a törvény 
megjelente előtt két háztartásra vált a család valamely okból. Külön művelik a földet, 
nem osztozkodnak a jövedelmen, külön fi zetik az adót.

Ennek ellentéte, ha mondjuk, szét van íratva a föld még régebbről, de együtt mun-
kálják, vagy együtt élvezik a föld jövedelmét.

Mindkét esetben úgyis dönthet a bizottság a lefolyatott tárgyalások és bizonyító 
eljárás alapján, hogy nem a könyveket, hanem a való[s] helyzetet veszi fi gyelembe, és 
az első esetben pedig csak egy maximumot hagy.

Ez, a való[s] helyzet előtérbe helyezése vonatkozhat a tagosított földekre is, ahol 
még nem vezették át a könyveken.

Felmerült a kérdés, mi történik az olyan esetben, amikor valahogyan két maximum 
van a családban. A fi a és az apa is földműves, és osztják a jövedelmet. Itt nyilván arról 
van szó, hogy az illetők akkoriban játszották ki valamiféleképpen a földreformról szóló 
törvényt. A bizottság ebben az esetben úgy intézze dolgát – szögezte le a megbeszélés 
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– hogy ne játsszák ki a törvényt most. S csak egy maximumot, azaz tíz hektárt hagyjon 
a jelenlegi két maximumból.

Az ülés a továbbiakban a földalap további sorsáról tárgyal[t]. Arról, hogyan ál-
lítsák majd minél előbb és minél eredményesebben a mezőgazdaság fejlesztésének 
szolgálatába.”293

A termelő parasztszövetkezetek száma, a hozzájuk tartozó háztartások és termőföld 
1951 és 1953 között Jugoszláviában:294

Év Szövetkezetek 
száma

Háztartások 
száma

Szövetkezeti tagok 
száma (fő)295

Szövetkezeti 
földtulajdon (ha)

1951 6 804 397 612 1 904 442 2 074 049
1952 4 225 316 887 1 504 874 1 664 912
1953 1 165 62 206 193 639 329 013

Az általános földműves-szövetkezetek száma, a tagság és a szövetkezeti földtulajdon 
alakulása 1952–1953-ban Jugoszláviában:296

Év Szövetkezetek 
száma

Szövetkezeti 
tagok (fő)

Szövetkezeti 
földtulajdon (ha)

1952 6 973 3 242 819 68 305
1953 6 538 2 035 259 144 974

A szövetkezeti tagok számának csökkenése a két év között azért ilyen nagyarányú, 
mert a hatályos jogszabályok értelmében lehetséges volt a kilépés a szövetkezetekből. 
A szövetkezeti földtulajdon látványos növekedése onnét ered, hogy a megszabott új 
földmaximum – 10 hektár – fölé eső termőföld felvásárlását követően a földalapból 
ezek a szövetkezetek is részesültek.

A Zentai járás területén 1954-ben 7 állami mezőgazdasági birtok, 15 termelő pa-
rasztszövetkezet és 4 földműves-szövetkezet gazdálkodott: a szocialista szektor ezen 
mezőgazdasági szervezetei összesen 48 997 kat. hold területet – a járás megművelhető 
földterületének 31%-át – birtokolták és művelték.297

 293 Hol és hogyan határozzák meg az új maximumot? Értekezlet a tartományi Szövetkezeti Szövetségben. 
Magyar Szó, X. évf. 1953. június 4. 152. (2641.) sz. 3. 

 294 Mitrović, Živan szerk.: Deset godina nove Jugoslavije. Beograd, 1955, 206.
 295 Mint szövetkezeti tagok csak azok lettek számba véve, akiknek szavazati joguk volt a szövetkezeti 

gyűléseken.
 296 Mitrović: i. m. 207.
 297 Vojvodina… 290.
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XII. A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ 1945 ÉS 1955 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
JUGOSZLÁVIÁBAN LEZAJLOTT LEGFONTOSABB POLITIKAI, GAZDASÁGI

ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEK KRONOLÓGIÁJA

1945

 Június 9.  Az AVNOJ Elnöksége elfogadta a vagyonelkobzásról és a 
vagyonelkobzás végrehajtásáról szóló törvényt (Zakon o 
konfi skaciji i o izvršenju konfi skacije).

 Augusztus 5–7. Megtartották a Népfront alakuló kongresszusát.
 Augusztus 7–10. Az AVNOJ megtartotta III., egyben utolsó ülését, melyen a De-

mokratikus Föderatív Jugoszlávia Ideiglenes Nemzetgyűlésévé 
nyilvánította magát.

 Augusztus 11.  Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elfogadta a választói névjegyzé-
kekről szóló törvényt (Zakon o biračkim spiskovima).

 Augusztus 23.  Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elfogadta az agrárreformról és 
a telepítésről szóló törvényt (Zakon o agrarnoj reformi i 
kolonizaciji).

 Szeptember 20.  A horvát katolikus egyház nyilvánosságra hozta az ún. pásztor-
levelet.

 November 11.  Alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat tartottak Jugoszlá-
via-szerte.

 November 29.  Az újonnan megalakult alkotmányozó nemzetgyűlés elfogadta 
a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (Federativna Narodna 
Republika Jugoslavija) kikiáltásáról szóló deklarációt.

 December 22.  Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányai elismerték 
az új Jugoszláviát.

1946
 

 Január 31.  A jugoszláv alkotmányozó nemzetgyűlés elfogadta az ország új 
– szovjet típusú – alkotmányát (Ustav FNRJ).

 Február 7.  A szövetségi képviselőház elfogadta a szövetségi kormány gaz-
dasági felhatalmazásairól szóló törvényt (Zakon o ovlašćenju 
Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pitanju narodne 
privrede), amely gazdasági téren is a fokozott központi irányí-
tást tette lehetővé.

 Március 13.  A boszniai Višegrad környékén az OZNA emberei elfogták 
 Dragoljub Draža Mihailović tábornokot, a királypárti Jugo-
szláv Honi Hadsereg parancsnokát.

 Április 1.  Megkezdődött a brčko–banovići vasútvonal építése.
 Április 4.  A szövetségi képviselőház elfogadta az általános állami ellen-

őrzésről szóló törvényt (Zakon o opštoj državnoj kontroli), 



1 2 4

amely az állami szervek és a nekik alárendelt intézmények és 
vállalatok ellenőrzését tette lehetővé.

 Április 18.  Az Egyesült Államok és a jugoszláv kormány felvették a hivata-
los diplomáciai kapcsolatokat.

 Április 29.  A jugoszláv szövetségi kormány meghozta a gabonafélék fel-
vásárlására vonatkozó rendeletet (Uredba o otkupu žitarica u 
ekonomskoj 1946–1947 godini), amely az 1946–47-es gazda-
sági évre vonatkozott.

 Június 3.  A szövetségi képviselőház elfogadta az általános állami gaz-
dasági tervről és az állami tervhivatalokról szóló törvényt 
(Zakon o opštedržavnom privrednom planu i državnim 
organima za planiranje).

 Június 8.  Aláírták a Szovjetunió és Jugoszlávia közötti gazdasági együtt-
működési szerződést.

 Június 10.  Megkezdődik  Draža Mihailović büntetőpere, aminek végén a 
tábornokot halálra ítélték, és 1946. július 17-én kivégezték.

 Július 9.  Belgrádban aláírták a jugoszláv–albán barátsági szerződést.
 Szeptember 9.  Letartóztatták  Alojzije Stepinac bíborost, akit az 1946 októbe-

rében lefolytatott perben árulás és háborús bűncselekmények 
vádjával 16 év szabadságvesztésre ítéltek.

 December 5.  A szövetségi képviselőház elfogadta a gazdasági magánválla-
latok államosításáról szóló törvényt (Zakon o nacionalizaciji 
privrednih preduzeća).

1947

 Február 10.  Párizsban aláírták a békeszerződést: Jugoszlávia Olaszország-
tól megkapta az Isztriai-félsziget nagyobb részét, Rijekát és 
Zadart, valamint Cres, Lošinj, Lastovo és Palagruža szigeteket. 
Trieszt Szabad Területet két zónára osztották.

 Március 9.  Jugoszlávia gabonasegélyért folyamodott az USA-hoz.
 Március 28.   Aleksandar Ranković szövetségi belügyminiszter parlamenti 

felszólalásában azzal vádolta meg a nyugati szövetségeseket, 
hogy olyan háborús bűnösöket rejtegetnek, akik tetteiket 
Jugoszláviában követték el.

 Április 1.  Megkezdődött a Šamac–Szarajevó vasútvonal építése, amelyet 
1947. november 16-án adtak át a forgalomnak.

 Április 27.  A szövetségi képviselőház elfogadta az ötéves tervről szóló tör-
vényt (Zakon o petogodišnjem planu razvitka privrede FNRJ 
u godinama 1947–1951), amelyet 1947 és 1951 között kíván-
tak megvalósítani.

 Május 23.  Az ENSZ azzal vádolta meg Jugoszláviát, Albániát és Bulgáriát, 
hogy beavatkoznak a görögországi polgárháborúba.

 Július 12.  Tárgyalások Párizsban a Marshall-terv kapcsán: a szovjet 
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érdekszféra országai – köztük Jugoszlávia is – elutasították az 
ajánlatot.

 Augusztus 1.   Tito és  Dimitrov bledi tárgyalása a jugoszláv–bolgár föderáció-
ról: Jugoszlávia lemond a bolgár háborús kártérítésről.

 Szeptember 15.  Életbe lépett a jugoszláv–olasz békeszerződés.
 Szeptember 22–27.  Wrocławban megtartják a Tájékoztató Iroda alakuló értekez-

letét: a szervezet székhelyéül Belgrádot jelölték ki. A szervezet 
hivatalosan október 5-én Varsóban jött létre.

 November 27.  Aláírták a jugoszláv–bolgár barátsági szerződést.

1948

 Január 8.  Jugoszláv küldöttség utazott Moszkvába, ahol a jugoszláv–albán 
kapcsolatokról és a Jugoszláviába irányuló szovjet fegyverszál-
lításról tárgyaltak.

 Március 1.  A JKP KB Politikai Bizottsága arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a Bulgáriával tervezett föderáció káros lehet a további ju-
goszláv fejlődésre, illetve hogy a Szovjetunióval kötött gazda-
sági együttműködési szerződés hátrányos az országra nézve.

 Március 18–19.  A szovjet katonai és polgári tanácsadók elhagyták Jugoszláviát.
 Március 27.  Sztálin levélben bírálta a JKP-t és annak vezetőségét.
 Április 11.  Megkezdődött Új-Belgrád építése.
 Április 13.  A JKP KB levele  Sztálinhoz, amelyben elvetik a március 27-ei 

levélben felvetett vádakat.
 Április 28.  A szövetségi népképviselőház megszavazta a magánkézben lévő 

gazdasági vállalatok államosításáról szóló törvény kiegészí-
tését, amely lehetővé tette a helyi jelentőségű vállalatok és a 
kiskereskedelem államosítását.

 Május 4.  Az SZK(b)P újabb levele a jugoszláv pártvezetőséghez: a vádak 
kibővítése elvitatja az ország partizánhadsereg által történt fel-
szabadításának tényét, illetve azt állítják, hogy a JKP-t a Vörös 
Hadsereg segítette hatalomra.

 Május 6.  Leváltották  Sreten Žujović és  Andrija Hebrang minisztereket, 
másnap pedig – a Tájékoztató Irodával való együttműködés 
vádjával – letartóztatták őket.

 Május 17.  A JKP KB levélben értesítette  Sztálint: nem egyeznek bele abba, 
hogy a nézetkülönbségeket a Tájékoztató Iroda tanácskozásán 
rendezzék.

 Május 22.   Szuszlov levelet intézett  Titóhoz, amelyben meghívta a Tájékoz-
tató Iroda bukaresti tanácskozására. Tito elutasította a meghí-
vást.

 Június 20–22.  A Tájékoztató Iroda bukaresti tanácskozásán elfogadták a Jugo-
szláviát elítélő határozatot, amit június 28-án hoztak nyilvá-
nosságra.
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 Július 1.  Albánia megszakította kapcsolatait Jugoszláviával.
 Július 21–28.  Belgrádban megtartották a JKP V. kongresszusát, amelyen elve-

tették a Tájékoztató Iroda határozatát.
 Augusztus 11.  Versecnél – illegális határátlépés közben – a jugoszláv határőr-

ség lelőtte  Arso Jovanović tábornokot, a Jugoszláv Hadsereg 
vezérkari főnökét. Jovanović tábornok azok közé tartozott, 
akik támogatták a Tájékoztató Iroda határozatát.

 Augusztus 18.  Belgrádban aláírták a dunai hajózást szabályozó Dunai konven-
ciót.

 November 26.  A Horvát Kommunista Párt kongresszusán Tito kijelentette, 
hogy a Szovjetunió által foganatosított gazdasági embargó 
miatt felül kell vizsgálni az ötéves terv határidejét.

 December.  Jugoszlávia és Nagy-Britannia 120 millió dollár értékű keres-
kedelmi szerződést írt alá azt követően, hogy a jugoszláv fél 
beleegyezett abba, hogy 18 millió dollár kártérítést fi zet a brit 
tulajdonosoknak vállalataik államosításáért.

1949

 Január.  A JKP KB megtartotta II. plénumát, melyen döntöttek a mező-
gazdaság állami szektorának megerősítéséről.

 Május 25.  Jugoszláviában, a belgrádi Galenika gyógyszergyárban, meg-
kezdték – negyedikként a világon – a penicillin gyártását.

 Július 9.  Az első politikai elítéltek megérkeztek Goli otokra.
 Július 10.  Jugoszlávia lezárta határait Görögország irányában.
 Augusztus 8.  A szovjet kormány nyilvános bejelentése szerint Jugoszlávia a 

Szovjetunió ellensége.
 Augusztus.  Szovjet csapatmozdulatok Jugoszlávia határain. Szerbia terüle-

tén a jugoszláv hadsereg hadgyakorlatokat végez, Vajdaságból 
az ország más részeibe szállítják az élelmiszer-tartalékokat.

 Szeptember 24.  Magyarországon – többek között azzal a váddal is, hogy Jugo-
szlávia számára kémkedett – koncepciós perben halálra ítélték 
 Rajk László volt magyar bel- és külügyminisztert.

 Szeptember 28.  A Szovjetunió egyoldalúan felmondta a Jugoszláviával kötött 
barátsági és együttműködési szerződést, amit az elkövetkező na-
pokban a szovjet érdekszférába tartozó többi ország is megtett.

 Október 20.  Csehszlovákiával szemben kétéves mandátummal Jugoszláviát 
választották meg az ENSZ Biztonsági Tanács nem állandó 
tagjává.

 November 29.  A Tájékoztató Iroda budapesti tanácskozásán elfogadták a má-
sodik, Jugoszlávia-ellenes A JKP a kémek és gyilkosok kezében 
című határozatát.

 December 23.  A jugoszláv szövetségi kormány nyilvánosságra hozta a munkás-
tanácsok megalakítására és tevékenysége vonatkozó utasítást.
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 December 31.  A Split (Horvátország) melletti Solinban, a Prvoborac Cement-
gyárban megalakult az ország első munkástanácsa.

1950

 Március 26.  Jugoszláviában szövetségi parlamenti választásokat tartottak: a 
Népfront a szavazatok 93%-át szerezte meg.

 Április 24.  Az új összetételű szövetségi képviselőház ismételten  Titót vá-
lasztotta meg a szövetségi kormány miniszterelnökévé.

 Május 6.  Parasztok éhséglázadása a boszniai Cazin és Velika Kladuša 
környékén. A nagy országos aszály, a koreai háború kapcsán 
fellépő drágulás a világpiacon és a szocialista blokk gazdasági 
blokádja Jugoszlávia-szerte élelmiszerhiányt okozott.

 Június 27.  A szövetségi képviselőház elfogadta az állami gazdasági vál-
lalatok és felsőbb gazdasági társulások munkásigazgatásáról 
szóló alaptörvényt (Osnovni zakon o upavljanju državnim 
privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od 
strane radnih kolektiva), amely törvényes alapokra helyezte a 
munkásönigazgatást.

 Június 28.  Átadták a forgalomnak a Belgrád–Zágráb ún. Testvériség–egy-
ség autóutat.

 November 1.  A szövetségi kormány döntése alapján megszüntették a párt- és 
állami vezetők kiemelt élelmiszer- és lakhatási kedvezményeit.

 November 11.  A jugoszláv kormány – az október során lejátszódott határ-
incidensekre hivatkozva – kiutasította Albánia diplomáciai 
képviselőit.

 November 24.  A jugoszláv kormány bejelentette, hogy elfogadja az USA által 
a Jugoszláv Hadsereg számára rendelkezésre bocsátott élelmi-
szer-szállítmányokat.

 December 29.  Az USA kongresszusa –  Truman elnök javaslatára – 38 millió 
USA-dollár értékű segélyt hagyott jóvá Jugoszlávia számára.

 December  Az ötéves terv végrehajtását egy évvel meghosszabbították.

1951

 Február 1.  Az önigazgatás jegyében megszüntették a szövetségi és köztár-
sasági tervhivatalokat.

 Április 6.  A decentralizáció jegyében átalakították a jugoszláv szövetségi 
kormányt.

 Április  Jugoszlávia fegyvert és hadfelszerelést kér az USA-tól, Nagy-
Britanniától és Franciaországtól.

 Május  Felfüggesztik a hús, a tej, a burgonya, a bab kötelező beszol-
gáltatását. Az év folyamán az USA 520 000 tonna élelmiszert 
szállít Jugoszláviába.
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 Június 3.  A JKP KB IV. plénumán  Ranković belügyminiszter bírálta az 
UDB munkáját: 1949-ben a letartóztatások 47 %-a törvényte-
len volt.

 Július 10.  Párizsban  Koča Popović tábornok, a Jugoszláv Hadsereg 
vezérkari főnöke tárgyalt  Eisenhower tábornokkal, a NATO 
főparancsnokával.

 Július 16.  A jugoszláv kormány tárgyalásokat kezdett a nyugati hatalmak 
képviselőivel a Jugoszláviának nyújtandó gazdasági segítség-
ről. A tárgyalások eredményeként az év végéig 50 millió USA-
dollárt hagytak jóvá, az elkövetkező 3 évre pedig további 492 
millió USA-dollárt.

 Szeptember 12.  Jugoszlávia hivatalos panasszal fordult az ENSZ-hez az ország-
határain megszaporodott incidensek miatt.

 November 14.  Belgrádban Jugoszlávia és az USA aláírta a katonai segítség-
nyújtási egyezményt.

 November.  A JKP KB nyilvánosságra hozta a falu és a mezőgazdaság szoci-
alista átalakítására vonatkozó utasítását.

 December 12.  Stepinac bíborost – öt év börtön után – házi őrizetbe helyezték.
 December 22.  A jugoszláv haderő felvette a Jugoszláv Néphadsereg nevet.

1952

 Április 18.  A szövetségi népszkupstina megszavazta a népbizottságokról 
szóló általános törvényt (Opšti zakon o narodnim odborima).

 Július 20. és 22.  A fi nnországi olimpiai labdarúgótorna két mérkőzésén Jugo-
szlávia–Szovjetunió 5 : 5 és 3 : 1.

 Nyár  Az aszály miatt a jugoszláv mezőgazdaság gyengén teljesített: 
gondok léptek fel a lakosság élelmiszer-ellátásában. 

 November 2–7.  A JKP VI. kongresszusa Zágrábban: a JKP felveszi a Jugoszláv 
Kommunista Szövetség (JKSZ) nevet.

 November  A szövetségi kormány alelnökét,  Blagoje Neškovićot – azzal a 
váddal, hogy „tájékoztató irodás” – kizárták a JKSZ-ből.

 December 17.  Jugoszlávia és a Vatikán között megszakadtak a diplomáciai 
kapcsolatok.

1953

 Január 13.  A szövetségi képviselőház megszavazta az alkotmánytörvényt, 
melynek értelmében a képviselőház Elnöksége helyett bevezet-
ték a köztársasági elnök intézményét, a kormány pedig Szövet-
ségi Végrehajtó Tanács néven működik tovább.

 Január 14.   Titót választották meg köztársasági elnökké és egyben a Szövet-
ségi Végrehajtó Tanács elnökévé is.
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 Február 22–25.  A Népfront IV. kongresszusán a szervezet nevét Jugoszlávia 
Dolgozó Népének Szocialista Szövetségére (Socijalistički savez 
radnog naroda Jugoslavije) változtatták.

 Március 16.   Tito – mint az első kommunista államfő – Nagy-Britanniába 
látogatott.

 Március 30.  A jugoszláv kormány meghozta a vagyonjogi viszonyokról és a 
parasztszövetkezetek átszervezéséről szóló rendeletet (Uredba 
o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih 
zadruga).

 Április  Népszámlálás Jugoszláviában: az országnak 16 937 000 lakosa 
volt.

 Május 27.  A szövetségi képviselőház megszavazta az általános népi 
vagyon mezőgazdasági földalapjáról és a mezőgazdasági 
szervezetek földhöz juttatásáról szóló törvényt (Zakon o 
poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine i 
dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama).

 Június 16.  A Szovjetunió és Jugoszlávia kapcsolatait nagyköveti szintre 
emelték.

 Szeptember 26–27.  Megtartották az Antifasiszta Nőfront IV., egyben utolsó kong-
resszusát.

 Október 8.  Az amerikaiak és a britek bejelentik, hogy kivonják csapataikat 
Trieszt Szabad Terület A zónájából, és átadják azt az olaszok-
nak: kezdetét veszi a trieszti válság.

 December 29.   Milovan Đilast választották a szövetségi képviselőház elnökévé.

1954

 Január 16.  A JKSZ KB soron kívüli plénumán  Milovan Đilast – a Borba 
napilapban megjelent cikksorozatáért, amelyben a pártfe-
gyelem liberalizációjáért és a demokratizálásért szállt síkra 
– revizionizmussal vádolták meg. Ezért kizárták a KB-ből 
és megfosztották minden tisztségétől: áprilisban önkéntesen 
kilépett a JKSZ soraiból.

 Június  Az SZK(b)P KB javaslatot tett a JKSZ KB-nak a pártközi kap-
csolatok rendezésére.

 Augusztus 9.  Bledben aláírták a 20 évre szóló jugoszláv–görög–török együtt-
működési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést.

 Október 10.  Londonban aláírták a Trieszt Szabad Terület felosztására vonat-
kozó megállapodást: Jugoszlávia megkapta az B zónát, míg az 
A zóna és maga a város Olaszországhoz került. Október 25-én 
és 26-án megtörtént a birtokba vétel.

 December 8.  Újvidéken a horvát és szerb írok, valamint nyelvészek megegye-
zést írtak alá a szerbhorvát irodalmi nyelvről.
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1955

 Január 24.   Milovan Đilast egy külföldön megjelent cikke miatt feltételesen 
18 hónap börtönre ítélték.

 Május 26.   Hruscsov kíséretével Jugoszláviába érkezett: június 2-án  Titóval 
aláírták a belgrádi deklarációt, amellyel normalizálódnak a 
Szovjetunió és Jugoszlávia államközi kapcsolatai.

 Június 22.  A szövetségi népszkupstina megszavazta a községek és járások 
szervezetéről szóló általános törvényt (Opšti zakon o uređenju 
opština i srezova), melynek értelmében az ország területén 
1479 község és 107 járás létezik.

 Október 18.  Jugoszláviában megkezdik a Zastava 750-es típusú (Fićo) sze-
mélygépkocsi gyártását.
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A. Sajti Enikő

A MAGYAR VAGYONOK KISAJÁTÍTÁSA, ÁLLAMOSÍTÁSA
JUGOSZLÁVIÁBAN 1945 UTÁN

Az 1941 áprilisában Magyarországhoz visszacsatolt délvidéki területeket298 1944 őszén 
a Vörös Hadsereggel karöltve visszafoglalták a  Josip Broz Tito vezette partizáncsapa-
tok, így e területek lakossága 1918 óta már harmadjára élte át az impériumváltást. A 
jugoszláv hadsereg bevonulása után azonnal megkezdődött az új, a Jugoszláv Kom-
munista Párt hatalmi monopóliumán, a magántulajdon kisajátításán, államosításán és 
a tervgazdálkodás bevezetésén, az állam „össztőkés” szerepén alapuló szovjet típusú 
rendszer, a korabeli jugoszláv kifejezéssel élve a „néphatalom” kiépítése. Ez országosan 
a tulajdonviszonyok radikális átrendezésével, a korábbi tulajdonosi rétegek, valamint 
a kifejezetten politikai szempontból nevesített csoportok (például a „megszállók és 
kiszolgálóik”, a „fasiszta németek”) kollektív vagyonvesztésével járt együtt, amely 
véleményünk szerint nem nélkülözte a nemzetiségi alapú diszkriminációt, a tőke, a 
vagyon „délszlávosításának”, nacionalizálásának szándékát sem, amely egyértelműen 
a hatalomkoncentráció, az egypártrendszer kiépítését szolgálta.

Tanulmányomban – a magyar és nemzetközi szakirodalomban először – a jugo-
szláviai kisajátítások, államosítások bonyolult, szerteágazó történetéből kizárólag 
a magyar állam, a magyarországi pénzintézetek, nagyvállalatok ipari és pénzügyi 
érdekeltségeit, valamint a magyar állampolgárok ingó és ingatlan vagyonának sorsát, 
veszteségeik számszerűsítését, valamint az erre vonatkozó magyar–jugoszláv tárgya-
lásokat kísérlem meg bemutatni magyarországi források, elsősorban a külügyminisz-
térium és a pénzügyminisztérium vonatkozó iratai alapján. A magyar nemzetiségű 
jugoszláv állampolgárok vagyonának kisajátítására, elkobzására és államosítására nem 
térek ki – ennek feltárása egy nagyobb kutatócsoport többéves munkája lehet majd. 
A magyar vagyon kifejezést tehát ebben a szűkítő értelemben használom.

A délvidéki területek lakosságának állampolgárságát a visszacsatolt délvidéki terüle-
teknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről szóló 
1941. évi XX. törvény szabályozta. Az egyhangúlag elfogadott törvény 4. paragrafusa 
szerint „A visszacsatolt délvidéki területek lakosai közül azok, akik az 1921. évi július 
hó 26. napján az akkor érvényes magyar jogszabályok értelmében kétségtelenül magyar 
állampolgárok voltak és az 1921. XXXIII. törvénycikkbe iktatott trianoni szerződés 
következtében váltak a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság állampolgáraivá, az 1941. 
évi április hó 11. napján kezdődő jogi hatállyal magyar állampolgárságukat hatósági 
intézkedés nélkül visszaszerzik, ha az 1931. évi június hó 1. napja, és az 1941. évi jú-
nius hó 1. napja közötti idő alatt állandóan a visszacsatolt délvidéki területen laktak. 

 298 A magyar történeti és köznyelvi terminológiában a Délvidék azokat a területeket jelenti (Horvátország 
nélkül), amelyek a trianoni békeszerződéssel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kerültek (Bácska, 
a Bánát egy része, a baranyai háromszög, Muraköz és a Murán túli területek, 20 551 km2). 1941 ápri-
lisában az elcsatolt területeknek csak mintegy 55%-a, 11 475 km2 került vissza Magyarországhoz.



1 3 4

[…] / A jelen § alapján visszaszerzett, illetőleg megszerzett magyar állampolgárságtól 
a belügyminiszter a jelen törvény hatálybalépésétől számított öt év alatt az 1941. évi 
április hó 11. napjáig visszanyúló hatállyal megfoszthatja azt, aki az elszakítottság ideje 
alatt ellenséges magatartásával a magyar nemzet érdekei ellen súlyosan vétett.”299

A statisztikai hivatal 1946-ban készült jelentése szerint a szomszédos országokból 
kiutasított, onnan bármilyen okból elmenekült 267 340 fő közül 84 880-an érkeztek 
Jugoszláviából.300 Joggal feltételezzük, hogy szinte kivétel nélkül valamennyien magyar 
állampolgárok voltak. Mint ismeretes, a fegyverszüneti egyezményben Magyarország 
kötelezte magát arra, hogy hatályon kívül helyez minden olyan törvényhozást és beke-
belezést, amelyet Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia területének Magyarországhoz 
való csatolására szövegeztek, köztük az 1941. évi XX. törvényt, amely, mint láttuk, 
tartalmazta az állampolgárságra vonatkozó törvényt is. Ennek végrehajtását jelentette 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945. március 17-én kibocsátott 526/1945. M.E. 
számú rendelet, amely hatályon kívül helyezte az 1938 és 1941 közötti visszacsatolások-
kal kapcsolatos törvényeket, köztük az állampolgárságra vonatkozó törvényt is.301

Az új, 1948. LX. számú törvény 26. paragrafusa szerint „1945. évi január hó 20. 
napjától kezdődő hatállyal magyar állampolgároknak ismertetnek el azok a volt ma-
gyar állampolgárok, akik magyar állampolgárságukat a Moszkvában 1945. évi január 
hó 20. napján kötött és az 1945. évi V. törvénybe iktatott fegyverszüneti egyezmény-
ben említett jogszabályoknak hatályon kívül helyezése következtében vesztették el, 
ha állandó lakóhelyük mind az 1948. évi január hó 1. napján, mind a jelen törvény 
hatálybalépésekor Magyarországon volt”. A törvény hatálya kiterjedt az ott említett 
jogszabályok értelmében a magyar állampolgárságukat elvesztett és hadifogságba 
esett, elhurcolt (deportált), avagy szocialista (kommunista, szociáldemokrata), 
fasisztaellenes vagy demokratikus magatartásuk következtében Magyarország terü-
letéről eltávozni kényszerült olyan volt magyar állampolgárokra is, akik az 1948. évi 
január hó 1. napja után, de „a kényszerű távollét okának megszűnésétől” számított 
hat hónapon belül telepedtek le Magyarország akkori területén.302

Jugoszlávia már 1944-ben kollektíven megfosztotta állampolgárságától a német 
kisebbséget (kivéve azokat, akik aktív résztvevői voltak a partizánmozgalomnak), s 
elűzte területéről azokat a magyar állampolgárokat, akiket 1941 áprilisa után telepí-
tettek a Délvidékre, vagy ez után a dátum után költöztek oda. Sajátosan kitágították 
tehát a Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezmény (1945. január 20.) 2. pontjának 
végrehajtását, amely csak az állami hivatalnokok eltávolítását írta elő, mivel arra köte-
lezte Magyarországot, hogy „Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia általa megszállt 

 299 1000 év törvényei. 1941. évi XX. törvénycikk a visszafoglalt délvidéki területeknek a Magyar 
Szent Koronához visszacsatolásáról és az országgal egyesítéséről [online]. www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=8173[2012. 09. 20.]

 300 Romániából 97 520 fő, Csehszlovákiából 70 150 fő, Kárpátaljáról 14 840 fő, Ausztriából pedig 30 me-
nekült tartózkodott ekkor Magyarországon. 1947-ben 247 000 menekültet tartottak nyilván. A. Sajti 
Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, 2004, 
Napvilág Kiadó, 347.

 301 Népszava, 1945. március 29. 5.
 302 1000 év törvényei. 1948. évi LX. törvény a magyar állampolgárságról [online]. www.1000ev.hu/index.

php?a=3&param=8342[2012. 09. 10.]
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területéről kivonja az összes magyar csapatokat és hivatalnokokat Magyarország 
1937. december 31-e előtt fennállott határai mögé”.303 Az ő esetleges honosításukat a 
jugoszláv állampolgárok soraiba tehát eleve kizárták.

A Demokratikus Föderatív Jugoszlávia Ideiglenes Nemzetgyűlése által 1945. au-
gusztus 23-án elfogadott állampolgársági törvény 15. cikkelye lehetővé tette, hogy 
megfosszák állampolgárságuktól „azoknak a népeknek a tagjait, akiknek államai a 
háborúban Jugoszlávia ellenségei voltak, s amely államok állampolgárai e háború 
idején vagy már a háború előtt Jugoszlávia állami és népi érdekeivel ellentétes, il-
lojális magatartásukkal vétettek a jugoszláv állampolgári kötelezettségek ellen”. De 
meg lehetett fosztani állampolgárságától azt a jugoszláv állampolgárt is, aki a háború 
alatti vagy utáni tevékenységével külföldön sértette meg Jugoszlávia állami és népi 
érdekeit, illetve megtagadta állampolgári kötelezettségeinek teljesítését. A honosított 
állampolgárokat abban az esetben foszthatták meg állampolgárságuktól, ha azt hamis 
adatokkal szerezték meg, vagy tudatosan hallgattak el fontos körülményeket, vagy a 
honosításától számított 5 éven belül bíróság ítélte el köztörvényes bűntény, illetve a 
népi vagy az államérdek megsértése miatt.304 Megfosztották a királyi jugoszláv had-
sereg azon tisztjeit és altisztjeit is állampolgárságuktól, akik két hónapon belül nem 
tértek vissza az országba, és önként külföldön maradtak.305

A 1946. július 5-én a Jugoszláv Föderatív Népi Köztársaság népi parlamentjének 
elnöksége az időközben elfogadott alkotmányra hivatkozva néhány kiegészítéssel 
megerősítette az 1945-ös állampolgársági törvényt, az állampolgárságtól történő 
megfosztás feltételei azonban nem változtak, az 1948. decemberi módosítás sem erre 
a kérdésre vonatkozott.306 Sajnos még csak megközelítő adatokkal sem rendelkezünk 
arra vonatkozóan, hány magyar nemzetiségű jugoszláv állampolgárt fosztottak meg 
állampolgárságától.

A magyar vagyonok kisajátítása, államosítása kapcsán Magyarországnak nemcsak 
Jugoszláviával voltak súlyos pénzügyi vitái, hanem Csehszlovákiával és Romániával 
is.307 Az 1946. évi csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény értelmében a kitele-
pített magyarok ingatlanjai, amelyek jóval meghaladták a helyükbe települő magyar-

 303 Romsics Ignác szerk.: A Szövetséges Hatalmak és Magyarország közötti fegyverszüneti egyezmény. 
Moszkva, 1945. január 20. Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999. I. kötet. Budapest, 2000, 
Osiris Kiadó, 379.

 304 Službeni list, 1945. augusztus 28. 64. sz. 625–626. Ezúton is köszönetet mondok Fodor Istvánnak, hogy 
rendelkezésemre bocsátotta a jugoszláv Hivatalos Lap állampolgárságra vonatkozó példányait.

 305 Uo. 625., 628.
 306 Službeni list, 1946. július 1. 54. sz. 627.; Službeni list, 1946. 105. sz. A jugoszláv állampolgárság egy-

séges volt, és jogilag két egyenlő részből, szövetségi és köztársasági állampolgárságból tevődött össze. 
A jugoszláv állampolgárok ugyanakkor csak egy köztársasági állampolgársággal rendelkezhettek.

 307 A csehszlovákiai magyar vagyonok kisajátításának, államosításának történetéről a felvidéki  Gaucsik 
István írt elsőként összefoglaló munkát A csehszlovákiai magyarság gazdasági státuszvesztése (Dok-
tori értekezés. Budapest, 2011) címmel. A romániai magyar vagyon kisajátítását pedig Vincze Gábor 
dolgozta fel, illetve adott közre ezzel kapcsolatban releváns iratokat Magyar vagyon román kézen 
Dokumentumok a romániai magyar vállaltok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről 
és magyar–román vagyonjogi vitáról (Csíkszereda, 2000, Teleki László Intézet – Pro-Print Könyv-
kiadó) címmel. A munka megtalálható az interneten is: http://www.adatbank.transindex.ro/cedula.
php?kod=34
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országi szlovákok hátrahagyott ingatlan vagyonát, a csehszlovák állam tulajdonába 
mentek át, így ezek értéke „államközi elszámolás tárgyát” képezte, de „méltányos” 
kártérítés járt volna azoknak is, akiket teljes ingó és ingatlan vagyonuk hátrahagyá-
sával még a lakosságcsere-egyezmény előtt üldöztek el lakóhelyükről. Úgy tűnt, hogy 
Csehszlovákiával 1949 márciusában sikerül magyar szempontból kedvezően rendezni 
a vagyonjogi vitákat. A csehszlovák álláspont megmerevedése miatt azonban az 1949. 
július 25-ei, ún. Csorba-tói megállapodásban Magyarország lemondott a még fenn-
álló jóvátétel (25,3 millió dollár) és egyéb csehszlovák követelések fejében minden 
Csehszlovákiával szemben támasztott pénzügyi követeléséről.308 Romániában sajátos 
formában és jogi keretek között kezdődött meg a magyar állam, állampolgárok és jogi 
személyek vagyonának román ellenőrzés alá vonása. A szovjet–román fegyverszüneti 
egyezmény értelmében, amely megtiltotta, hogy Németország, Magyarország és ál-
lampolgárai a szövetségesek, azaz a szovjetek engedélye nélkül kivigyék az országból 
vagyonukat, létrehozták a CASBI-t, az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő 
Pénztárt. A CASBI eredeti célja az volt, hogy megőrizzék a Románia területén lévő 
idegen vagyonokat. A CASBI azonban nemcsak zárolta és kezelte a magyar vagyo-
nokat, de messze túllépett eredeti feladatán, és az államosítások előtti időszakban, 
tehát 1944 és 1948 között a burkolt nacionalizálás legális keretévé vált és fontos sze-
repet játszott a magyar vagyonok román kézre juttatásában. A bonyolult és hosszan 
elhúzódó tárgyalások 1953 júliusában azzal zárultak, hogy kölcsönösen lemondtak a 
másik állam területén volt és jelenleg lévő bármiféle vagyonukról és követeléseikről, 
valamint a kisajátításokból és államosításokból keletkezett mindenfajta kárukról. A 
magyar állam nem nyújthatott támogatást állampolgárai számára azon követeléseihez, 
„amelyek a másik államnak a szocialista gazdasági rend magvalósítása érdekében 
tett intézkedéseiből kifolyólag keletkeztek vagy keletkezhetnek”.309 A román–magyar 
egyezmény esetében igen előnytelen megállapodásról volt szó, hiszen Magyarország 
lényegesen nagyobb volumenű vagyonról és követelésekről mondott le, mint Románia, 
amelyet egyéb, hasonló volumenű román követelések nem kompenzáltak.

Jugoszlávia partizánok által elfoglalt területein már a háború alatt országszerte meg-
kezdődött a megszállók és a megszálló erőkkel együttműködők „ellenséges vagyonának” 
kisajátítása, azaz kártérítés nélküli elkobzása. A vagyonelkobzás már az új, „forradalmi” 
jogrend nevében történt,310 tehát ettől kezdve a vagyonelkobzást nem kötötték konkrét 
bűncselekményhez, mint korábban, hanem olyan személyekre, csoportokra is kiter-
jesztették a vagyonelkobzást, akik politikailag szemben álltak az új hatalommal, vagy 
politikailag szemben állónak nyilvánították őket. Ilyenek voltak például a háborús 
bűnösnek és a nép (az állam) ellenségének nyilvánított személyek. Vagyonelkobzási 
határozatokat egyrészt a katonai bíróságok hozhattak, de a Legfelső Parancsnokság 
1942. februári, ún. fočai határozata értelmében a különböző szintű népfelszabadító 
bizottságok, azaz a helyi, a községi, a járási, a körzeti népfelszabadító bizottságok és a 

  308 Honvári József: Magyar jóvátétel a II. világháború után [online]. Rubikon, 2012. 3. sz. Onlineplusz. 
[2012. 09. 29.] http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/magyar_jovatetel_a_2_vilaghaboru_utan

 309 Vincze: i. m. 492.
 310 A „forradalmi jogrend” kialakulásáról lásd Ljubomirka Krkljuš: Pravna istorija srpskog naroda. Novi 

Sad, 2002, Prometej, 563–582.
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köztársasági népfelszabadító főbizottságok is. A népfelszabadító bizottságok „a népfel-
szabadító harc harci bizottságai” voltak, olyan sajátos, ideiglenes hatalmi szervek, ame-
lyek egyszerre gyakorolták az államhatalom minden funkcióját. Sajátos törvényhozói 
funkciót töltöttek be, rendeleteket, előírásokat, határozatokat hoztak, de a végrehajtó 
és a bírói hatalmat is e szervek gyakorolták. Képzett jogászok nélkül, gyakorta a helyi 
lakosság tömeges részvétele mellett, annak nyomására hozták meg ítéleteiket, határo-
zataikat. Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa (AVNOJ), mint „Jugoszlávia 
népei népfelszabadító harcának legfőbb politikai testülete” a bizottságoknak ezt a jogát 
1944. november 21-én újabb rendelettel erősítette meg. 311

 Az AVNOJ 1944. november 21-ei határozatával elkobozták és állami tulajdonná 
nyilvánították az ellenséges vagyonokat, a német állam és állampolgárainak Jugoszlá-
viában lévő minden vagyonát, a kollektív bűnösség elve alapján a német kisebbség, 
a háborús bűnösök és segítőik (kollaboránsok) ingó és ingatlan vagyonát, tekintet 
nélkül állampolgárságukra. A „megszálló hatóságok által erőszakkal eltulajdonított” 
vagyonokat kisajátították, állami igazgatás, illetve zár alá helyezték, s ugyanez volt 
érvényes „a jelen nem lévő személyek”, vagyis az országot elhagyó vagy emigráció-
ból, deportálásból, hadifogságból stb. haza nem térő személyek vagyonára is. Ez a 
határozat a Délvidéken például érintette az 1941 és 1944 között ide telepített magyar 
telepeseket (bukovinai székelyek, csángók, boszniai magyarok, vitézek stb.) is, mivel 
ezeket a telepítéseket a két világháború közötti jugoszláv, ún. dobrovoljac telepesek 
ingó és ingatlan vagyonának magyar állam által történt kisajátítására alapozták.312

A háborús nyereség elvételéről szóló 1945. május 29-ei törvény tovább bővítette 
az elkobzások, államosítások körét,313 az agrárreformról és telepítésekről szóló törvé-
nyek pedig az ipari vállalatok, üzemek, pénzintézetek, lakóingatlanok, kereskedelmi 
vállalatok stb. kisajátítása, államosítása mellett ezt a folyamatot kiterjesztette a föld-
tulajdonokra is. Érdemes utalni arra, hogy a 2011. október 6-án életbe lépett szerbiai 
vagyon-visszaszolgáltatási és kárpótlási törvény 41 (!) olyan rendeletet, törvényt 
sorol fel, amelyek alapján lehetővé teszik az 1944 ősze után elkobzott, államosított 
vagyonok restitúcióját, visszaadását.314

 311 A fočai határozatok (fočanski propisi) első kiadása megtalálható [2011. október 1.]: http://www.focaci.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=558&Itemid=123

  A vajdasági Zenta Népfelszabadító Bizottságának Jugoszlávia korai hatalmi szerkezetében betöltött sze-
repét mutatja be Molnár Tibor: A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945 – Odabrani 
spisi Komande grada Senta 1944–1945 (Szeged–Zenta, 2011. /A titói Jugoszlávia levéltári forrásai, 
1. – Arhivski izvori Titove Jugoslavije, 1./) című kötet. A királyi Jugoszláviában érvényes, illetve a 
feldarabolt ország egyes területein a háború alatt hozott jogszabályokat az AVNOJ 1945. február 3-ai 
határozata érvénytelenítette.

 312 A. Sajti 2004, 199–234.; Vincze Gábor: A bukovinai székelyek és kisebb moldvai csángó magyar cso-
portok áttelepítése Magyarországra (1940–1944). Pro Minoritate, 2001. ősz. 141–154.

 313 A háború óta keletkezett, 40 000 dinárnál nagyobb vagyonszaporulat háborús nyereségnek számított, 
de mivel a régi dinárt minden valorizáció nélkül váltották át új dinárrá, azaz 1 régi dinár 1 új dinárnak 
felelt meg, tényleges vagyonszaporulat nélkül is elkobozhatóvá vált a vagyonok jó része. Magyar Orszá-
gos Levéltár (továbbiakban MOL) Pénzügyminisztérium (továbbiakban PM) XIX-L-1-o- 76 659/1946. 
31. doboz.

 314 Restitucija–vraćanje oduzete imovine i obeštećenje bivših vlasnika [online]. Pravni portal. http://
www.pravniportal.rs/index.php?cat
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A Jugoszláviában kisajátított, államosított, illetve a jugoszláv agrárreform hatá-
lya alá vont magyar javakat a következő csoportokra oszthatjuk: a magyarországi 
pénzintézetek fi ókjai, ipari és kereskedelmi vállalatai, a magyar iparvállalatok ott 
maradt telepei, a döntően magánszemélyek városi és falusi ingatlanjai, a visszamaradt 
ingóságok, illetve a különféle jugoszláv jogi és természetes személyekkel szembeni 
pénzkövetelések (részvények, különböző pénztartozások, elmaradt munkabérek, 
nyugdíjkövetelések stb.). 

A kisajátítások és államosítások 1944–45-ben elsősorban az ipari vállalatokat, a 
pénzintézeteket és a nagykereskedelmet érintették. Egy 1945-ös ipari összeírás szerint 
ekkor az ipari vállalatok 82%-a került állami kézbe, s e vállalatok 55%-át kobozták 
el, 27%-át pedig zár alá vették. Az 1946. december 5-ei államosítási törvény lényegé-
ben az addig lezajlott kisajátításokat, elkobzásokat szentesítette. Ennek értelmében, 
már az új alkotmányra hivatkozva állami tulajdonba mentek át „az általános állami 
és köztársasági jelentőségű összes magánvállalatok” a törvényben felsorolt 42 ipari 
ágazatban, a bányaüzemektől, a villamos művektől kezdve a cukorgyárakon át a szesz-
főzdékig, a keményítőt és élesztőt előállító üzemekig. A törvény ugyan bemutatóra 
szóló államkötvény formájában kilátásba helyezte a kártalanítást, de ennek törvényben 
megfogalmazott feltételei eleve lehetővé tették a végrehajtás megkerülését. Ha ugyanis 
a tulajdonosok ellen olyan eljárás folyt, amely a vagyon elkobzását vonhatta maga 
után, a kártalanítást felfüggesztették, vagy ha a tulajdonosok „megnehezítették” az 
államosítást, azt a tiltott kereskedésről, spekulációról, illetve a népvagyon és állami 
kezelés alatt álló vagyonok védelméről szóló törvény szerint felelősségre vonták, ami 
szintén a kártalanítás megtagadását vonta maga után.315  Szántó Zoltán belgrádi magyar 
követ 1947. május 21-ei jelentésében az államosítási törvény hatása kapcsán joggal 
fogalmazott így: „a nacionalizálás a gyáripart jóformán teljes egészében érintette.”316 
Az 1948. április 28-án életbe lépett törvény tovább bővítette az államosítások körét, 
és annak érvényét kiterjesztette azokra a magánvállalatokra is, „amelyek jellegüknél 
fogva vagy kapacitásuknál fogva általános jellegűek”, a kórházakra, a szanatóriumokra, 
a nyilvános és gyógyfürdőkre, a nyomdákra és mozikra is. 317

A kisajátításokról, államosításokról szóló törvények sorában külön helyet foglal el 
az a kormányrendelet, amely 1948. augusztus 1-jei keltezéssel,  Josip Broz Tito minisz-
terelnök és  Frane Frol igazságügyi miniszter aláírásával, a hivatalos lap (Službeni list 
FNRJ) október 23-ai, 91. számában jelent meg. E rendelet a JSZNK alkotmányának 
78. szakasza 2. bekezdésére, a 80. szakasz 2. bekezdésére, valamint a Magyarországgal 
kötött békeszerződés 29. szakaszára hivatkozva külön is rendelkezett a Jugoszláv Szö-
vetségi Népköztársaság területén lévő magyar vagyonok jugoszláv állami tulajdonba 
vételéről. Ez volt az egyetlen olyan törvény, amely kifejezetten a magyar állampolgárok 
vagyonának kisajátítását rendelte el.

A hagyományos diplomáciai és kapcsolati formák összeomlása miatt a háború végén 
a délvidéki vagyonelkobzásokról a magyar Ideiglenes Kormány először a fegyverszü-
neti egyezmény alapján kiutasítottaktól és a menekültektől értesült, de  Grősz József 

 315 MOL PM XIX-L-1-k - 120 762/IV.b. - 1948. 33. doboz.
 316 MOL Külügyminisztérium (továbbiakban KÜM) XIX-J-1-k – Jugoszlávia - 42 171/1947. 35. doboz.
 317 MOL PM XIX-L-1-k – sz. n./1946. 230. doboz.



1 3 9

kalocsai és bácsi érsek, valamint több határ menti katonai- és rendőrkapitányság is 
felhívta a kormány fi gyelmét a kiutasítások embertelen módjára.  Grősz érsek 1945 áp-
rilis 30-án kelt,  Gyöngyösi János külügyminiszterhez intézett levelében így ír erről: „A 
Bácska legkülönbözőbb vidékeiről kiutasítottak szóbeli közléséből megállapíthatom, 
hogy a kiutasítási eljárás szinte mindenhol azonos volt, tehát központi rendelkezés 
alapján történt: a kiutasítandókat községenként szinte egy időben, meglepetésszerűen 
összegyűjtötték, éppen csak a rajtuk lévő legszükségesebb ruházat és átlagban 500 
P. készpénz elhozatalát engedvén meg. A kiutasítottak lakásait az azokban található 
összes felszereléssel együtt lezárták és lepecsételték a jugoszláv hatóságok, de sok 
helyen azonnal elkezdődött a felszerelések széthordása is. Sok ezer teljesen nincstelen 
magyar érkezett így az ország területére.”318 Számos korabeli jegyzőkönyv is fennma-
radt, amelyek a kiutasítottak saját esetüket mondták el közvetlenül Magyarországra 
érkezésük után a magyar hatóságoknak.  Vastag Sándor bácsszentiváni (Prigrevica) 
könyvelő személyes történetéről a Népgondozó Hivatal Menekültügyi Osztályán 
1946. június 18-án felvett jegyzőkönyvben ezt olvashatjuk: május 30-án éjjel fegyveres 
milicisták jelentek meg a lakásán, „felzavartak álmunkból, s a lakást azonnal el kellett 
hagynunk úgy, ahogy voltunk, s a ruhadarabokat a milicisták utánunk dobálták az 
ajtón. Annyi időt sem hagytak, hogy a legszükségesebb holmit összecsomagolhattuk 
volna, sőt a munkából megtakarított pénzem is ott maradt, mivel a lakásomba többé 
nem mehettem be. […] Ott maradt ingóságaimról leltárt nem készítettek, ellenben 
láthattam az ablakon és az ajtón keresztül, amint a milícia tagjai az értékesebb ruha-
neműinket zsebeikbe és zubbonyuk alá dugdosták el”.319 Kevésbé durván szólították 
fel lakása elhagyására dr.  Gidai Mihály bácsfeketehegyi (Feketić) községi orvost, ám 
tőle is mindent elkoboztak. Gidai doktor részletes információkkal szolgált a szabadkai 
„átvonuló szállásról” is, ahol a határon történő átdobásuk előtt két hetet töltöttek. 
„Egy kétemeletes épületnek szűk udvarán sokszor két-háromezer ember is szoron-
gott mindaddig, ameddig csomagjainkat átvizsgálták, az udvaron szemétdomb volt, 
s lábaink alatt patkányok szaladgáltak. Az egyetlen ivókút a szemétdombtól 4 méter 
távolságban volt. Csomagjaink átvizsgálása alkalmával 500 dinár kivételével összes 
pénzünket elszedték. Orvosi műszereimet nem engedték magammal hozni, csupán azt, 
ami az orvosi műszertáskába belefért. A rettenetes elszállásolási körülmények akkor 
változtak meg, amikor egy bizottság jött felülvizsgálni az épületet, s ezek kijelentették, 
hogy a jugoszláv államnak nem mindegy az, hogy a kiutasítottak miképpen fognak 
beszámolni az általuk tanúsított bánásmódról. Megszűnt a zsúfoltság, s emberibb 
módon szállásoltak el bennünket. Később már azt is megengedték, hogy a helybeliek 
részünkre élelmet adhassanak”320 – olvashatjuk a doktor által aláírt jegyzőkönyvben. 
A szabadkai magyarság segítőkészségéről egyébként többen is megemlékeztek.  Kovács 
Géza tanár, aki egy nagyobb menekült csoport kiutasításának történetét foglalta ösz-
sze a Menekültügyi Hivatal számára, így fogalmazott: „a szabadkai magyarok segítő 
akciója elég jól ellátott mindegyikünket élelemmel.”321

 318 MOL KÜM XIX - J-1-n – Gyöngyösi János-1945. sz. n. 23. doboz.
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A magyar kormány a Szövetséges Ellenőrző Bizottság jugoszláv delegációján ke-
resztül, konkrét esetek kapcsán, több alkalommal is kérte Belgrádot, hogy legalább a 
fegyverszüneti egyezmény értelmében kiutasított tisztviselők ingóságait adják vissza, 
illetve engedjék meg azok áthozatalát. A jugoszláv kormány az ügyet röviden azzal in-
tézte el 1945. november 25-én kelt válaszában, hogy mivel „azok a magyar tisztviselők, 
akik a jugoszláv területre a megszállás idején mint a fasiszta központi apparátus tagjai 
kerültek, nem hoztak magukkal semmit”, számukra tehát nincs mit visszaszolgáltatni. 
De nem voltak tekintettel azoknak a magyar állampolgároknak a tulajdonára sem, akik 
nem voltak „a fasiszta központi apparátus” alkalmazottai. Ezek közül most csak egyet-
len példát említünk. Özvegy  Bauer Ignácné magyar nemzetisé gű, bácskossuthfalvai 
(Stara Moravica) jugoszláv állampolgár és unokaöccse,  Duka László magántisztvise-
lő, budapesti lakos, magyar állampolgár esetét. Duka és két testvére nagynénjükkel 
közösen egy 29 holdas gazdaságot birtokoltak Bácskossuthfalva hatá rában, amit az 
idős asszony feles bérletbe adott egy bizonyos Kosaras-Fodor István helyi gazdának, 
akivel az impériumváltás idején egy szálláson, azaz tanyán élt. A földreform során e 
birtok magyar állampolgárok tulajdonát képező részét is elkobozták, csupán az idős 
asszony számára, mint jugoszláv állampolgár számára hagytak meg belőle 5 holdat. 
Tetejében a bérlője feljelentette őt a helyi népi bizottságnál, hogy ruhaneműt rejteget. 
A hatóságok házkutatást tartottak nála és elvitték minden ágyneműjét, ruhaneműjét, 
amiből aztán több darab is a bérlőhöz „vándorolt”. Duka László hosszú levélben hívta 
fel a külügyminiszter fi gyelmét a velük történt igazságtalanságra, és kérte  Gyöngyösi 
Jánost, hogy a kormány hivatalosan is tiltakozzon ez ellen. Annál is inkább, érvelt, 
mert véleménye szerint a magyar állampolgárok vagyonjogi helyzetét csak a béke-
szereződés ratifi kálása után lehet majd rendezni. Mint levelében írta: „Addig is, ha 
mód kínálkozik rá, úgy legyen szíves a hírek szerint Magyarországgal barátságos 
magatartást tanúsító jugoszláv hatóságok jóindulatú fi gyelmét felhívni Nagynénénk 
esetére, kinek ruháit, holmiját stb., alaptalan rágalom alapján a helyi községi tanács 
mind elszedte jogtalanul és így kifosztva igazán kegyelemkenyéren él most a faluban 
a helyi jóérzésű ref. lelkész hajlékában. […] a pedig nyilván túlbuzgóságból elvett kis 
14 és fél hold földecskéjét ítéljék neki vissza.”322 A külügyminisztérium, ha nem is az 
elkobzott ruhák ügyében, de a föld elvétele miatt felvilágosítást kért a SZEB jugo-
szláv delegációjától. A jugoszlávok röviden annyit válaszoltak, hogy  Bauer Ignácné 
jugoszláv állampolgár birtokát valóban kisajátították, „ Duka László tulajdonjoga a 
földbirtok egy részére nem volt telekkönyvileg megállapítható és az illetékes hatósá-
gok rendelkezésére nem állnak okmányok, amelyekből a tulajdonjog megállapítható 
volna.”323 Később azzal érveltek, hogy a békeszerződés előtt „korai” az egyes konkrét 
esetek megoldása. A „kérdéskomplexum rendezésével a békeszerződés ratifi kálása 
után hajlandó foglalkozni (ti. a jugoszláv kormány – S. E.), amikor is a Jugoszláviában 
lévő magyar vagyonok tulajdonjogi viszonya, magyar állampolgárok jogosítványai és 
egyéb érdekeltségüknek rendezésére az egész kérdést felölelő intézkedésnek kellene 
történnie” – olvashatjuk Szántó követ egyik ezzel kapcsolatos feljegyzésében.324 A 
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magyar kormány ugyan tisztában volt azzal, hogy a fennálló nemzetközi jogi szabá-
lyok értelmében a jugoszláv államosítási törvény rendelkezései miatt állampolgárai 
nevében teljes kártérítést igényelhetne, de tartani lehetett attól, hogy ezt Jugoszlávia 
a Magyarországgal szembeni háborús követelései kielégítésére foglalná le. Arról nem 
is szólva, hogy Magyarország is hasonló államosítási törvényeket hozott ebben az 
időben.325 Ezért, érveltek a pénzügyminisztérium szakértői, a kormány „ne az álta-
lános nemzetközi jogszabályokra való hivatkozással, hanem barátságos úton, a két 
állam között fennálló jó viszonyra, valamint a kielégítendő gazdasági kapcsolatokra 
utalással próbálja érvényesíteni”326 állampolgárai vagyonjogi követeléseit. Tehát egy-
előre abban bíztak, hogy a két ország között kibontakozó „kedvező atmoszférában” 
sikerül majd rendezni ezt a kérdést.

De nemcsak a magyar állampolgárokat érték sérelmek, a magyar érdekeltségű 
pénzintézetek helyzete is komoly aggodalomra adott okot. Egyre több hír érkezett 
Budapestre ezek kisajátításáról, vagyonuk elkobzásáról, a korábbi működésüket 
lehetetlenné tevő intézkedésekről, illetve a pénzintézeti, vállalati és egyéb gazdasági 
vezetők ellen különböző vádakkal (háborús bűnösség, kollaboráció, háborús nyereség 
eltitkolása stb.) indított perekről.

A trianoni szerződéssel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolt területeken 
fejlett magyar pénzintézeti hálózat volt.327 1920-ban hetvenhét részvénytársasági 
alapon működő pénzintézet, három budapesti bank négy fi ókintézete és három 
szövetkezeti pénzintézet működött (Horvátország nélkül számolva). Az önálló vagy 
affi  liációs (fi ók) pénzintézetek 73%-a ment tönkre a jugoszláv királyság időszakában. 
Az 1941-es visszacsatoláskor a Bácskában 75, a Muravidéken és a Muraközben 8, 
azaz összesen 83 hitelintézet volt. A részvényesek, az igazgatóságok és a tisztviselők 
nemzetiségi hovatartozása szerint a korabeli kormányzati statisztika ebből 25-öt 
minősített magyarnak, 15-öt szerbnek és 10-et németnek és 1-et szlováknak.328

Az AVNOJ 1944. december 30-ai, I/420. sz. határozata intézkedett először az állami 
pénzügyi igazgatás, azaz a magánbankok és hitelszövetkezet feletti állami ellenőrzés 
megszervezéséről. Ezt a határozatot még számos rendelet és törvény követte, amelyek 
célja a pénzügyi szféra feletti teljes állami ellenőrzés megszerzése volt. Egy 1945. no-
vember 17-én kelt törvény például minden külföldi pénzintézetet magánpénzintézetnek 
minősített, amelyeknek működési engedélyért kellett folyamodnia. Ezt a kérvényt min-
den magyar hitelintézet beadta, bár a kényszerigazgatás alá helyezett intézmények eleve 
nem is folyamodhattak engedélyért. Így tett a Magyar Általános Hitelbank szabadkai 
és fi umei fi ókintézete is, bár eleve nem folyamodhatott volna működési engedélyért, 
mivel a Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság kényszerigazgatót nevezett ki az élére. 
Fellebbezésüket azzal utasították el, hogy akik a működési engedélyre vonatkozó 
kérvényt beadták, már nincsenek hivatalban, fellebbezési jogukat tehát elvesztették. 

 325 Magyarország háború utáni helyzetére, az államosításokra, a magyar kormányok gazdaságpolitikájára 
lásd újabban Gyarmati György A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon 
1945–1956 (Budapest, 2011, ÁBTL–Rubikon) című monográfi áját.
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Működésüket az is lehetetlenné tette, hogy megtiltottak mindenféle kapcsolatot a 
fi ókintézetetek és az anyaintézetek között.329 A szabadkai fi ókintézet elkobzását a 
jugoszláv fél azzal indokolta, hogy azt a háború alatt létesítették, s a Hitelbank átvette 
a kollaboráció címén már elkobzott zágrábi Horvát Általános Hitelbank szabadkai 
fi ókját. A Horvát Általános Hitelbank elkobzását pedig azzal magyarázták, hogy „a 
részvényesek a vagyonukkal felelnek azon személyek munkájáért és bűncselekménye-
iért, akiket megbíztak vállalataik vezetésével, és miután ezen vállalatok a háború alatt 
a megszállóknak dolgoztak a nép ellen, és ezzel hasznot hajtottak a részvényeseknek és 
a tulajdonosoknak, úgy helyes, hogy most az anyagi károkat is viseljék ezen vállalatok 
ilyen működéséért és ügyviteléért.”330 Az elkobzást a Hitelbank 1945. augusztus 10-én 
arra hivatkozva fellebbezte meg, hogy a szabadkai fi ókot 1905-ben hozták létre, bár 
vagyonukat 1925-ben egy jugoszláv érdekeltségű banknak voltak kénytelenek átadni. 
Fellebbezésüket a jugoszláv hatóságok „tárgytalannak” minősítették. A magyar kor-
mány ezt törvénytelennek minősítette, s a szabadkai fi ók kártalanítási ügyét is igye-
kezett az 1948 januárjában, februárjában Budapesten tartott pénzügyi tárgyalásokon 
tisztázni. Azt javasolták, hogy „egyoldalúan vonják le” a jugoszlávok által követelt 
vagyoni kártérítés összegéből. De nem járt jobban a Nagybecskereki Takarék Pénz-
tár, a Magyar Bank és Kereskedelmi Rt. és a Kalocsai Egyházmegyei Takarék Pénztár 
szabadkai fi ókintézete, a Szabadkai Takarék Rt. sem.331

1946. szeptember 9-én a külügyminisztérium értekezletet hívott össze, amelyen a 
Pénzintézeti Központ, a Magyar Nemzeti Bank, a Jóvátételi Hivatal és a Gyárosok Or-
szágos Szövetsége (GYOSZ) vett részt. A megbeszélést a GYOSZ kezdeményezte, mivel 
újabb hírek érkeztek a Jugoszláviában lévő magyar érdekeltségű vállalatok elkobzásáról 
és vezetőik perbe fogásáról, többek között a kapacitását és technikai felszereltségét te-
kintve a világ élvonalába tartozó nagybecskereki cukorgyár elkobzásáról is. A Magyar 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank érdekeltségébe tartozó cukorgyár vezetőit 1946. július 
22-én a németekkel történő kollaborálás címén 1-től 8 évig tartó szabadságvesztésre 
ítélték, mivel, úgymond, a gyár termelésének több mint 25%-át szállították a német 
hadsereg számára. Hasonló sorsra jutott az ugyancsak e bank érdekeltségébe tartozó 
zágrábi Etelka Kábelgyár is. Az értekezletről készített feljegyzés szerint a résztvevők 
mind a nagybecskereki cukorgyár, mind pedig a zágrábi Etelka Kábelgyár elkobzását 
és vezetőinek perbe fogását „igazságtalannak” tartották, mivel a gyár vezetői mindent 
megtettek, hogy „megakadályozzák a vállalatok német kézre juttatását és megőrizzék 
állagát”.332  Szondy Viktor miniszteri osztályfőnök a külügyminisztérium részéről azt 
javasolta, hogy „tegyék függőbe” a vagyoni kérdéseket, mivel még folynak a béketár-
gyalások. A vállalati vezetők ügyében pedig, mondta, a helyzet „még rosszabb”, mivel a 
fegyverszüneti egyezmény értelmében a háborús bűncselekménnyel vádolt személyek 
ügyét a kormánynak elő kell segítenie.  Rittinger Imre, a Pénzintézeti Központ igazgatója 
„egy általános tiltakozás” lehetőségét vetette fel, de felmerült az is, hogy egy hamarosan 
Jugoszláviába utazó delegáció „folytasson tájékozódó jellegű nem hivatalos tárgyaláso-
kat” a magyar érdekeltségű vállalatok ügyében. Végül úgy határoztak, hogy „általános 
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jellegű tiltakozással” fordulnak az ügyben a jugoszláv kormányhoz, amelyet a később 
meginduló gazdasági tárgyalások során „célszerűen” tudnak majd felhasználni.  Szondy 
ígéretet tett arra, hogy a külügy megfontolás tárgyává teszi, hogy egyes személyek 
vagyoni ügyeivel is foglalkozzon, illetve utasítani fogja a hamarosan Belgrádba utazó 
kereskedelmi delegáció tagjait, hogy „azok tájékozódó tárgyalásokat folytassanak mind 
a magyar érdekeltségek, mind pedig az elítéltek egyéni ügyeiben”. Végül a résztvevők 
megállapodtak abban, hogy a GYOSZ az elkobzott ipari vállalatokra vonatkozó adatokat, 
a pénzügyminisztérium pedig a pénzintézetek adatait gyűjti össze.333

1946. szeptember 10-én a külügyminisztérium valóban szóbeli jegyzéket intézett 
a SZEB jugoszláv delegációjához a Magyarországon bejegyzett cégek jugoszláviai te-
lepeinek és fi ókintézeteinek vezetői ellen kollaboráció vádja címén indított eljárások 
miatt, bár a jegyzék nem nevezte meg konkrétan, kikről is van szó. A kisgazdapárti 
 Nagy Ferenc vezette kormány annak alapján emelt óvást a vagyonelkobzások ellen, 
hogy „a magyar állampolgárságú természetes személyek és magyar jogi személyek 
Jugoszláviában fekvő javainak, jogainak és érdekeinek sorsát a békeszerződés van hi-
vatva rendezni, a szóban forgó jugoszláv rendszabályok pedig ennek a rendelkezésnek 
elébe vágnak”. Azt a magyar kormány sem vonja kétségbe, folytatódik a jegyzék, hogy 
a magyar tulajdonú vállalatok vezetőit is felelősségre vonják háborús bűnösség miatt, 
de igen messzemenő és jogilag helyt nem álló rendszabálynak tartják, ha „magyar 
jogi személyek vagyonát az ottani vállalati vezetők esetleges bűnössége folytán elko-
boznák”. Azt is kifogásolták, hogy a vállalati vezetők „túlnyomó része” ellen védelem 
nélkül folytatták le az eljárást, s olyan személyeket is háborús bűnösnek mondtak ki, 
„akik a maguk részéről mindent megtettek, hogy a vállalat tulajdonában lévő üzemek 
minél kisebb mértékben álljanak a megszállók rendelkezésére”.334

Az 1946. szeptemberi értekezlet után a jugoszláviai magyar vagyonok külön 
összeírása is megkezdődött, köztük a magyar érdekeltségű ipari és kereskedelmi 
vállalatok, és a Jugoszláviában lévő magyar pénzintézetek vállalati érdekeltségeiről 
is próbáltak áttekintést szerezni. Egy 1946 őszén készült statisztikai összesítés pél-
dául 71 különböző nagyságú vállalatot sorolt fel, amely listán a tulajdonos nevét hol 
feltüntették, hol pedig nem. Elkobozták például Szabadkán  Nagy István 20 munkást 
foglalkoztató tésztaüzemét, egy temerini gyógyszertárat, Kovács Sándor óbecsei 
textilkereskedését, a csáktornyai szikvízüzemet és a  Granev fívérek harisnyagyárát, 
téglagyárát és gyarmatáru-nagykereskedését, a martonosi paprikamalmot, Horgoson 
 Juhász Sándor vendéglőjét, Topolyán  Pesti Lajos fodrászüzletét. Ugyanezen a listán 
szerepel még a teljesség igénye nélkül az újvidéki Agricola Gépkereskedelmi Rt., az 
apatini kendergyár, az újverbászi Bácskai Cukorgyár Rt., a nagybecskereki cukorgyár, a 
vajszkai Bogyáni Kenderipari Rt., a hódsági Honi Fonó- és Kötélgyár Rt., egy zombori 
tejüzem, egy belgrádi asztalosüzem, a szabadkai  Závor Lajos textilüzlete stb.335 Ez 
azonban kezdetben még csak részleges, „reprezentatív adatgyűjtésen” alapuló, nem 
teljes összeírás maradt. Mint a pénzügyminisztérium külföldön károsultak ügyosz-
tályának 1948. április 30-án kelt feljegyzésében olvashatjuk: az ügyosztályhoz április 
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végéig 587 bejelentés érkezett, a jelentések „nagy része az ott szolgálatot teljesítő és 
kiutasított tisztviselők hátrahagyott berendezési tárgyairól szól. Ezenkívül természe-
tesen nagy értéket képviselő mezőgazdasági ingatlan, ház és egyéb vagyon szerepel 
a bejelentésekben”.336 A kisajátítások nem kímélték a magyar alapítványi vagyonokat 
sem, így például a nagybecskereki Messinger Karolin magyar Iskolaház Alapítványt 
sem, amelynek a Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség volt a kezelője.337

A külföldi vagyonok megcsapolását szolgálta a jugoszláv kormány 1946. június 21-
ei rendelete is, amely előírta, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság területén 
a jövőben csak névre szóló részvényeket szabad kibocsátani, a korábban kibocsátott, 
bemutatóra szóló jugoszláv részvényeket pedig névre szóló részvényekké kell átalakí-
tani. A külföldön lévő, bemutatóra szóló jugoszláv részvényeket a rendelet értelmében 
hat hónapon belül a JSZNK külképviseleteinél, illetőleg a külképviseletek által kijelölt 
letéti helyeken kellett letétbe helyezni. A beszolgáltatott részvényeket a jugoszláv 
külképviseletek a határidő lejártától számított egy hónapon belül voltak kötelesek a 
jugoszláv állami jelzálogbanknak megküldeni, az átalakításra pedig a rendelet további 
5 hónapi határidőt szabott. A be nem szolgáltatott részvények automatikusan a jugo-
szláv államra szálltak.

E rendelet magyarországi végrehajtása kapcsán a Takarékpénztárak és Bankok Egye-
sülete úgy döntött, hogy a letétbe helyezést a magyarországi pénzintézetek „a káros 
jogkövetkezmények elkerülése érdekében” foganatosítani fogják, de a letétbe helyezési 
kötelezettség teljesítését vagy nem teljesítését az érdekeltek szabad elhatározására bíz-
ták. A Magyar Nemzeti Bank a részvények kiküldéséhez szükséges devizajogi engedélyt 
megadta, de azt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a beszolgáltatók a kivitt részvények 
helyébe kiállítandó névre szóló részvények behozatalát öt hónapon belül igazolni kö-
telesek. A jugoszláv fél jóval a határidő lejárta után sem küldte meg a tulajdonosoknak 
az átalakított, névre szóló részvényeket. A külügyminisztérium, a pénzügyminiszter 
javaslatára 1948. szeptember 16-án jegyzékben kérte a jugoszláv kormányt, tájékoztassa 
őket a késedelem okáról, illetve késedelem nélkül szolgáltassák vissza a névre szóló 
részvényeket birtokosaiknak. Belgrád azzal próbálta a helyzetet magyarázni, hogy „még 
nem fejeződött be a deponált részvények regisztrálása”. Két évvel a jugoszláv rendelet 
végrehajtási határidejének lejárta után a pénzügyminisztérium gazdaságpolitikai osz-
tályának vezetője keserűen állapította meg: „nem tételezem fel, hogy újabb diplomáciai 
jegyzék előbbre vinné az ügyet. A kérdést a Jugoszláviával szemben fennálló egyéb 
rendezetlen pénzügyi problémákkal együtt nyilvántartom.”338

 336 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoszlávia - 23/g-269/1948. 27. doboz. A szomszédos államokból átköltözött 
személyek, valamint vagyonuk és károsodásuk nyilvántartásba vételét a magyar kormány először 1945 
őszén rendelte el (8150/1945. sz. ME. rendelet). A jelentkezési kötelezettség érintette az 1938. január 
1-je után a trianoni Magyarország területére bármely okból átköltözött személyeket, illetve vagyonuk 
és az őket ért károk összeírását, amelynek elmulasztásához jogkövetkezményeket fűzött. Az érintettek 
részletező adatlapot töltöttek ki, amelyeket a Központi Statisztika Hivatal számára kellett megkül-
deniük. G. Vass István szerk.: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1944. december 
23. – 1947. május 31. Budapest, 2003, Magyar Országos Levéltár, 444. A rendelet a Magyar Közlöny 
1945. szeptember 20-ai, 131. számában jelent meg.

 337 MOL KÜM XIX-J-1-k-17/d -122 627/1948., 126 716/1948., 129 605/1948. 17. doboz.
 338 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g - 43 993/4-1948. 39. doboz.
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Budapest annak ellenére, hogy a vagyoni kérdések tisztázása eddig egy tapodtat 
sem haladt előre, abban reménykedett, hogy a békeszerződés aláírása (1947. február 
10.), illetve ratifi kálása (1947. június 24.) után a jugoszláv fél valóban hajlandó lesz 
foglalkozni a kérdéssel. Számítottak arra is, hogy a diplomáciai kapcsolatok 1947 
februárjában történő felvétele és magyar–jugoszláv kapcsolatok kedvező alakulása 
lendítenek majd az ügyön.339 1947. október 15-én a pénzügyminisztérium javaslatot 
terjesztett a minisztertanács elé, hogy a jugoszláviai magyar vagyonok felmérése és 
a kérdés kétoldalú tárgyalásra történő előkészítése céljából  Császár Károly pénz-
ügyi könyvszakértő személyében küldjenek szakértőt Belgrádba. Időközben, 1947 
novemberében, dr.  Hernádi István, a pénzügyminisztérium külföldi károsultak 
ügyosztályának vezetője személyesen is tájékozódott Belgrádban, s hazatérte után 
azt javasolta, egyelőre helyezkedjenek várakozó álláspontra, mivel a komolyabb tár-
gyalásokhoz most sem lehet a jugoszláv féltől megbízható adatokat beszerezni. Így a 
minisztertanács 1948. február 12-én úgy döntött, hogy még nem szükséges  Császár 
Károly különmegbízott kiküldése.340

A tárgyalások, amelyek előzményei még 1946 decemberére nyúltak vissza, ennek 
ellenére februárban megindultak. Ekkor Magyarország és Jugoszlávia megállapo-
dott abban, hogy hat hónapon belül megkezdik azokat a tárgyalásokat, amelyek „a 
háború alatt keletkezett kölcsönös pénzügyi természetű kötelezettségek rendezésére 
irányulnak”, vagyis valamennyi követelés kölcsönös rendezését irányozták elő. 1947 
nyarán a jugoszláv kormány megerősítette, hogy a közjogi követelések mellett nem 
zárkózik el magánjogi természetű pénzügyi kérdések és árukövetelések, az értékpa-
pírok visszaadása és a pénzintézetek által behajtott követelések tárgyalása elől sem. 
A minisztertanács 1948. január 27-én, a Gazdasági Főtanács341 előterjesztésében 
kinevezte a magyar delegáció vezetőjét, dr.  Szigeti Gyulát, s felhatalmazta, hogy a 

 339 Szántó Zoltán követ 1947. február 4-én, pár nappal a párizsi békeszerződés aláírása előtt adta át 
megbízólevelét Belgrádban Ivan Ribarnak, a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság elnökének. A két 
ország kapcsolataira lásd Ripp Zoltán: Példaképből ellenség. A magyar kommunisták viszonya 
Jugoszláviához (in Standeisky Éva – Kozák Gyula – Pataki Gábor – Rainer M. János: A fordulat 
évei 1947–1949. Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 45–62.), illetve A. Sajti Enikő Bűntudat és győztes 
fölény: a magyar–jugoszláv kapcsolatok 1944–1947 (in Papp Richárd – Szarka László szerk.: Bennünk 
élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008, Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet, 203–210.) című kötetét.

 340 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei 1947. június 1. – 1950. február 25. [online]. 
www.mol.gov.hu/letoltes.php?d id=84 [2012. szeptember 19.]; MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoszlávia-
23/g-269/1948. 27. doboz.

 341 Egyes pénzügyminisztériumi és külügyi iratokban helytelenül, január 26-ai dátummal szerepel a 
minisztertanács január 27-ei ülése. MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-42 397/4-1948. 39. doboz. G. 
Vass: i. m. 1948. január 27 221/46., 129. A Gazdasági Főtanácsot 1945. november végén hozták létre, 
titkára a kommunista Vas Zoltán volt. 1949 végén szüntették meg, helyét a Népgazdasági Tanács vette 
át. A rendkívül széles rendeleti jogkörrel felruházott szervezet feladata az állami szervek gazdasági 
döntéseinek irányítása volt, s 1945-től 1947-ig, költségvetés híján, az állam pénzkiadásainak megha-
tározása is feladatai közé tartozott. Egyik fontos célja a magántulajdon feletti állami kontroll kiépítése 
és biztosítása és a gazdaság gyakorlati irányítása volt. Rendeletei megtalálhatók a Gazdasági Főtanácsi 
Határozatok Tárában, amelyet Fajth Tibor szerkesztésében 1947 novembere és 1949 júniusa között 
adtak ki.
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később kijelölendő bizottság tagjaival „informatív jellegű” tárgyalásokat folytasson 
az időközben Magyarországra érkezett,  Milan Ribar jugoszláv pénzügyminisztériumi 
osztályfőnök vezette jugoszláv delegációval.342 A Gazdasági Főtanács már a tárgyalá-
sok során pontosította a magyar delegáció felhatalmazását. Mint az ezzel kapcsolatos 
1948. február 17-ei határozatban olvashatjuk: „A Gazdasági Főtanács felhatalmazza 
a magyar pénzügyi delegációt, hogy a Magyarország és Jugoszlávia között fennálló, 
1945. január 20-a előtt keletkezett, illetőleg az 1945. január 20-a előtt Jugoszláviában 
volt magyar javak tulajdonából folyó magánjogi követelések bejelentésére és összeg-
szerűségének megállapítására (kiemelés tőlem – S. E.) vonatkozóan a tárgyalásokat 
a jugoszláv delegációval folytassa.”343

Már a tárgyalások kezdetén kiderült, hogy a jugoszláv delegáció álláspontja több 
ponton is elfogadhatatlan a magyar fél számára. Ilyen volt például a tárgyalandó 
kérdések köre. Annak ellenére, hogy korábban, az 1946 decemberében Belgrádban 
folytatott tárgyalásokon a két kormány abban állapodott meg, hogy a háború alatt 
keletkezett összes kölcsönös pénzügyi természetű kötelezettség rendezéséről fognak 
tárgyalni, ráadásul hat hónapon belül, most kizárólag egyes, általuk konkrétan fel-
sorolt magánjogi követelésekről voltak csak hajlandók tárgyalásokba bocsátkozni. A 
jugoszláv „önkényes takszáció” elfogadásának következménye  Valló szerint az lenne, 
hogy „az egyenleg minden most rendezésre kerülő számottevő követeléskategóriában 
Magyarországra nézve passzív volna”. Példaként említette, hogy míg pénzintézeti 
vonalon csak a „folyó bankügyletekből” keletkezett követeléseket lennének hajlandók 
megtárgyalni, mivel ebben a vonatkozásban a magyar követelés jóval meghaladja a 
jugoszlávokét, addig biztosítóintézeti vonalon nemcsak a biztosítási ügyletekből, 
hanem a biztosítási állományok átvételéből származó követelések rendezéséhez is 
ragaszkodnának a jugoszlávok, mivel ebben a vonatkozásban az egyenleg magyar 
vonatkozásban passzív.344 Külön gondot okozott a magyar küldöttség számára az is, 
hogy  Ribar határozottan elutasította az 1945. január 20-a előtt Jugoszlávia területén 
volt magyar vagyon kisajátításából fakadó kérdések napirendre tűzését, mivel ebben 
az esetben Magyarország számára „jelentékeny aktívaegyenleg” keletkezne. E kérdés 
megvitatását a magyar fél sem forszírozta túlságosan, egyrészt azért, mivel Belgrádtól 
a magyar vagyonokról eddig semmiféle megbízható adatot nem tudtak beszerezni, 
s egyelőre a vonatkozó magyar összeírások is részlegesek voltak. A pénzügyminisz-
térium külföldi károsultak ügyosztályára 1948. február elejéig, mivel a bejelentés 
nem volt kötelező, mindössze 575 kárbejelentés érkezett. Közülük 353 bejelentés 
elsősorban bizonyos árukészletek, háziállatok, üzleti berendezések és háztartási fel-
szerelések elkobzására vonatkozott, de 3820 kat. hold föld, 234 lakóház, 462 lakás és 
53 különböző értékű ipari üzem elkobzásáról is tudomást szereztek.  Michaels Károly 
például zombori szállodájának,  Fenyvesi Aladár újvidéki gyárának,  Brenner Ferenc 

 342 1948. január 27-én a minisztertanács csak a delegáció vezetőjét, dr.  Szigeti Gyula miniszteri osztály-
főnököt, valamint dr.  Valló Józsefet, a pénzügyminisztérium IV. b osztályának tanácsosát nevezte ki. 
Ezután a Gazdasági Főtanács még öt taggal, egy-egy pénzügyminisztériumi, külügyminisztériumi, 
iparügyi minisztériumi és a Nemzeti Bankot képviselő szakértővel egészítette ki a magyar delegációt. 
MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia- 23/g.- 42 397/4-1948. 39. doboz.

 343 Uo.
 344 Uo.
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pedig a horvát Általános Hitelbanknál jegyzett 13 000 db részvényének elkobzását 
jelentette be.345

Amikor a magyar delegáció kérte, hogy a jugoszláv küldöttség továbbítsa kor-
mánya felé azt a magyar kívánságot, hogy oldják fel az információ tilalmát,  Ribar 
határozottan visszautasította mondván, ezt „a magyar kívánságot nem áll módjában 
kormányához továbbítani”.346 A magyar küldöttség aggályosnak tartotta annak a 
jugoszláv kérésnek a teljesítését is, hogy a magyar kormány vállaljon garanciát arra, 
hogy minden általuk felvetett követelést hat hónapon belül teljesítsenek, illetve a más 
pénznemekben keletkezett követeléseket a Magyar Nemzeti Banknak a kötelezettség 
keletkezésének napján az illető valutára érvényben volt árfolyamon számoljanak el. 
Magyarország egyébként, érveltek, a pengő valorizációja tekintetében eddig még 
egyetlen külföldi viszonylatban sem vállalt általános kötelezettséget, másrészt a 
magyar adósságok valorizációja „súlyos pozíciófeladást” jelentene, így a Jugoszlá-
viával fennálló magyar követelések fontos kategóriái maradnának ki a rendezésből. 
Arról nem is szólva, érvelt  Valló József a Gazdasági Főtanács számára készített 
feljegyzésében, hogy Belgrád a két ország közötti elszámolást „a Magyarországgal 
kötött békeszerződés rendelkezései jövő alkalmazásának bármilyen sérelme nélkül” 
kívánja rendezni. Ez, olvashatjuk feljegyzésében, „azt a veszélyt rejti magába, hogy 
a jugoszláv kormány a belgrádi Nemzeti Bankban összpontosítandó összes magyar 
követeléseket a békeszerződés 29. §-ra hivatkozva lefoglalja”. A magyar vagyonok 
ilyen címen történő lefoglalása, mint látni fogjuk, nemcsak lehetséges veszély volt, de 
hamarosan be is következett. A békeszerződés említett pontja ugyanis kimondta: „A 
Szövetséges és Társult hatalmak mindegyikének jogában áll lefoglalni, visszatartani, 
felszámolni vagy bármi más intézkedés alá vonni mindazokat a javakat, jogokat és 
érdekeket, amelyek a jelen Szerződés életbelépésének idején saját területén vannak és 
Magyarország  vagy magyar állampolgárok tulajdonai és az ilyen javakat vagy azoknak 
jövedelmét tetszés szerint felhasználni azoknak az igényeknek határain belül, amelyek 
a maga és állampolgárai részéről Magyarországgal vagy magyar állampolgárokkal 
fennállnak, ideértve a pénzköveteléseket, kivéve mégis azokat az igényeket, amelyek 
a jelen szerződés más cikkei értelmében kielégítést nyertek. Mindazokat a magyar 
javakat vagy az ilyenekből származó jövedelmet, amelyek ezeknek az igényeknek 
összegét meghaladják, vissza kell adni.”347

A jugoszláv delegáció sürgetése ellenére a magyar kormány tartotta magát ahhoz 
az álláspontjához, hogy csak az összes magánjogi kötelezettségek egyidejű teljesítése 
jöhet szóba, és a pengőkövetelések valorizációjára a magyar delegáció nem vállalhat 
kötelezettséget. S bár a tárgyalások során konkrét számok egyik oldal részéről sem 
hangoztak el, a pénzügyminisztérium belső használatra a Magyar Nemzeti Bankkal 
elkészíttette az 1945. január 20-a előtti követelések és tartozások megközelítő egyen-

 345 MOL PM XIX-L-1-o-szn.-1948. 31. doboz.
 346 MOL KÜM XIX-J-1-k -Jugoszlávia- 23/g.- 42 397/4-1948. 39. doboz.
 347 1000 év törvényei. 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszer-

ződés becikkelyezése tárgyában [online]. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8265 [2012. 
09. 27.]
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legét. Eszerint a Magyarországgal szemben fennálló jugoszláv követelés teljes összege 
meghaladta a 71 millió devizapengőt, amelyből mintegy 12 millió devizapengőt tett 
ki az idegen valutában fennálló követelés. A magyar követeléseket a Nemzeti Bank 
ekkor nem számszerűsítette, mivel erre vonatkozóan Jugoszláviától nem tudtak hitelt 
érdemlő adatokat beszerezni, de úgy vélte, ha 1945. január 20-a előtt Jugoszláviában 
meglévő magyar vagyon elkobzásából eredő magyar követelés értékét is beszámítanák 
és bevonnák a tárgyalások körébe, úgy „Magyarország javára jelentékeny aktívaegyen-
leg mutatkoznék”.348 Ha viszont, olvashatjuk  Valló tárgyalásokról készített feljegyzé-
sében, „a jugoszláviai magyar javak liquidálásából eredő követelések kizáratnak a 
rendelkezésből, de az összes egyéb magánjogi követelések megkülönböztetés nélkül 
fi gyelembe vétetnek, Magyarország terhére – a Magyar Nemzeti Banktól nyert meg-
közelítő pontosságú adatok szerint – mintegy 35 millió devizapengőt kitevő passzív 
egyenleg állna elő, amelyek 20%-a valutatartozás”.349

A jugoszláv megállapodástervezettel szemben a magyar delegáció a következő 
szempontokat kívánta érvényesíteni a magyar követelések rendezésénél: 1. a köl-
csönösség és méltányosság a rendezésbe bevont követelések típusai és a végrehajtás 
szabályozása tekintetében; 2. a rendezésből fakadóan Magyarország gazdasági és 
devizaterhei ne emelkedjenek olyan mértékben, amely meghaladja az ország teher-
bíró képességét; 3. nem vállalhatók olyan kötelezettségek, amelyektől más országok 
esetében a kormány elzárkózott; 4. a szerződés nem prejudikálhatja a békeszerződés 
gazdasági rendelkezéseinek magyar fél részéről történő értelmezését; 5. az összegsze-
rűen később megállapítandó követelések tényleges kiegyenlítésére csak akkor kerüljön 
sor, ha a békeszerződés gazdasági jellegű rendelkezéseinek értelmezése kérdésében a 
két kormány között megállapodás jön létre; 6. a magyar delegáció a pénzkövetelések 
valorizációja és az idegen valutára szóló követelések behajtására nem vállal kötele-
zettséget.350 Mivel a tárgyalások nem vezettek eredményre, a delegációk február 28-án 
abban állapodtak meg, hogy a tárgyalásokat későbbi időpontra halasztják.351

A tárgyalások folytatásának egyik fontos előfeltétele kétségkívül az volt, hogy a 
magyar kormány megbízható adatokat szerezzen egyfelől a magyar állam, másrészt a 
magyar állampolgárok és jogi személyek jugoszláviai vagyontárgyairól, követeléseiről 
és érdekeiről, másrészt a jugoszláv állam és állampolgárok Magyarországgal szembeni 
hasonló vonatkozású adatairól. Mivel Belgrád továbbra sem volt hajlandó semmiféle 
adatszolgáltatásra, 1948 júliusában a magyar kormány úgy döntött, hogy ezeket az 
adatokat az érdekelt magyar állampolgárok kötelező adatszolgáltatása, illetve az így 
nyert adatok statisztikai feldolgozása révén biztosítja. Ekkor már javában folyt, sőt a 
vége felé közeledett a csehszlovákiai magyar vagyonok és kötelezettségek összeírása, 
s úgy vélték, ugyanez a pénzügyi szakértői gárda majd el tudja végezni Jugoszlávia 
vonatkozásában is ezt a feladatot.352

 348 MOL PM XIX-L-1-k - sz.n. /1955. 228. doboz.
 349 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g -42 397/4 -1948. 39. doboz.
 350 Uo.
 351 Uo. 43 028/1948. 39. doboz.
 352 Uo.
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Mint ismeretes, az 1948 elejétől kibontakozó, majd a Tájékoztató Iroda június 28-ai, 
Jugoszláviát elítélő határozata után nyilvánossá váló, gyorsan eszkalálódó szovjet–ju-
goszláv konfl iktus miatt Magyarország és Jugoszlávia eddig jónak mondott, barátsági 
szerződéssel is megpecsételt kapcsolatai egyik napról a másikra megromlottak.353 S bár 
a diplomáciai kapcsolatok megszakítására soha nem került sor, Magyarország sorra 
mondta fel a megkötött gazdasági egyezményeket. Az 1947. május 11-én megkötött 
alumíniumipari egyezményt például 1949. június 15-én, az 1947. július 24-én aláírt 
ötéves gazdasági egyezményt három nappal később, de ugyanerre a sorsa jutottak 
az egyéves árucsere-forgalmi és a nem árucsere természetű fi zetésekre vonatkozó 
egyezmények is. Nem haladt a békeszerződésben meghatározott kulturális és egyéb 
restitúciós ügyek végrehajtása sem.354 1948. augusztus 25-én Magyarország beszüntette 
a nemzetközi egyezmények által Jugoszlávia felé megszabott jóvátételi kötelezettségek 
teljesítését is.355 1949-től a Rajk-per, súlyos fegyveres határkonfl iktusok, éles propa-
gandaháború, a határ menti délszláv lakosság kitelepítése és más ügyek valósággal 
kriminalizálták a két ország viszonyát. A magyar kormány arra hivatkozva, hogy a 
Rajk-per bebizonyította, hogy Jugoszlávia „már 1947-ben, a magyar–jugoszláv barát-
sági és kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötésének időpontjában előkészítette 
a magyar népi demokrácia megdöntésére irányuló tervét, […] és segítséget nyújtott 
a Magyar Népköztársaság belső és külső ellenségeinek, sárba taposta a magyar–ju-
goszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt”, közölte 
a jugoszláv kormánnyal, hogy 1949. szeptember 30-tól „felmentve érzi magát” a 

 353 A kérdésre újabban lásd Vukman Péter: Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a 
szovjet–jugoszláv konfliktus idején. 1948–1953. Szeged, 2011, SZTE; Ripp Zoltán: Magyarország 
és Jugoszlávia politikai viszályának évtizede 1948–1958. In A. Sajti Enikő szerk.: Magyarország és 
a Balkán a XX. században. Szeged, 2011, JATEPress, 121–136.; A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes 
fölény: a magyar–jugoszláv kapcsolatok 1944–1947. In uő: Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, 
Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szerkesztette Jeney Zsuzsanna. Szeged, 2010, SZTE Történelem-
tudományi Doktori Iskola, 133–144.

 354 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-25/c-szn.-1949. 43.doboz; MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/d-367/
biz.-1948., 120 341/1948.35. doboz; MOL VKM XIX-J-1-e-177-3. tétel, 256 509/1948. 139. doboz. 
Magyarország a fegyverszüneti egyezmény, majd a békeszerződés értelmében 1945 óta folyamatosan 
szolgáltatta vissza azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a visszacsatolt, korabeli terminológiával a 
megszállt déli területekről civilek vagy katonai alakulatok Magyarországra hurcoltak jogtalanul. Ez a 
restitúciós munka 1948 után megszakadt. A jugoszláv kulturális restitúciós lista mintegy 5000 tárgyat és 
emellett jelentős levéltári és irattári anyagot sorolt fel. A tárgyalások 1956 szeptemberében folytatódtak, 
majd az októberi forradalom miatt ismét félbeszakadtak. A tárgyalásokat 1957. október 12-én újították 
fel, az egyezményt 1958. június 3-án írták alá. Az abban megállapított levéltári és egyéb iratok, mik-
rofi lmek átadására azonban csak két évvel később került sor. MOL KÜM XIX-J-1-j- Jugoszlávia-23/g- 
szn.-1958. 39. doboz, és 002 017/6/1960. 27. doboz. A Jugoszlávia területére a németek és a nyilasok 
által elhurcolt magyar javak volumene ennél jóval kisebb volt (a pécsi tűzoltólaktanya felszerelése, 
45 tonna villanymotor, 50 tonna nyersolaj, 130 tonna gabona, menőautók stb.), visszaszolgáltatásuk 
felolvadt az egyéb restitúciós ügyekben. MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-35/KHJ-1947. 39. 
doboz.

 355 A kérdésre bővebben Balogh Sándor – Földesi Margit vál., bevez., jegyz.: A magyar jóvátétel, és ami  mö-
götte van… 1945–1949. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1998, Napvilág Kiadó; Honvári: i. m.
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szerződés kötelezettségei alól.356 1949-től már csak 15 technikai jellegű megállapodás 
maradt érvényben a két ország között. Olyanok például, mint a két állam vasúti vo-
nalait összekötő vasszerkezetű hidak karbantartására vonatkozó 1926-os egyezmény, 
az 1928-ban kötött, gyámsági és gondoksági ügyeket szabályozó egyezmény, de em-
líthetjük az 1947-es légiforgalmi és az 1948 márciusi vízügyi egyezményt is.357

A vitás kérdések tárgyalásos, „kétoldalú baráti megállapodás” keretei között 
történő rendezésének lehetősége tehát a beláthatatlan jövőbe veszett. A Tájékoztató 
Iroda Jugoszláviát elítélő határozata azt is világossá tette, hogy a Szovjetunió véget 
vetett a jugoszláv vezetők föderációs törekvéseinek is, annak, hogy a két ország kö-
zötti vitás kérdéseket esetleg ennek keretein belül oldják majd meg. A jugoszláviai 
magyar vagyonok rendezése kapcsán ennek lehetősége ugyan nem vetődött fel, de 
például a kettős birtokosok problémája kapcsán igen. 1948. január 21-én, tehát nem 
sokkal az ellentétek kirobbanása előtt  Szántó Zoltán belgrádi magyar követ felkereste 
Vladimir Velebit külügyminiszter-helyettest és szóvá tette, hogy a jugoszláv hatósá-
gok még mindig nem teszik lehetővé a kettős birtokosok zavartalan határátlépését. 
Velebit erre azt válaszolta, hogy a kérdés „közvetett úton” hamarosan megoldódik, 
mert „rövidesen sor fog kerülni a baráti országok vámuniójának megvalósítására, 
továbbá a vízumkényszer eltörlésére, ami automatikusan maga után fogja vonni a 
kettős birtokosok problémájának megoldását is”. Úgy tudom, ez volt az első, s talán 
az utolsó eset is, hogy kétoldalú problémák megoldását magyar vonatkozásban egy 
jugoszláv diplomata a leendő föderációval kapcsolta össze.358

1948 őszén újabb fordulatot vett a magyar vagyonok államosítása Jugoszláviában. 
Mint már a tanulmány elején jeleztem, 1948. augusztus 1-jei dátummal és hatállyal, 
 Josip Broz Tito miniszterelnök, honvédelmi miniszter, Jugoszlávia marsallja és  Frane 
Frol igazságügyi miniszter aláírásával a hivatalos lap október 23-i (!) számában359 meg-
jelent a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság területén lévő magyar vagyonok állami 
tulajdonba vételéről szóló kormányrendelet. Mint már utaltam rá, ez az államosítási 
intézkedés volt az egyetlen, amely kifejezetten a magyar vagyonok államosítására 
vonatkozott. A rendelet immár az új alkotmány (1946. január 31.) alapján, a Magyar-
országgal kötött békeszerződés 29. cikkelyére hivatkozva állami tulajdonba vette a 
magyar állam, a magyar állampolgárok és jogi személyek (egyesületek, társaságok 
és más jogi személyek) minden vagyonát, jogát és érdekeit. Egyúttal érvénytelennek 
minősített minden olyan jogi eljárást, amely ezt az állami tulajdonba vételt megaka-
dályozná, és elrendelte e vagyonok, jogok, érdekeltségek összeírását.360 E vagyonok 
adatait, a telekkönyvi „átkebelezés” céljából a járási és városi népbizottságok végre-
hajtó bizottságai voltak kötelesek összegyűjteni, a magyar állampolgároknak pedig 
bűnvádi eljárás terhe mellett bejelentési kötelezettsége volt. A helyi népbizottságok 
az adatokat a köztársasági munkaügyi minisztériumok felé továbbították, a vagyon 
kezelői azonban a helyi népbizottságok maradtak.361

 356 MOL KÜM XIX-J-1-n -1945-89-Rajk László-00 1926-1963. X. 1. 60. doboz.
 357 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoszlávia-9/a-885/pol.res -1949. 23. doboz.
 358 MOL KÜM XIX-J- 4/a - Belgrád - 5/pol.- 1948. 2. doboz.
 359 Službeni list FNRJ, 1948. október 23. 91. sz.
 360 A rendelet magyar nyelvű szövegét lásd MOL KÜM XIX-J-4-a-107/pol.-1948. 3. doboz. A jugoszláv 

összeírás adatait nem ismerjük.
 361 MOL PM XIX-L-1-k-64 222-ju/3 -1958. 158. doboz.
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A magyar vagyonok államosítására a két ország közötti viszony feszültté válásának 
időszakában, a jugoszláv követségi alkalmazottak Budapestről történő kiutasításának 
időszakában, a jóvátételi szállítások csökkentésére vonatkozó magyar kérés jugoszláv 
elutasítása, majd a szállítások magyar részről történő felfüggesztése után, annak 
retorziójaként került sor. A Jugoszláviával szembeni magyar lépések nyilván nem 
önálló magyar kezdeményezések voltak, szerves részét képezték Moszkva Belgráddal 
kapcsolatos politikai játszmájának, így joggal feltételezzük, hogy a magyar jóvátételi 
szállítások felfüggesztésére is szovjet sugallatra került sor.

A magyar kormány álláspontja kezdettől fogva az volt, hogy a békeszerződés 29. 
cikkelyére (VI. rész, Gazdasági rendelkezések) alapozott jugoszláv államosítás az 
adott cikk félreértelmezésén alapul, és a békeszerződés megszegése. Ennek kapcsán 
már korábban is arra az elvi álláspontra helyezkedtek, hogy a 29. cikkben szabályo-
zott eljárás alá csak azok a javak vonhatók, amelyeket bárhol, így Jugoszláviában is 
mint ellenséges vagyont zár alá vettek. Megjegyezzük, ez az értelmezés lehetővé tette 
volna a kiutasított magyar köztisztviselők ingó vagyonának áthozatalát, vagy az ezzel 
kapcsolatos kártérítést is. Mint a külügyminisztérium 1948. november 10-én kelt, a 
belgrádi követséghez intézett táviratában fogalmazott: „A békeszerződés 29. szaka-
sza csak a hadiállapot miatt kényszerintézkedés alá esett javakra vonatkozik, állami 
tulajdonba vételt nem tesz lehetővé.”362 Szántó követ szerint a rendelet kibocsátásával 
a jugoszláv kormány „teljesen új helyzetet teremetett a jóvátételi kérdésben”, mivel 
állami tulajdonba vette a jóvátételi összegnél (70 millió dollár) lényegesen nagyobb 
értéket képviselő magyar javakat. Ezért véleménye szerint a jugoszláv kormánynak 
„további jóvátételi fi zetésekre Magyarországgal szemben nem lehet igénye.”363 A vita 
során a jugoszlávok mindvégig azt hangsúlyozták, hogy ez az államosítási törvény 
„független a jóvátételtől”, de hogy akkor miért bocsátották ki e speciálisan a magyar 
javak államosítására vonatkozó rendeletet, azt soha nem magyarázták meg.364 De 
idézzük magát a békeszerződés vonatkozó cikkét: „A Szövetséges és Társult Hatalmak 
mindegyikének jogában áll lefoglalni, visszatartani, vagy bármi más intézkedés alá 
vonni mindazokat a javakat, jogokat és érdekeket, amelyek a jelen Szerződés életbe 
lépése idején saját területén vannak és Magyarország vagy magyar állampolgárok 
tulajdonai és az ilyen javakat vagy azoknak jövedelmét tetszés szerint felhasználni 
azoknak az igényeknek határain belül, amelyek a maga és állampolgárai részéről 
Magyarországgal vagy magyar állampolgárokkal szemben fennállnak, ideértve a 
pénzköveteléseket, kivéve mégis azokat az igényeket, amelyek a jelen szerződés más 
cikkeinek értelmében teljes kielégítést nyertek.” A békeszerződés vonatkozó cikkelye 
egyúttal kötelezte a magyar kormányt arra, hogy akiknek javait ennek alapján vették 
el, azokat kártalanítania kell.365

A magyar kormány, mint láttuk, már az 1948. februári tárgyalásokon szembesült 
azzal a problémával, hogy nincsenek megbízható, számszerű adatai a Jugoszláviában 

 362 MOL KÜM XIX-J-4/a-Belgrád TÜK-473/biz. 1948. 2. doboz.
 363 MOL KÜM XIX-J-4/a-113/pol.-1948. 3. doboz; MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoszlávia-23/g-269-1948. 27. 

doboz.
 364 MOL KÜM XIX-J-1-2. Rejtjeltáviratok. Belgrád, Bejövő, 1948. november 28.
 365 1000 év törvényei. 1947. évi XVIII. törvény a Párisban…
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maradt magyar vagyonokról. Mivel a jugoszláv hatóságok mereven elzárkóztak az 
államosításokkal kapcsolatos adatok közlésétől, 1948. július 14-én a pénzügyminisz-
térium Vásárhelyi István államtitkár vezetésével előkészítette a jugoszláviai magyar 
vagyonok kötelező bejelentéséről szóló minisztertanácsi rendelettervezetet. A rendelet 
célja az volt, hogy a csehszlovákiai és romániai magyar vagyonok bejelenésére vo-
natkozó rendeletekhez hasonlóan, pontos képet adjanak a jugoszláviai magyar javak, 
érdekeltségek értékéről, mennyiségéről és szerkezetéről. A tervezetet a minisztertanács 
augusztus 26-án elfogadta. A Magyar Közlöny szeptember 2-ai számában megjelent 
9080/1948. Korm. számú rendelet büntetőjogi felelősség terhe mellett (kihágás) köte-
lezővé tette a JSZNK területén lévő, 1945. január 20-a előtt meglévő magyar vagyonok, 
jogok, érdekeltségek bejelentését függetlenül attól, hogy azok elkobzás, államosítás 
vagy egyéb kényszerintézkedés alá kerültek. A „magyar vagyonok” fogalma alatt a 
rendelet a magyar állampolgárságú személyek, a Magyarországon székhellyel bíró 
jogi személyek, beleértve a magyar állam és az önkormányzatok valamennyi szervét, 
intézményét, vállalatát és üzemét, továbbá az egyházak, egyházi testületek tulajdoná-
ban, birtokában, kezelésében, avagy bármely más címen birtokában volt vagyonokat 
értette. A rendelet hatálya kiterjedt azokra a személyekre és örököseikre is, akinek 
vagyonát még a jugoszláv közigazgatás helyreállítása előtt faji vagy politikai üldöztetés 
miatt vették el. A bejelentést a szeptember 2-tól számított 30 napon belül, hivatalos 
felvételi íven a pénzügyminisztérium számvevőségi hitelügyi csoportjához kellett 
benyújtani. Az űrlapok kitöltését részletes kitöltési útmutató segítette.366

A kormány, hasonlóan a csehszlovákiai összeíráshoz, igyekezett minél szélesebb 
körben, „nyílt formában” felhívni az érintettek fi gyelmét a rendeletre. míg a romá-
niai magyar vagyonok számbavétele ún. belső összeírással történt. A napilapokban, 
a falvakban dobolással, illetve rádió útján tették közzé az összeírási rendeletet, a 
külügyminisztérium pedig körlevélben hívta fel a követségek fi gyelmét. A belgrádi 
követség kérésére meghosszabbították a határidőt, mivel az eredeti határidőre Ju-
goszlávia területéről mindössze 4 magyar állampolgár tett bejelentést, de a külföldi 
követségek útján még így is mindössze 24 bejelentés érkezett (Belgiumból például 
egy), míg a bejelentések összes száma 8500 volt.

Az adatok feldolgozását megfeszített tempóban végezték, mivel a külügyminiszté-
rium kérésére 1949. január 1-jéig be kellett volna fejezni, ami kissé később, február 
elejére sikerült is. A beérkezett adatok feldolgozását, összesítését a pénzügyminisz-
térium IV/b, nemzetközi pénzügyi főosztálya végezte.367 A munkát a csehszlovák 
vagyonösszeírásban tapasztalatot szerzett pénzügyi szakértői gárdára próbálták bízni, 
ez azonban csak részben sikerült, így „begyakorolatlan külső alkalmi munkaerőt” is 
igénybe kellett venniük. Tovább nehezítette a munkát, hogy a bejelentések „nagyobbik 
részénél” az adatközlés annyira hiányos volt, hogy postai úton hiánypótlást kellett 
kérni. A különböző okok miatt hiányos, sok esetben használhatatlan, illetve késedel-
mesen beérkezett adatok miatt a beérkezett 8500 bejelentésből a jugoszláviai magyar 
javak értékéről készített összegzés csak 8303 bejelentés adatait tartalmazta.368

 366 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia -23/g-43 028/1948. 39. doboz.
 367 MOL KÜM XIX- J-1-k-44 279/1948, 44 327/1948. 39. doboz; MOL PM XIX-L-l-k-120 826/IV.b.-1948. 

33. doboz. Uo., 305/res-1948.
 368 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoszlávia- 23/d.-001 433/1/1954. 27. doboz.
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Érdemes röviden betekintenünk a magyar vagyonok értékének megállapítása 
kapcsán alkalmazott számítások szempontjaiba. A bejelentés a következő vagyon-
tárgyakra terjedt ki: ingatlan, ingóságok, részvények és kötvények, különféle típusú 
követelések, illetve jugoszláv hitelezőkkel szemben fennálló magyar tartozások. Attól 
függően, hogy a jövendő tárgyalásokon milyen súllyal képviselhetők az egyes ma-
gyar állampolgárok igényei, milyen a követelés jogcímének „erőssége”, a természetes 
személyek ingó és ingatlan vagyonát 7 kategóriába sorolták:

 1.  az őslakók javai (1941 áprilisa előtt is Jugoszlávia területén éltek, legerő-
sebb igény),

 2.  nem őslakosok javai (1941 áprilisa után költöztek a mai Jugoszlávia te-
rületére, gyengébb igény),

 3.  kettős birtokosok javai (még többnyire birtokában vannak földjeiknek, 
erős igény),

 4.  rokoni kézben lévő magyar javak (a rokon jugoszláv állampolgár, erős 
igény),

 5.  ingyenes juttatás (gyenge jogcím, mivel, ha nem is minden esetben, de 
jugoszláv állampolgároktól elvett ingatlanokat kaptak),

 6.  áttelepültek régi ingatlanjai (nincs besorolás),
 7.  áttelepültek új ingatlanjai (nincs besorolás).

A mezőgazdasági ingatlanokat összterületének megállapítása után művelési ágan-
ként, a kataszteri tiszta jövedelem alapján megbecsülték egy-egy hektár bácskai föld 
forgalmi értékét 1938-as pengőben, átlagértékben. Ezzel párhuzamosan egy másik 
számítást is beépítettek a végső összeg megállapításába: a különböző valutákban 
megadott mezőgazdasági ingatlanok művelési ágankénti adatait a Magyar Nemzeti 
Bank által megadott árfolyamok szerint átszámították 1938-as pengőre. Az össze-
sítésről készült feljegyzés az átszámítás kapcsán ugyanakkor megjegyzi, hogy az 
MNB egyes valutákra (kuna, líra, schilling) megadott árfolyamai „nem tekinthetők 
reálisnak”, ezért az ezekben a valutákban megadott károk esetében nem végezték 
el az átváltást.369 A lakóépületek átlagos középértékét külön számították ki az 1-4 
szobás, illetve ezen belül a paraszti, az ún. kispolgári (kisiparosok, kiskereskedők, 
altisztek, vasutasok, postások stb.) és az értelmiségi tulajdonban lévőkre, valamint az 
5 szobásnál nagyobb lakóépületekre. A kiskereskedők üzlethelyiségét, a kisiparosok 
műhelyét egy-egy lakószobával vették egyenértékűnek. A számításoknál az 1938-
as építési költségekből indultak ki, és átlagos amortizációként 40%-ot vontak le. 
Mivel az ötszobásnál nagyobb lakóépületek, bérházak, üzemi épületek „nem voltak 
tipizálhatók”, ezek objektív értéket nem tudták kiszámítani, így csak a bejelentett 
szubjektív értéket váltották át 1938-as pengőre, ismét csak kivéve a kunában, lírában 
és schillingben megadott értékeket. Az 1949. februári összesítéskor a bejelentett ingó-
ságoknak csupán a bejelentési, azaz szubjektív értékét vették alapul és azt számították 
át 1938-as pengőbe. A jugoszláviai kibocsátású részvények esetében szinte teljes anyag 
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1 5 4

állt rendelkezésükre, mivel részvényesek „túlnyomó többsége” a névre szóló átváltás 
céljából az MNB útján beszolgáltatta részvényeit. A természetes személyek követe-
léseinek kategóriájában csak az áruköveteléseket, a folyószámlán és a betétkönyvön 
alapuló követeléseket sikerült statisztikailag összesíteni, a bejelentések között nagyobb 
számban szerepelő bérköveteléseket, szolgálati időhöz kötött követeléseket vagy a 
nyugdíjköveteléseket nem. A jelentés készítője a természetes személyek Jugoszlávia 
felé való tartozásai kapcsán csupán annyit jegyzett meg, hogy a 8500 bejelentő közül 
mindössze 115 személy írta be tartozásait, így az ezzel kapcsolatos számítások nem 
megbízhatók. A jogi személyek Jugoszláviában maradt ingatlan és ingó vagyonát is 
csak a bejelentett érték alapján tudták összesíteni, mivel az objektív érték megálla-
pításához értő bankszakértők és ipari szakértők nem álltak rendelkezésükre. S végül 
ezekben a számításokban még nem szerepeltek az első világháborút követően, 1923 
és 1930 között, a trianoni békeszerződés alapján a Vegyes Döntőbíróságnál indított 
perekben Jugoszláviával szemben megítélt és elmaradt kártérítések, bár ezek az adatok 
a pénzügyminisztérium rendelkezésére álltak.

A trianoni békeszerződés 250. cikke alapján a magyar állampolgárok perek ezreit 
indították a királyi Jugoszlávia ellen, elsősorban a földbirtokok agrárreform céljára 
történő kisajátítása és egyéb jogelvonások, például ingó vagyon rekvirálása, vissza-
tartása, nyugdíj és egyéb jogosultságok stb. elvonása miatt. Ez utóbbiakból fakadó 
ügyekben jogerős ítéletek születtek, azonban Jugoszlávia ezeket soha nem fi zette ki. 
A földbirtok-kisajátításokkal kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a Jugoszlávia által 
fi zetendő kártérítés olyan hatalmas összeget tett ki, amely megingatta volna a jugoszláv 
állam pénzügyi alapjait, Jugoszlávia a Népszövetséghez fordult. Az 1930-as hágai és 
párizsi egyezmény a várható kártalanítási összeget eleve 70%-kal csökkentette, de 
Jugoszlávia ezeket az összegeket nem közvetlenül a károsultaknak, hanem egy, az 
egyezménnyel külön létesített alapon keresztül, számára kedvező konstrukcióban 
fi zethette. Magyarország, tekintettel a korabeli európai erőviszonyokra, e draszti-
kusan leszállított összeg elfogadására kényszerült. Jugoszlávia az ezzel kapcsolatos 
kötelezettségeit 1940-ig pontosan teljesítette, de utána semmit nem fi zetett.370 A 
magánvasutak371 kisajátításával kapcsolatos kártérítési perekben 1931-ben született 
megállapodás, amely szerint Jugoszlávia e számára szintén kedvezően megállapított 
tartozásait kincstári jegyekkel fi zethette (volna) ki.372 A pénzügyminisztérium 1949 
szeptemberében készített számításai a Vegyes Döntőbírósági ítéletek alapján a fenti 
címeken benyújtható magyar követelések összegét 1140 millió forintban (265 154 940 
aranykorona ) állapították meg.373

 370 A jugoszláviai magyar földbirtokok kártalanítása kapcsán indított perek esetében 52, a károsultak 
javára született ítéletről tudunk. Ezek között legnagyobb kártérítést a Kalocsai Érsekségnek ítélték meg, 
13 815 956 aranykoronát, de pert nyert a jugoszláv állammal szemben a  Lelbach család, a  Fernbach 
család,  Tallián József,  Odeschalchi Ilona is összesen 167 989 565 aranykorona összegben. MOL PM 
XIX-L-1-k -293 626/IV.b.-1948. 33. doboz.

 371 A kisajátított magánvasutakhoz tartozott például a Baja–Bezdán–Zombor–Apatin-vonal és a zombor–
óbecsei HÉV Rt. is.

 372 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-szn./1948. 39. doboz.
 373 Uo. és MOL PM XIX-L-1-k-szn./1949. 228. doboz.
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Az 1948-as összeírás szerint Jugoszláviában összesen 39 000 hektár, magyar állam-
polgárok birtokában lévő földet sajátítottak ki, ennek döntő többsége, 23 668 hektár 
őslakosok tulajdonában volt, megállapított értéke 60 676 440 pengő (17 681 000 
dollár) volt.374 (A pengő minden esetben 1938-as pengőt jelent.) Mint már utaltam 
rá, az őslakosok vagyonát azért próbálták meg külön is számszerűsíteni, mivel úgy 
vélték, hogy a leendő tárgyalásokon a magyar igények „különböző súllyal képvisel-
hetők”, és „legerősebb igénye” a jugoszláv törvények szerint is azoknak a magyar 
állampolgároknak lehet, akik már 1941 áprilisa előtt is Jugoszlávia területén éltek. Az 
elkobzott 1-5 szobás lakóházak száma 2461 darab volt, 22 995 238 pengő (6 667 000 
dollár) értékben, őslakóké volt ebből 1180 lakás. (A dollárban megadott összegek-
hez a feljegyzések semmiféle megjegyzést nem fűztek, tehát feltételezem, hogy az 
aktuális árfolyammal számoltak. A dollárértéket ugyanakkor nem minden esetben 
számították ki.) Az 5 szobásnál nagyobb lakóingatlanok bejelentett értékét 26 000 000 
pengőben (7 536 000 dollár) állapították meg. Legnagyobb tételt az elkobzott, álla-
mosított ingóságok tették ki 112 millió pengő értékben. A természetes személyek 
folyószámla- és bankbetét-követeléseit 2 millió pengőben (580 000 dollár) határozták 
meg. A jogi személyek ingatlanjainak, ingóságainak és egyéb követeléseinek tétele 64 
millió pengőt tett ki. A 10 millió pengős magyar részvényvagyon csak azt a jugoszláv 
kibocsátású részvényvagyont tartalmazta, amelyet a Magyar Nemzeti Bank adott át 
nevesítés céljából a budapesti jugoszláv követségnek – de nem tartalmazta például az 
impériumváltáskor Jugoszlávia területén maradt, magyar tulajdonban volt jugoszláv 
részvényeket, vagy a külföldi cégek neve alatt kamufl ált (álcázott), magyar tulajdonban 
lévő jugoszláv részvényeket. Jugoszláviának a magyar állampolgárságú természetes 
és jogi személyek vagyonának elkonfi skálása és államosítása révén keletkezett tarto-
zásának végösszegét 300 millió pengőben (80 millió dollár) határozták meg, amihez 
végül hozzáadták a Vegyes Döntőbíróság ítéletei alapján vállalt, de nem teljesített 
jugoszláv tartozások 9 642 000 dollár összegét, tehát Jugoszlávia Magyarországgal 
szembeni összes tartozása megközelítőleg 90 millió pengő (89 642 000 dollár) volt.375 
A Jugoszláviával szemben fennálló, államosításokból fakadó magyar tartozások 
összege 14 millió pengőt tett ki, de ez csak a jogi személyek tartozásait tartalmazta, 
a természetes személyek tartozásairól az összesítést végző szakemberek szerint a 
bejelentések nem adtak megbízható képet.376

Mire a magyar hatóságok elkészültek a jugoszláv tartozások összeírásával, és megál-
lapították annak reális összegét, a tervezett magyar–jugoszláv tárgyalásokat elsodorták 
a szovjet–jugoszláv konfl iktus magasba csapó hullámai. Jó pár évvel később, csak 
 Sztálin halála után (1953. március 5.) indult meg a Szovjetunió és Jugoszlávia közötti 
közeledés, amely utat nyitott a magyar–jugoszláv kapcsolatok rendezése előtt is. A 
Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága 1954. október 14-ei ülésen úgy döntött, 

 374 Az 1938-as pengőt 3,45 dollárral vették számításba.
 375 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-szn.-1948. 39. doboz; MOL PM XIX-L-1-k-szn./1949. 228. 

doboz., 40 262/1949. 33. doboz.
 376 MOL KÜM XIX-J-1-j -Jugoszlávia-23/d-001 433/1/1954. 27. doboz.
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hogy a két ország kapcsolatainak rendezése érdekében azonnali hatállyal kivonják a 
forgalomból a Jugoszlávia- és Tito- ellenes könyveket, brosúrákat, beszüntetik a Za 
ljudsko zmago (A nép győzelméért) című szlovén nyelvű Jugoszlávia-ellenes lapot, 
feloszlatják az ún. kominformista emigrációt tömörítő Jugoszláv Hazafi ak Szövet-
ségének magyarországi csoportját.377 S bár még számos nehézséget kellett leküzdeni 
a két ország kapcsolatainak normalizálása terén (a  Rajk-per és következményei, a 
Magyarországon fogva tartott jugoszláv politikai foglyok, a jugoszláv ügyben végle-
tekig kompromittálódott  Rákosi személye, a posta- és vasútforgalom helyreállítása, 
a határon felállított aknazár stb.), 1955 nyarán a jugoszláv kormány javaslatot tett a 
függőben maradt pénzügyi kérdések tárgyalására, s ennek sikerétől tette függővé a 
többi vitás kérdés, köztük az államosított magyar vagyonok kérdésének tisztázását.

A Magyarországgal szembeni jugoszláv követelések legfontosabb tételeit a jóvátételi 
tartozások, a felmondott 15 éves alumíniumegyezményből, az 5 éves gazdasági szer-
ződésből és a kereskedelmi egyezményekből fakadó elmaradások képezték, míg ezzel 
szemben Magyarország a magyar vagyonok elkobzásából, államosításából fakadó, 
valamint a Vegyes Döntőbíróság által 1923 és 1930 között megítélt, de ki nem fi zetett 
jugoszláv tartozásokat állította. A román és csehszlovák pénzügyi tárgyalásokhoz 
képest Magyarország Jugoszláviával szembeni tárgyalási pozícióit nehezítette, hogy 
ő volt a kezdeményezője a jóvátételi szállítások leállításának, valamint a gazdasági 
és kereskedelmi megállapodások felmondásának, míg Romániával, illetve Csehszlo-
vákiával szemben ilyen jellegű problémák nem voltak. Ennek ellenére, más okok 
miatt, mindkét esetben Magyarország számára előnytelen egyezmények születtek az 
államosított, elkobzott magyar vagyonok kártalanítása kapcsán annak ellenére, hogy 
a magyar fél követelései mindkét esetben nagyságrendekkel voltak magasabbak.378

Budapest a meghiúsult jugoszláv gazdasági szerződésekből fakadó saját tartozásait 
17,6 millió dollárra (kamatokkal 22,5 millió dollár) becsülte, a jóvátételi szállításokból 
fennmaradt tartozásait pedig a forint aranyparitáson alapuló számítása alapján közel 
50 millió dollárra. A jugoszláv partner azonban ezt a számítási módot nem fogadta 
el, amit annak idején egyébként a Szovjetunió és Csehszlovákia is visszautasított. 
Mivel számukra kedvezőbb volt, ragaszkodtak az 1938-as világpiaci árakon történő 
számításhoz. A jugoszláv tartozásokat ez a számítási mód csaknem megduplázta 
volna.379

Az 1955. szeptember 5-én Belgrádban megkezdődött tárgyalásokon a jugoszlávok 
kemény tárgyalófélnek bizonyultak, és kezdetben kizárólag a magyar tartozások 
nagyságáról és annak fi zetési módjáról voltak hajlandók tárgyalni beleértve a gazda-
sági kapcsolatok megszakításából adódó károkért fi zetendő kártérítést is (kamatok, 
kötbérek, kártérítések stb.), amiért a magyarok egy fi llért sem akartak fi zetni. A 
tárgyalások induló összege a jugoszlávok részéről minden képzeletet felülmúlóan 
irreális 523 millió dollár volt, míg az elkobzott, államosított magyar vagyonokért, 
a kifi zetetlen tranzitszállításokért és az elmaradt vegyes döntőbírósági kártérítése-

 377 MOL KÜM XIX-J-1-n – Sík Endre-443/S-1954. 65. doboz.
 378 A részletekről lásd Vincze Gábor és Gaucsik István már idézett munkáit.
 379 Honvári: i. m. 4.
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kért Magyarország ennél jóval kevesebbet, mindössze 300 millió dollár követelést 
tudott szembeállítani. S bár  Mijalko Todorović, a jugoszláv delegáció vezetője az 
induló összeget több mint a felére, 230 millió dollárra csökkentette, Háy László 
külkereskedelmi miniszternek, a magyar delegáció vezetőjének mindössze 45 mil-
lió dollár tíz év alatt történő kifi zetésére volt felhatalmazása. Az álláspontok igen 
hamar megmerevedtek, s a jugoszlávok szeptemberben felálltak a tárgyalóasztaltól. 
A megbeszélések pár hónappal később, 1956 januárjában Budapesten folytatódtak 
tovább, de ezek is csakhamar félbeszakadtak.380 Pedig a magyar álláspont januárra a 
nullszaldós elképzeléshez képest jelentősen enyhült. Már 72 millió dolláros tartozás 
megfi zetéséről is hajlandók voltak tárgyalni, amennyiben azt tíz, esetleg 7 év alatt, 
kedvező áruszerkezetben fi zethetik ki. A jugoszlávok is lementek 150 millióig, sőt 
bizonyos feltételek mellett a 110 milliótól sem zárkóztak volna el. A magyar delegáció 
azonban még ezt is soknak tartotta. A magyar kormány álláspontjának megértéséhez 
tudnunk kell, hogy az 50-es évek erőltetett iparosítási, fegyverkezési politikája súlyos 
válságba sodorta az országot, s nemcsak Jugoszlávia, de a nyugati országok felé is el 
volt adósodva. A nyugati országokkal szembeni adósság állománya 1956-ban 2 mil-
liárd 347 millió devizaforint volt, ráadásul mind magas kamatozású, rövid lejáratú, 
három hónapon belül esedékessé váló hitelekből állt.381

Az alkudozásba kezdettől fogva aktívan bekapcsolódott  Dalibor Soldatić buda-
pesti jugoszláv követ is, aki  Sík Endrénél, a külügyminiszter első helyettesénél tett 
gyakori látogatásai alkalmával igyekezett a magyar kormányt jobb belátásra bírni, 
és rövid úton közvetítette kormánya éppen aktuális álláspontját. A kettőjük közötti 
egyeztetések különösen intenzívvé váltak a januári tárgyalások félbeszakadása után. 
 Soldatić február elejétől világossá tette Sík előtt, ha a magyarok „valamivel” feljebb 
mennek a 72 milliónál, akkor meglesz a „normális alapja” annak, hogy ők „tovább 
menjenek lefelé”, és Sík közvetítésével felkereste  Rákosit is. 382 Március végén Sík már 
azt közölte  Soldatićtyal, hogy a Rákosival történt beszélgetése eredményeként „új 
elgondolás alakult ki a függőben lévő magyar–jugoszláv pénzügyi kérdések rendezése 
tárgyában”.383 Az álláspontok közeledése mögött azonban, úgy véljük, nem elsősor-
ban Rákosi jóindulatát, esetleg Szoldatić ékesszólását kell keresnünk. 1956. február 
14. és 25. között zajlott le a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa, s 
az odautazó küldöttség szovjet segítséget kért egyrészt a nyugati tartozások, hitelek 
rendezése miatt, másrészt felhatalmazták őket arra is, hogy tájékoztassák a szovjet 
pártvezetőket a félbeszakadt jugoszláv pénzügyi tárgyalásokról, és kérjék „közvetítő, 
segítő közreműködésüket” a helyzet rendezésében.384 A küldöttség közbejárására 
vonatkozó források ugyan mindmáig nem kerültek elő, de a XX. kongresszus által 
kiváltott „olvadás” minden bizonnyal hozzájárult a két fél megállapodási szándékának 

 380 Uo. 5–7.
 381 Honvári János: XX. századi gazdaságtörténet. Magyar gazdaság. XX. századi enciklopédia. Szerkesz-

tette Andor László. Budapest, 2008, Pannonica Kiadó, 126. Magyarország 1956 júniusában rendezte 
vagyonjogi adósságait Nagy-Britanniával is, 4,5 millió font értékben.

 382 MOL KÜM XIX-J-1-n – Sík Endre-123/S-1956. 65. doboz.
 383 MOL KÜM XIX-J-1-n – Sík Endre-153/S-1956. 65. doboz.
 384 Honvári: i. m. 9.
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felerősödéséhez. Március 10-én  Soldatić közölte  Sik Endrével, „elfogadja a tárgyalás 
alapjául a 85 milliós globális összeget., amely öt év alatt törlesztendő”, és hajlandók a 
magyarok számára leginkább kedvező árulistáról is tárgyalni. 385 A magyar delegáció 
április 19-én utazott le gépkocsival Belgrádba, s még aznap megkezdték a tárgyaláso-
kat. A magyar delegáció vezetője  Olt Károly pénzügyminiszter volt, míg a jugoszláv 
delegációt ezúttal is az egyik legtekintélyesebb gazdasági szakértőnek számító  Mijalko 
Todorović vezette, aki ekkor a Szövetségi Végrehajtó Tanács tagja volt.

A tárgyalások több mint egy hónapig tartottak, és 1956. május 29-én több okmány 
aláírásával zárultak. Két egyezményt írtak alá, a függőben lévő pénzügyi és gazdasági 
kérdések rendezéséről és a két ország közötti tudományos és műszaki együttműkö-
déséről szóló egyezményt, egy bizalmas jegyzőkönyvet, amelyhez egy, a delegációk 
elnökei közötti levélváltást is csatoltak.

Az egyezmény 1. cikkelye kimondta, hogy a szerződő felek „kiegyenlítettnek 
tekintik” a két állam, azok állampolgárai és jogi személyei másik állammal szemben 
1955. január 1-je előtt „bármilyen jogcímen” keletkezett pénzfi zetésre, áruszállításra 
és egyéb szolgáltatásra vonatkozó jogait, követeléseit és igényeit, kivéve a polgári 
jogviszonyból keletkezetteket és az irodalmi, művészeti szerzői jogokon alapuló igé-
nyeket – amennyiben Magyarország 85 millió dollár értékű, jelenlegi áron számított 
árut szállít Jugoszláviának öt éven belül. A szállítások módjának tisztázására vegyes 
bizottság kiküldését irányozták elő.386 Jugoszlávia tehát radikálisan leszállította az 
egyébként irreálisan magas, 523 millió dolláros követelését, Magyarország pedig 
túlment azon a 72 millió dolláros felső határon, amihez hosszú ideig ragaszkodott. 
Sikerült viszont kedvezően megváltoztatni a szállítandó áruk árfolyamára vonatkozó 
jugoszláv álláspontot (1938-as világpiaci árak), és az egyezmény napján érvényes 
közepes világpiaci árakkal számoltak.

Az államosított és elkobzott magyar vagyonok vonatkozásában a bizalmas jegy-
zőkönyv a következőképpen értelmezi az egyezmény általános rendelkezését: „ki-
egyenlítettnek kell tekinteni mindazokat a követeléseket és igényeket is, amelyeket a 
Magyar Népköztársaság Kormánya, illetve magyar állampolgárok vagy jogi személyek 
a magyar javaknak, jogoknak és érdekeltségeknek az 1948. augusztus hó 1. napján 
kelt rendelet alapján a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságra történt átruházása 
miatt támaszthatnának.” E rendelkezés hatálya alá vonták az értékpapírokat is, de 
kivonták alóla a békeszerződés 24. cikkében előírt művészeti, történelmi, régészeti 
javakra vonatkozó jugoszláv restitúciós igényeket.

A jugoszláv tárgyaló bizottság elnöke a magyar delegáció elnökéhez intézett le-
velében az egyezményre hivatkozva „igazolta”, hogy megállapodtak abban is, hogy 
a békeszerződés 29. cikkelyére hivatkozva 1948. augusztus 1-jén életbe léptetett 
jugoszláv államosítási törvénnyel Jugoszlávia „megszerezte az érintett javak tulaj-
donjogát tekintet nélkül arra, hogy hoztak-e ennek megállapítása tárgyában külön 

 385 MOL KÜM IX-J-1-n – Sik Endre-159/S-1956.
 386 A 85 millió dolláros kötelezettséget 1961-ig kellett volna teljesíteni, de sikerült megállapodni a határidő 

meghosszabbításában, így Magyarország 1964-ben szállította le az ezzel kapcsolatos utolsó árutételeket. 
MOL PM XIX-L-1-k-64 930/1966. 185. doboz.
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határozatot. Ennek megfelelően a Jugoszláv Kormány nem fog további intézkedést 
hozni a békeszerződés 29. cikkében biztosított jogainak érvényesítése iránt”. Majd a 
levél így folytatódik: a jugoszláv fél „a fentiek ellenére” hajlandó megvizsgálni egy 
olyan tartalmú rendelet kiadásának lehetőségét, amely kivonná az államosítási és 
elkobzási rendelkezések hatálya alól azokat a „ténylegesen közületi kezelésbe nem 
vett kisebb ház- és földbirtokokat, amelyeket magyar tulajdonosaik közvetlenül vagy 
rokonaik útján tartanak birtokban”. A magyar kormány is vállalta ezt a felülvizsgála-
tot a Magyarországon államosított, de ténylegesen állami kezelésbe nem vett kisebb 
jugoszláv ház- és földbirtokok vonatkozásában.387 A kettős birtokosok is ennek a 
megállapodásnak a hatálya alá estek, vagyis a magyar kettős birtokosok mintegy 300 
hektárnyi, Jugoszláviában lévő birtokai, illetve a jugoszláv kettős birtokosok mintegy 
368 hektár magyar területen lévő birtokai.388

Mint láttuk, a számszerű adatok szerint a magyar állampolgárok vagyoni kár-
pótlásra vonatkozó követelései messze meghaladták a jugoszláv követeléseket, így 
Budapest tárgyalási pozíciói kezdetben jóval kedvezőbbek voltak. A magyar vagyo-
nok kárpótlásának ügyét azonban 1948-ban a történelmi események kimozdították 
a két ország közötti szűkebb vagyoni kártalanítási kérdések köréből, s az 1956-os 
tárgyalásokon már összekapcsolódtak az elmaradt jóvátételi szállításokból és egyéb 
nem teljesített gazdasági szerződésekből fakadó pénzügyi tartozásokkal. Így a ju-
goszlávok által kisajátított, államosított magyar vagyonok rendezése alárendelődött 
a jóvátétel és egyéb gazdasági természetű problémák rendezésének. E messze nem 
azonos értékű vagyoni tartozásokat, mint láttuk, kiegyenlítettnek nyilvánították, és 
kölcsönösen elismerték az államosítások jogosságát. A magyar kormány tehát, bár 
más okok miatt, mint Csehszlovákia és Románia esetében, lemondott a kisemberek 
Jugoszlávia által történő kártalanításáról. De a levélváltásban megígért kisebb ház- 
és földbirtokokat sem adták vissza. Amikor a magyar kormány tíz év múlva, 1966 
őszén érdeklődött Belgrádban, tettek-e lépéseket annak érdekében, hogy a bizalmas 
levélváltásban említett ház- és földbirtokokat visszaadják a volt tulajdonosoknak, 
azt a választ kapták, hogy a megfelelő rendelkezés kiadására „technikai nehézségek 
miatt” még nem került sor.389

 387 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/-sz.-1956. 39. doboz.
 388 MOL PM XIX-L-1-k-44 171/1 968-Ju-3. 185. doboz.
 389 MOL PM XIX-L-1-k-64 930-1966. 185. doboz.
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1946. (TLZ, F. 121 Opštinski Narodni odbor, Senta. Agrarni predmet senćanskog 

zemljoposednika Vilmoša Dojča)
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V. 13. A népbíróságok megszervezéséről szóló törvény (Službeni list FNRJ, 1945. 67. sz.)
V 13. Zakon o uređenju Narodnih sudova (Službeni list FNRJ, br. 67/1945.)
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V. 14. A meg nem engedett spekuláció és gazdasági szabotázs megakadályozásáról 
szóló törvény (Službeni list DFJ, 1945. 26. sz.)

V 14. Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže 
(Službeni list DFJ, br. 26/1945.)
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V. 15. Jegyzőkönyv a Járási Népfelszabadító Bizottság és 
a Városi Népfelszabadító Bizottság 1945. május 8-án megtartott együttes üléséről 

(TLZ, F. 121 Zenta Községi Népbizottság. 1–2. kötet)
V 15. Zapisnik o zajedničkoj sednici Sreskog i Gradskog Narodnooslobodilačkog 

odbora održanoj 8. maja 1945. (TLZ, F. 121 Opštinski Narodni odbor, Senta. 1. 2. tom)
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VI. 16. Az általános amnesztiára és közkegyelemre vonatkozó rendelet 
(Službeni list DFJ, 1945. 56. sz.)

VI 16. Ukaz o opštoj amnestiji i pomilovanju 
(Službeni list DFJ, br. 56/1945.)



1 8 5

VII. 17. A zentai városi Belügyosztály jelentése Lukács Károly vagyonelkobzási 
ügyében (TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Vp. 2143/1945)

VII 17. Izveštaj Odeljenja za unutrašnje poslove grada Sente u predmetu konfi skacije 
imovine Karolja Lukača  (TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. Vp. 2143/1945.)
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VII. 18. Határozat Zwick Rezső adai gyógyszerész vagyonának elkobzási ügyében 
(TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. Dn. 87/1946)

VII 18. Odluka u predmetu konfi skacije imovine ađanskog apotekara Režea Cvika 
(TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. Dn. 87/1946.)
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VII. 19. Ügyészségi vádemelés Smiljanski Dušan adai lakos büntetőügyében 
(TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 473/1947)

VII 19. Podizanje optužnice javnog tužilaštva u krivičnom predmetu stanovnika Ade 
Dušana Smiljanskog (TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. K. 473/1947.)
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VII. 20. Bírósági ítélet Kovács Káli Erzsébet adai lakos büntetőügyében 
(TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. K. 90/1949)

VII 20. Sudska presuda u krivičnom predmetu stanovnice Ade Eržebet Kovač Kali 
(TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. K. 90/1949.)
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VIII. 21. Dr. Schuller István zentai lakos holttányilvánítási határozata 
(TLZ, F. 127 Járásbíróság, Zenta. Vp. 1832/1945)

VIII 21. Rešenje o proglašenju stanovnika Sente dr Ištvana Šulera za umrlo lice 
(TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. Vp. 1832/1945.)
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VIII. 22. Bírósági jegyzőkönyv Lukács Károly zentai lakos holttányilvánítási ügyében 
(TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 156/1948)

VIII 22. Sudski zapisnik u predmetu proglašenja stanovnika Sente Karolja Lukača za 
umrlo lice (TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. R. 156/1948.)
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VIII. 23. A Zentai Járási Belügyosztály jelentése Almási Lajos holttányilvánítási 
ügyében (TLZ, F. 127 Zentai Járásbíróság. R. 37/1953) 

VIII 23. Izveštaj odeljenja za unutrašnje poslove Senćanskog sreza u predmetu 
proglašenja Lajoša Almašija za umrlo lice (TLZ, F. 127 Sreski sud, Senta. R. 37/1953.) 
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IX. 24. Korabeli plakát a pásztorlevélről
IX 24. Kontemporarni plakat o pastirskom pismu
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IX. 25. A pásztorlevélről (Magyar Szó, II. évf. 1945. október 26. 248. sz. 1.)
IX 25. O pastirskom pismu (Magyar Szó, II god. 26. oktobar 1945. br. 248, str. 1)
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IX. 26. A vallási közösségek joghelyzetéről szóló törvény 
(Službeni list SFRJ, 1953. 22. sz.)

IX 26. Zakon o pravnom položaju verskih zajednica 
(Službeni list SFRJ, br. 22/1953.)
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IX. 27. Egy sokatmondó okmány 
(Magyar Szó, X. évf. 1953. május 29. 146. [2635.] sz. 1.)

IX 27. Jedan rečiti dokument 
(Magyar Szó, X god. 29. maj 1953. br. 146. [2635.] str.1)



1 9 6

X. 28. és X. 29. A szovjet–jugoszláv kölcsönös együttműködési szerződés 
(Službeni list DFJ, 1945. 40. sz.)

X 28. i X 29. Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj saradnji između 
Jugoslavije i SSSR (Službeni list DFJ, br. 40/1945.)
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X. 30. Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának nyilatkozata azzal a 
határozattal kapcsolatban, amelyet a kommunista pártok Tájékoztató Irodája a JKP 

belső helyzetéről hozott (Magyar Szó, V. évf. 1948. július 1. 156. [1093.] sz. 1.)
X 30. Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije povodom 

rezolucije Informacionog biroa komunističkih partija o stanju u Komunističkoj partiji 
Jugoslavije (Magyar Szó, V god. 1. jul 1948. br. 156. [1093.] str. 1)
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X. 31. A vajdasági magyarok visszautasítják a nacionalista elhajlás vádját 
(Magyar Szó, V. évf. 1948. július 5. 159. [1096.] sz. 1.)

X 31. Vojvođanski Mađari odbacuju optužbu o nacionalističkom skretanju 
(Magyar Szó, V god. 5. jul 1948. br. 159. [1096.] str. 1)
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XI. 32. Törvény a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság népgazdasága fejlődésének 
ötéves tervéről az 1947–1951-es években (Službeni list FNRJ, 1947. 36. sz.)

XI 32. Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije u godinama 1947 – 1951. (Službeni list FNRJ, 1947. br. 36.)
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XI. 33. Rendelet a vagyonjogi viszonyokról és a parasztszövetkezetek átszervezéséről 
(Službeni list FNRJ, 1953. 14. sz.)

XI 33. Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga 
(Službeni list FNRJ, br. 14, 1953.)
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XI. 34. Törvény a nemzeti mezőgazdasági földalap ingatlanjairól és a föld odaítéléséről 
a mezőgazdasági szervezeteknek (Službeni list FNRJ, 1953. 22. sz.)

XI 34. Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine i o 
dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama (Službeni list FNRJ, br. 22, 1953.)
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Jožef Juhas

PRVA DECENIJA TITOVE JUGOSLAVIJE

Prilikom završetka Drugog svetskog rata Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) se 
od svih istočnoevropskih komunističkih partija nalazila u najpovoljnijem položaju. 
Kao rezultat uspešnog antifašističkog oslobodilačkog rata koji je vodila od jula 1941. 
do maja 1945, ona je raspolagala ozbiljnom unutrašnjom podrškom, međunarodnim 
legitimitetom i popularnim vođom u liku  Josipa Broza Tita, držeći tako sa svojim 
članstvom od 140 000 ljudi i armijom koja je bila narasla na 800 000 ljudi celoku-
pnu teritoriju države u svojim rukama. Tako je KPJ smesta mogla da se lati domaće 
implementacije svog ideološkog i političkog uzora, društvenog sistema  Staljinovog 
Sovjetskog Saveza.

GODINE „NACIONALNOG STALJINIZMA”

Izvirući iz prethodnih ratnih zbivanja, te shodno sopstvenom staljinističkom ško-
lovanju, za KPJ je prvi i najvažniji zadatak predstavljala izgradnja sveobuhvatnog 
političko-upravnog aparata i tajne službe, odnosno „čišćenje” države od svih stvarnih 
ili zamišljenih neprijatelja. Taj proces je započela već tokom rata, a do kraja 1946. 
(kada je završen obračun sa jezgrom, nakon rata zaostalih grupa četnika, ustaša i 
balista, još sposobnih za vršenje sabotaža i atentata) je i sprovela. Proširenjem jednog 
odeljenja partizanskog Vrhovnog štaba 13. maja 1944. oformljeno je Odeljenje za 
zaštitu naroda (OZNA), koje je marta 1946. razdvojeno na Upravu državne bezbed-
nosti (UDBA) i Kontraobaveštajnu službu (KOS), a 15. avgusta 1944. je oformljen 
Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ), koji je vršio funkciju oružanih snaga 
unutrašnje bezbednosti. Pozivajući se na borbu protiv kolaboranata, ove su organi-
zacije tokom 1944-45. godine izvršile u državi tako sistematične čistke i retribucije, 
da je broj njihovih žrtava prema pojedinim procenama mogao da dosegne i brojku 
od 150-200 000 ljudi. Masovni teror dobro ilustruju Blajburški masakr upriličen 
među hrvatskim izbeglicama (ustašama i neustašama), antialbanske, antinemačke 
i antimađarske represalije koje su kulminirale u periodu vojne uprave na Kosovu 
i u Vojvodini, ili desetkovanje srpske inteligencije i građanstva u periodu nakon 
oslobođenja Beograda. Nije dvojbeno, naravno, da su fašistički ratni zločinci i kola-
boranti zaista postojali, ali su postupci protiv njih oskudevali u legitimitetu, dok su 
s druge strane među njih na osnovu subjektivne procene i bez ikakvih razloga bili 
uvršteni mnogi. Naime, između 1941. i 1945, u državi se nije odvijao samo antifaši-
stički oslobodilački rat, već i građanski rat među klasama, kao i etnički rat između 
različitih naroda. Pobednički partizani su sve gubitnike uvrstili među kolaborante, 
štaviše, iskoristili su priliku i za obračun sa građanskim oponentima novoga režima 
u izgradnji (demokratske partije, crkve, itd.).
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To su učinili uprkos činjenici da su Deklaracija velikih antifašističkih sila od 11. fe-
bruara 1945. i sporazumi  Tita sa predsednikom emigrantske vlade u Londonu, jednim 
od rukovodilaca Hrvatske seljačke stranke (HSS) Ivanom  Šubašićem (sklopljeni 16. 
juna, te 1. novembra i 1. decembra 1944.), propisivali obezbeđenje slobode i svojinskih 
prava, kao i pluralizaciju političke scene. Međutim, navedeni sporazumi su došli do 
izražaja samo u ograničenom obimu i privremeno: u suštini su se iscrpeli u tome što 
su u prvoj vladi Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ – prvi zvanični naziv nove 
Jugoslavije), koja je pod predsedavanjem  Tita oformljena 7. marta 1945, tri mesta bila 
obezbeđena građanskim političarima (ali je samo  Šubašić dobio ozbiljniji portfelj kao 
ministar inostranih poslova), odnosno u tome što je u privremenu narodnu skupšti-
nu prekvalifi kovani AVNOJ (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije, 
politička organizacija koja je u podjednakoj meri vršila funkcije partizanske vlasti i 
partizanskog pokreta) proširen pojedinim članovima poslednje izabrane nacionalne 
skupštine iz 1939. i nekolicinom delegata građanskih partija. No KPJ se trudila da se 
pluralizam zaustavi na tome da obnovljena stranačka rukovodstva proglase podršku 
jugoslovenskom Narodnom frontu (zvanično nastalom razdvajanjem državnih i po-
litičkih funkcija AVNOJ-a na kongresu koji je održan od 5. do 7. avgusta 1945.), ali 
da ne razvijaju stvarnu aktivnost (odnosno da to čine samo posredstvom pojedinih 
političara ili stručnjaka kao članova Narodnog fronta). Zamisao o višepartijskom 
sistemu je bila daleko od KPJ kao partije staljinističke provenijencije, a partizanima 
kao samopouzdanjem ispunjenim svežim pobednicima ni najmanje nije bila po 
ukusu mogućnost da oružanim ustankom sprovedene društvene transformacije sada 
posredstvom mirnog i jednostavnog političkog nadmetanja dospeju do mogućnosti 
da budu revidirane. Pored toga, smatralo se da bi dopuštanje delovanja građanskih 
partija koje manifestuju „mekše forme” vojnički poraženih nacionalizama iznova 
zaoštrilo nacionalne konfl ikte, pošto su se građanske partije, generalno, sa većom 
ili manjom uzdržanošću odnosile spram novog, federativnog sistema. Naročito se 
srpska nacionalna partija (Demokratska stranka – DS) pod rukovodstvom  Milana 
Grola protivila izgradnji državne strukture po principu „pet nacija – šest republika”, 
osporavajući od srpskog odvojeni crnogorski i makedonski živalj za nacije, kao i 
opravdanost postojanja vojvođanske i kosovske autonomije (DS je stajala na platformi 
srpsko-hrvatsko-slovenačkog trijalizma, te je eventualno mogla da prihvati autono-
mno izdvajanje Bosne i Hercegovine kao prelazne srpsko-hrvatske zone).

Rukovodstva više malih stranaka su se priključenjem Narodnom frontu pona-
šala u skladu sa očekivanjima KPJ, ali rukovodioci dve partije iz starog stranačkog 
sistema koje su tokom 1944-45. iznova dobile na političkom značaju, to jest ruko-
vodioci Hrvatske seljačke stranke i Demokratske stranke to nisu učinili. Oni su 
želeli da postignu potpunu obnovu njihovih partija i bili su spremni da se priključe 
Narodnom frontu samo u slučaju da on funkcioniše po osnovu koalicije partija. U 
toj situaciji KPJ je preduzela sve zarad slamanja legalnih, ali van Narodnog fronta 
postojećih stranaka. One nisu mogle da nastave organizacioni rad na području cele 
države, niti normalnu političku kampanju, njihovi organi jedva da su mogli i da se 
pojave, a njihovi ministri su unutar vlade bili potisnuti na periferiju (pa su tako sva 
trojica do 8. oktobra podneli svoje ostavke), dok je masovnim oduzimanjem birač-
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kog prava (pravo glasa je oduzeto od gotovo 200 000 ljudi, pozivajući se na njihova 
dela tokom rata, no to je bilo opravdano samo delimično) i potiskivanjem stotina 
hiljada u emigraciju, njihova izborna baza bila drastično sužena. Opozicione stranke 
su pod ovakvim uslovima bojkotovale izbore, i pozvale svoje sledbenike na bojkot. 
Izbori su uprkos tome održani 11. novembra, praktično sa jednom jedinom izbor-
nom listom Narodnog fronta, kao jednopartijsko glasanje (bilo je, doduše, moguće 
glasati i protiv liste Narodnog fronta, ali je zbog bojkota i manipulacija u kampanji 
kod stanovništva stvoren utisak da će vlasti saznati kako je ko glasao...). Na koncu je 
glasalo 88,7 procenata osoba sa pravom glasa, a 90,8 procenata tih osoba je glasalo za 
listu Narodnog fronta – što uprkos svim ograničenjima izborne slobode pokazuje i 
to da je u poređenju sa izbornim rezultatima istočnoevropskih komunističkih partija 
iz 1945-46. KPJ zaista imala podršku naroda. Na taj način je u Jugoslaviji praktično 
već krajem 1945. uspostavljen jednopartijski sistem. Nakon izbora je, naime, prestala 
svaka mogućnost za delovanje partija van Narodnog fronta, a male stranke u okviru 
Narodnog fronta nisu predstavljale protivtežu KPJ i ubrzo su odumrle.

Izabrana narodna skupština je već 29. novembra ukinula monarhiju i proglasila 
Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju, ozakonivši 1. decembra dotadašnje od-
luke AVNOJ-a, da bi 31. januara 1946. usvojila i novi socijalistički ustav države (koji 
je u potpunosti sastavljen po obrascu sovjetskog ustava iz 1936). Time je apsolutizam 
KPJ postao potpun. Istina, na površini je, u svakodnevnoj političkoj delatnosti ili u 
štampi, i dalje u prvom planu stajao Narodni front, izražavajući kontinuitet jedinstva 
oformljenog u oslobodilačkom ratu. Međutim, u stvarnosti je afi rmisana apsolutna 
vlast KPJ, kao što je to priznao i prvi legitimni kongres, ukoliko ne računamo osnivački 
kongres iz 1919, V kongres KPJ, koji je trajao od 21. do 28. jula 1948, uz konstataciju, 
da sistem jugoslovenske narodne demokratije vrši funkciju dikatature proletarijata.

Pored čistki i likvidacije višepartijskog sistema, stavljanje crkvi pod kontrolu je 
predstavljalo treću okosnicu novog političkog sistema. Retorzije su sustigle i sve-
štenstvo, a osobito veliki napori su učinjeni zarad slamanja hrvatskog klera, koji je 
smatran za politički najopasnijeg. Tokom istog je u jednom od najvećih političkih 
procesa te epohe (drugi je bio proces četničkom vođi  Draži Mihajloviću od 10. do 
15. jula 1946. koji je okončan smrtnom presudom), 11. oktobra 1946. (a nakon što 
je odbio uspostavljanje jedne „samostalne” – od Vatikana odvojene – hrvatske Ka-
toličke crkve), pod optužbom za saradnju sa ustašama na 16 godina robije osuđen 
zagrebački nadbiskup  Alojzije Stepinac.

Uvođenje jednopartijske diktature nije uzdrmalo međunarodni položaj države: 
 Titovu vladu nije podržavala samo Moskva, već i velike zapadne sile, barem utoliko 
što su ubrzo priznale novu jugoslovensku državu. U pripremama za Pariski mirovni 
ugovor od 10. februara 1947. Jugoslavija je mogla da uzme učešća kao pobednička 
država, saveznik velikih antifašističkih sila. Mirovni ugovori su potvrdili granice 
države. Među jugoslovenskim teritorijalnim pretenzijama akceptirane su samo one 
spram Italije, premda ni one u celosti. No Jugoslavija je i tako dobila teritoriju od 7000 
kvadratnih kilometara sa gotovo 470 000 stanovnika (Istra, Rijeka, Zadar, jugozapadni 
deo slovenskog etničkog područja), dosuđena joj je ratna odšteta od 220 miliona 
dolara, dok je pitanje Trsta premošćeno prelaznim kompromisom: oformljena je 
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Slobodna teritorija Trsta (STT), čija je zona „A” (u suštini grad i obalni pojas koji vodi 
k njemu) dospela pod anglosaksonsku, a zona „B” pod jugoslovensku kontrolu. 

Paralelno sa političkom tranzicijom je – po sovjetskom obrascu – reorganizovana 
i privreda. Podržavljenja su na osnovu odluka AVNOJ-a o konfi skaciji i sekvestraciji 
otpočela još tokom rata, a privremena vlada je nakon marta 1945. nastavila sa ek-
sproprijacijama. Tako je Zakon o nacionalizaciji od 5. decembra 1946. u suštini samo 
kodifi kovao proces koji je de facto već bio sproveden. Na taj način je, uz izuzetak 
poljoprivrede, zanatstva i trgovine na malo, privatna svojina bila likvidirana već 1944-
46, no zakon od 28. aprila 1948. je i zanatsku i sitnotrgovinsku sferu podveo pod strog 
državni nadzor. Dvadeset trećeg avgusta 1945. donet je Zakon o agrarnoj reformi i 
kolonizaciji, na osnovu kojeg su eksproprisani crkveni i privatni posedi veći od 45 hek-
tara, ukupno 1,57 miliona hektara. Polovina, odnosno 800 000 hektara je podeljeno, 
a na ostaloj teritoriji su organizovana državna gazdinstva i zemljoradničke zadruge. 
Zajedno sa podelom zemlje naseljeno je i gotovo 60 000 porodica iz poljoprivredno 
pasivnih krajeva, pretežnim delom Srba, u plodne severne krajeve, gotovo tri četvrtine 
njih u Vojvodinu, a prvenstveno na mesto proteranih Nemaca. Uveden je obavezan 
otkup, a počev od 1948. je izvršen pokušaj kolektivizacije. Spoljna trgovina države je 
orijentisana prema Istoku, a parlament je 28. aprila 1947. prihvatio prvi Petogodišnji 
plan za period 1947-51, čime je uvedena centralizovana planska privreda. U središtu 
prvog petogodišnjeg plana stajali su završetak obnove, elektrifi kacija i razvoj teške 
industrije. U tom duhu plan je propisivao petostruko povećanje industrijske proizvod-
nje, te povećanje poljoprivredne proizvodnje za jedan i po puta u odnosu na 1939. 
godinu. Ove planske cifre, naravno, nije bilo moguće realizovati (premda je izbijanje 
Kominformovskog konfl ikta 1948. predstavljao delimičan razlog za to), međutim, 
treba priznati da su programi obnove bili manje-više ispunjeni. Jugoslavija je pored 
milionskog gubitka u ljudskim životima u ratu pretrpela i veliku materijalnu štetu: 
saobraćajna mreža se raspala, uništene su dve petine industrije i četvrtina stambenog 
fonda. Do 1948. obnova i razvoj industrije zaista su napredovali velikim tempom 
(industrijska proizvodnja je već krajem 1947. za 20 % prevazila predratnu), a jedno 
od objašnjenja za to možemo potražiti u spoljnim izvorima (u pomoći UNRRA-e u 
iznosu većem od 400 miliona dolara, sovjetskoj potpori i pokrenutim reparacionim 
isporukama), ali osnovnu pokretačku snagu su davali doslednost rukovodstva spram 
ciljeva i poglavito samopožrtvovani napori jugoslovenskog društva.

Za razliku od drugih „narodnih demokratija” Jugoslavija je osnovana kao savezna 
država. U cilju lečenja nacionalnih rana iz perioda kraljevine i shodno obećanjima 
AVNOJ-a iz novembra 1943. država je reorganizovana kao federacija pet nacija (srp-
ska, hrvatska, makedonska, crnogorska – bošnjački muslimani tada su smatrani samo 
za versku skupinu) i šest republika (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, 
Makedonija, Crna Gora), a u Srbiji su formirane dve dalje jedinice, Autonomna Oblast 
Kosovo-Metohija koja je pružala dom većini jugoslovenskih Albanaca i višenacionalna 
Autonomna Pokrajina Vojvodina. Tokom povlačenja unutrašnjih granica komisija za 
razgraničenje koju je predvodio  Milovan Đilas generalno je sledila istorijski uspostav-
ljene državne i pokrajinske granice, a u nekim slučajevima one su, kao u slučajevima 
priključenja istočnog dela Srema Vojvodini, odnosno Kotorskog zaliva Crnoj Gori, 
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bile, međutim, modifi kovane po principu etničke korekcije. Privremena državna 
tela država-članica formirana su tokom maja, kada su se regionalna veća AVNOJ-a 
transformisala u republičke parlamente i izabrala lokalne vlade (koje, za razliku od 
savezne vlade, ni tada nisu bile koalicione). Republike su u načelu raspolagale širo-
kom autonomijom (štaviše, i pravom na otcepljenje), dok je savezni parlament bio 
oformljen po dvodomnoj šemi, u vidu Saveznog veća koje je bilo bazirano na načelu 
reprezentacije građana i Veća naroda koje je obezbeđivalo reprezentaciju država-
članica. Pored srpskohrvatskog službeni jezici su postali slovenački i kao književni 
jezik tek tada standardizovani makedonski.

Naravno, u praksi je i prilikom formiranja saveznih struktura praćen sovjetski 
obrazac, pa je zbog toga nova Jugoslavija u početku (i sve do ubrzane stvarne decentra-
lizacije u šezdesetim godinama) mogla biti kvalifi kovana samo kao pseudo-federacija. 
Delokruzi vlasti su koncentrisani na saveznom nivou, a u okviru istog u izvršnim 
organima, derogirajući na taj način ingerencije kako država-članica tako i saveznog 
parlamenta. Koncentraciju vlasti samo je uvećao sveukupni karakter sistema kao 
centralizovane partijske države, pošto centralna institucija vlasti – monopol partije 
– ni u teoriji nije bio zasnovana na federalizmu, već na „demokratskom centralizmu”. 
Početni jugoslovenski federalizam je, dakle, u suštini bio redukovan na dve stvari. S 
jedne strane na administrativnu i kulturnu autonomiju izvesnog stepena (no utoliko je 
ona i izvorno bila veća od one u sovjetskih republika – članica, pošto su u Jugoslaviji 
republički rukovodioci redovno poticali iz lokalnih kadrova, a centralna vlada je zaista 
nastojala da u okviru jugoslovenske kolektivne svesti ojača slovenački, makedonski 
i crnogorski identitet, makar i zbog pukog uravnoteženja srpske i hrvatske prevage, 
odnosno – u slučaju Makedonaca – bugarske privlačne snage), kao i na to što je u 
znaku za njega uvek karakteristične politike ravnoteže Tito nastojao da izbegne da ma 
koja republika zadobije prevagu na saveznom nivou. Zbog toga je od početka nastojao 
da održi višenacionalni sastav partijskog rukovodstva, vlade i generaliteta  što dobro 
ilustruje to što se pored Tita hrvatsko-slovenačkog porekla, koji se nalazio na vrhu 
vlasti – koji je ujedno bio i generalni sekretar partije, predsednik Vlade i Narodnog 
fronta, vrhovni komandant oružanih snaga, te od 14. januara 1953, kao naslednik 
prvog Predsednika države  Ivana Ribara, i šef države – na čelu Centralnog komiteta 
KPJ (CK) nalazilo višenacionalno rukovodstvo: kadrovsku politiku i aparat prinude 
nadzirao je Srbin  Aleksandar Ranković, privredu Slovenac  Boris Kidrič, a Crnogorac 
 Milovan Đilas i Slovenac  Edvard Kardelj ideološka pitanja i spoljnu politiku. 

Uspostavljanje federacije je uprkos nedostacima predstavljalo iskorak, pošto je 
ukinulo onu u lošoj uspomeni opstojeću hegemoniju kojom je raspolagala Srbija 
u periodu kraljevine – to, međutim, ne treba da brkamo sa položajem celokupnog 
Srpstva. Naime, u praksi su Srbi nepromenjeno ostali nacija koja je u političkom 
smislu bila hegemon Jugoslavije i to ne samo u proporciji njihove relativne brojčane 
većine: oni su (i Crnogorci) od početka bili zastupljeniji na rukovodećim funkcijama 
u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i oružničkim telima, no sa izuzetkom najvišeg 
rukovodstva takođe i u saveznom aparatu i ofi cirskom koru.

Ono što je vidljivo iz do sada prezentovanog jeste to da do 1948. nije bilo nika-
kvog posebnog jugoslovenskog puta – ili ukoliko i jeste, da je ta osobenost upravo 
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značila „neaktuelno brzo” uvođenje staljinizma već 1944-45, onda kada je Moskva 
iz međunarodnih razloga još računala sa jednim podužim narodno-demokratskim 
interludijumom u Centralnoj – Istočnoj Evropi. Zbog toga je Jugoslavija postala 
(pored Albanije, koja je u to doba zavisila od nje) prva „staljinizirana” država u re-
giji. Uvođenje sovjetskog društvenog modela, međutim, nije usledilo po sovjetskom 
diktatu, već iz unutrašnjih uzroka, poteklo je iz snage i suverenog politiziranja jedne 
lokalne staljinističke partije, a od početka se povezalo sa zastupanjem nacionalnih 
(„velikojugoslovenskih”) interesa.

SUKOB SA KOMINFORMOM

Sovjetska orijentacija je pored praćenja obrasca u unutrašnjoj politici novu Jugoslaviju 
karakterisala i u spoljnoj politici. Dve države su već 11. aprila 1945. sklopile sporazum 
o prijateljstvu, saradnji i uzajamnom pružanju pomoći i zastupale uglavnom istovetna 
stanovišta u međunarodnom životu. Uistinu je tesna bila i međupartijska saradnja: u 
okviru iste je pored KPSS KPJ bila glavni zagovornik osnivanja Informacionog biroa 
komunističkih i radničkih partija (Kominform, Informbiro). Tome se može zahvaliti 
što je Beograd postao sedište organizacije namenjene okupljanju vodećih evropskih 
komunističkih partija, a koja je osnovana na konferenciji u Škljarskoj Porembi 
(Poljska) koja je trajala od 22. do 27. septembra 1947. U pozadini tesne sovjetsko-
jugoslovenske kooperacije stajalo je to što je Moskva jugoslovensku partiju i državu 
tretirala kao važno uporište u ostvarivanju njenih istočnoevropskih ciljeva, dok je 
Beograd imao potrebu za podrškom velikih sila kako iz spoljnopolitičkih razloga 
(pošto je brzo narušen njegov odnos sa anglosaksonskim silama, dok je sa većinom 
njegovih suseda bio u teritorijalnom sporu) tako i sa ekonomskog aspekta (pošto je 
zbog obnove i planirane industrijalizacije imao potrebu za spoljnim izvorima). Pored 
toga, dve države je povezivala i ideološka bliskost, što je u očima revolucionarnim 
radikalizmom zagrejanog Beograda predstavljalo dalji važan motiv za saradnju. 

Ipak, sovjetsko-jugoslovenski odnos uz sve navedeno već ni tada nije bio bez 
smetnji. Na samostalnost i uspehe jugoslovenskog antifašističkog ustanka (dodajmo: 
s pravom) ponosna KPJ ljubomorno je čuvala svoju slobodu u donošenju odluka u 
odnosu sa svima, pa tako i sa Moskvom, a pored toga je svoju rukovodeću regionalnu 
ulogu među istočnoevropskim (ili barem balkanskim) „narodnim demokratijama” 
smatrala svojom „prirodnom baštinom”. U tom znaku je Jugoslavija ubrzo izgradila 
mrežu istočnoevropskih ugovora o prijateljstvu, te je već krajem 1947. (odnosno pre 
Sovjetskog Saveza!) sklopila iste sa svakom socijalističkom državom. Posebno tesni 
kontakti su uspostavljeni sa Albanijom i Bugarskom i to u tolikoj meri da su ove tri 
države na najvišem nivou otvoreno razgovarale o nameri ujedinjenja u Balkansku 
Federaciju, te je, štaviše, Albanija de facto egzistirala kao jugoslovenski protektorat. 
Jugoslovenski teritorijalni zahtevi su prouzrokovali rasprave ne samo sa pojedinim 
susednim državama, ili anglosaksonskim silama, već i sa Sovjetima, pošto Moskva 
nije mogla da podržava jugoslovenske pretenzije onom snagom kojom je Beograd to 
želeo. To je posebno bilo istinito u pogledu Trsta, pošto Sovjeti nisu želeli da zbog 
toga dospeju u oštar konfl ikt sa zapadnim silama, ili da po osnovu bartera odustanu 
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od nekog drugog potraživanja, dok su osim toga trebali da vode računa i o interesima 
italijanskih komunista.

Beograd je nadalje razdraživalo nasilničko i nedisciplinovano ponašanje sovjetskih 
trupa koje su prelazile preko jugoslovenske teritorije 1944-45, u ekonomskoj oblasti 
nejednakost koja se manifestovala u sovjetskom iskorišćavanju mešovitih preduzeća, 
često „komandantsko” ponašanje stručnjaka, anonsi vesti o podeli Balkana na en-
glesko-sovjetske sfere interesa, te naročito to što su sovjetske tajne službe pokušale 
da se iza  Titovih leđa ugrade u jugoslovenske aparate i time izgrade jednu direktnu, 
informacionu i agenturnu mrežu zaobilazeći Beograd.

 Sovjetsko-jugoslovenska saradnja je uprkos ovakvim razmimoilaženjima godinama 
ostala suštinski nenarušena, a do fatalnog narušavanja veza došlo je tek početkom 
1948. Onda kada je jačanjem hladnoratovskih tendencija  Staljin imao nameru da 
potpuno homogenizuje i centralizuje „mirovni blok” želeo da i Jugoslaviju stavi u 
strogu podređenost i punu hijerarhijsku zavisnost. No sledstveno međunarodnom 
položaju Jugoslavije, njenom geografskom lokalitetu, nepostojanju sovjetskog vojnog 
prisustva i u poređenju sa drugim istočnoevropskim komunističkim rukovodiocima 
istaknutoj domaćoj podršci,  Tito je mogao da dopusti sebi sučeljavanje sa staljini-
stičkom centralizacijom, kao i sa namerom ojačavanja neposrednog moskovskog 
upravljanja. Pored odbrane svoje nezavisnosti, Beograd je u sukob sa Moskvom 
došao i zbog toga što se u nekoliko konkretnih pitanja našao na različitim pozicija-
ma od Moskve. Rasprave je posebno izazivao manir sistema uzajamnih veza među 
balkanskim narodnim demokratijama.  Staljinu nije bila u interesu sveobuhvtana in-
tegracija novih socijalističkih država, spram koje bi teže mogao da afi rmiše sovjetsku 
dominaciju i princip direktnog upravljanja negoli spram skupine manjih država, a 
jednim od težišta celokupne koncepcije smatrao je Jugoslovene, koji su nastojali da 
postignu vodeću ulogu u regionu. Zbog toga je naredio da 10. februara u sovjetski 
glavni grad dođu rukovodioci Jugoslavije i Bugarske, te im je na sastanku rekao kakvu 
pogrešnu politiku vode i koliko pogrešno shvataju pitanje Balkanske Federacije – 
premda se nije ogradio od teorijske mogućnosti uspostavljanja federacije, govorivši, 
štaviše, afi rmativno o dualnom bugarsko-jugoslovenskom ujedinjenju. Jugoslaviju su 
predstavljali  Kardelj,  Đilas i  Bakarić –  Tito je odsustvovao, pa je tako jugoslovenska 
delegacija mogla da taktizira time da se saglašava sa svim, dodajući da konačnu reč, 
naravno, treba kod kuće da izrekne drug  Tito... Bugarska delegacija se, međutim, 
sastojala od rukovodilaca najvišeg ranga, na čelu sa Dimitrovim, pa je tako bila 
prinuđena na potpunu samokritiku na licu mesta. Pored kritike planova o federaciji 
 Staljin je izrazio svoje negodovanje i zbog drugih spoljnopolitičkih osamostaljivanja 
njegovih gostiju, kritikujući albansku politiku Beograda (posebno nameru o slanju 
jugoslovenskih trupa u Albaniju) i beogradsku podršku grčkim komunistima. Zbog 
toga je  Kardelj morao da potpiše sporazum po kojem će Beograd počev od tada pre 
donošenja spoljnopolitičkih odluka koje se tiču obe strane uvek zatražiti mišljenje 
Sovjetskog Saveza. 

Nakon povratka delegacije kući u Beogradu je odlučeno da se neće prihvatiti uloga 
satelita: odlukom rukovodstva KPJ od 19. februara i 1. marta odbačeni su moskovski 
zahtevi. Na sovjetski se odgovor nije dugo čekalo. Već su u februaru suspendovani 
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pregovori o produženju trgovinskog sporazuma, a 18-19. marta su opozvani ekonom-
ski i vojni savetnici. U narednim nedeljama došlo je do razmene više pisama između 
dva partijska rukovodstva, ali je već prvo (od strane  Staljina i  Molotova potpisano) 
pismo CK KPSS od 27. marta sadržalo sve suštinske tvrdnje kojima je kasnije op-
tuživana KPJ. Jugoslovensko rukovodstvo je gotovo unisono odbacilo optužbe. Na 
sednici CK od 12. aprila na kojoj se odlučivalo o odgovoru na pismo KPSS od 27. 
marta jedino se  Sreten Žujović zalagao za pomirljivu intonaciju, a koji je zajedno 
sa  Andrijom Hebrangom (koji je verovatno bio  Staljinov kandidat za  Titovo mesto) 
ubrzo uhapšen usled straha da će obrazovati prosovjetsku frakciju, ili emigriravši u 
inostranstvo oformiti protuvladu.

KPSS je o razmeni pisama obavestila članice Kominforma znanja KPJ i predlo-
žila da se ovo pitanje stavi na dnevni red narednog zasedanja Biroa. Partije-članice 
Kominforma (prva među njima, Komunistička partija Mađarske koju je predvodio 
 Rakoši) brzo su pružile uveravanja o svojoj podršci moskovskom stavu, naravno, 
bez toga da su pitale Beograd. Tako je od 20. do 22. juna u Bukureštu održana druga 
konferencija Kominforma sa raspravom o stanju u KPJ na dnevnom redu, uprkos 
tome što na njemu nije prisustvovala KPJ (koja je u poslednjem trenutku bila for-
malno pozvana). Odluka koja je po Srbe bila na posebno uvredljiv način objavljena 
28. juna, na godišnjicu Kosovske bitke iz 1389. protiv Turaka, učinila je spor jav-
nim i praktično isključila KPJ iz Kominforma, te sedište organizacije premestila iz 
Beograda u Bukurešt. Razglasivši optužbe iz prolećnih pisama KPSS, rezolucija je 
prekorila KPJ za nacionalističko i oportunističko skretanje, kritikovala nedostatak 
partijske demokratije, potiskivanje partije u pozadinu u korist Narodnog fronta, fa-
vorizovanje kulačkih elemenata, te proglasila  Tita,  Rankovića,  Kardelja i  Đilasa lično 
odgovornima za sve navedeno. Na kraju je pozvala „zdrave snage” KPJ da u slučaju 
potrebe, ukoliko se greške ne isprave, udalje svoje rukovodioce koji su skrenuli sa 
marksističko-lenjinističkog puta.

Rezolucija je objavljena i u Beogradu, izazvavši opšte iznenađenje. Niz partijskih 
odluka i narodnih zborova je odbacio optužbe Kominforma, a među njima i V kongres 
KPJ koji je održan od 21. do 28. jula – ali  Staljin i Sovjetski Savez još nisu bili direktno 
napadnuti u nadi mogućeg sređivanja spora. Međutim, događaji nisu napredovali u 
tom smeru: Sovjetski Savez i njegovi saveznici su nakon juna učinili sve što je bilo 
moguće učiniti zarad izolacije Jugoslavije. Razvila se gruba propagandna kampanja, 
čiji su karakteristični primerci bili protivjugoslovenske klevete na istočnoevropskim 
koncepcijskim procesima, ili rezolucija treće (zvanično budimpeštanske, a zapravo 
galjateteške) konferencije Kominforma održane 15-16. novembra 1949, po kojoj je 
u Jugoslaviji, koja je tokom 1948. smatrana tek za s pravca skrenulu državu, izdaja 
postala potpuna: u državi je uspostavljen fašistički sistem, a partijski rukovodioci kao 
agenti imperijalizma pletu zavere i u drugim narodnim demokratijama. Međupartijski 
konfl ikt je prenet i na međudržavni plan, pa je tako u jesen 1949. praktično prestala 
svaka veza između Jugoslavije i država sovjetskog bloka. U danima nakon Rajkovog 
procesa socijalističke države su i formalno raskinule svoje ugovore o prijateljstvu sa 
Jugoslavijom (jedini koji je bio otkazan od strane Beograda je jugoslovensko – albanski 
ugovor). Umnožili su se oružani pogranični incidenti: između 1948. i 1954. je izbilo 
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150 većih ili manjih oružanih incidenata (često sa smrtnim ishodima), mada od proleća 
1953. sve ređe. Pored toga, socijalističke države su osnovale i emigrantske organizacije 
(„Savez jugoslovenskih patriota”) i Jugoslaviju podvrgle potpunoj ekonomskoj blokadi. 
To je dovelo državu u tešku poziciju, koja je nakon 1945. u potpunosti bila preorijen-
tisana na spoljnu ekonomiju sa Istočnom Evropom, pošto su već 1948. dve trećine 
spoljnotrgovinske razmene vršene sa Sovjetskim Savezom i drugim socijalističkim 
državama. Situaciju su dalje otežavali i vojni izdaci koji su narasli na gotovo 20 % na-
cionalnog dohotka (između 1947. i 1951. je po pojedinim izvorima vojnoindustrijska 
proizvodnja bila gotovo šestostruko povećana), kao i teškom sušom u 1950. i 1952. 
godini (u te dve godine je došlo i do drastičnog pada nacionalnog dohotka). Trebalo je 
stopirati 40 % investicija, deo industrijskih pogona je iz pograničnih oblasti premešten 
u unutrašnjost države, a snabdevanje stanovništva je palo na ratni nivo. 

No ma koliko da su teških nedaća izazvale ekonomska i politička blokada, izola-
cijom nisu uspeli da slome Jugoslovene. Istina, u godinama konfl ikta (posebno na 
početku) na desetine hiljada članova partije je imalo svoje rezerve prema novom 
antisovjetskom kursu KPJ, a među njima i mnogi rukovodioci srednjeg nivoa. Gotovo 
60 000 članova je isključeno iz partije, zajedno sa svim posledicama po egzistenciju. 
Pet hiljada njih je emigriralo u socijalističke države, a UDBA je oformila poseban 
internacioni logor za (nekada stvarne, a nekada samo pretpostavljene) simpatizere 
Kominforma na dva mala jadranska ostrva, Golom Otoku i Svetom Grguru, na 
kojima je tokom nekoliko godina boravilo 16 000 „kominformovskih narodnih ne-
prijatelja” – i ovo pokazuje da je jugoslovenska destaljinizacija započeta na prilično 
staljinistički način. Međutim, jedinstvo partije je održano, a u svojoj nezavisnosti 
ugroženi narodi Jugoslavije svrstali su se iza KPJ koja je odbacila moskovski diktat. 
Broj članova partije je npr. između dva kongresa iz 1948. i 1952. narastao sa 470 000 
na 780 000. Tako je politika izolacije ostala bez rezultata, pošto  Tito nije upražnjavao 
samokritiku, a  Staljin nakon hapšenja  Žujovićevih nije imao mogućnost za izazivanje 
rascepa u jugoslovenskom rukovodstvu. Vojnu intervenciju pak nije mogao da rizi-
kuje zbog očekivanog unutrašnjeg otpora i neizračunljivosti međunarodne eskalacije. 
Ne zaboravimo da je to razdoblje predstavljalo jedan od najtežih perioda hladnog 
rata (prva Berlinska kriza, Korejski rat) i da su zapadne sile već od 1949. počele da 
pomažu Jugoslaviju. Zbog toga je  Staljin morao da se zadovolji manjim zlom: ako 
već nije uspeo da je slomi, on je svodeći gubitke na minimum izopštio Jugoslaviju iz 
socijalističkog lagera, sprečavajući time dalje širenje „virusa nezavisnosti”, premda 
izvorno nije želeo da izopšti  Titovu državu, već da je upravo suprotno time dovede 
do statusa vazala i uvrsti u monolitni poredak lagera. 

Kominformovska hajka protiv Jugoslavije trajala je gotovo pet godina, do Sta-
ljinove smrti 5. marta 1953. Tek je tada otvorena mogućnost za sređivanje odnosa 
sa sovjetskim blokom, pa je nakon posredstvom tajnih kanala juna 1954. (pismom 
sovjetskog partijskog rukovodstva koje predlaže uspostavljanje kontakata i priznaje 
socijalistički karakter Jugoslavije) pokrenutih ispipavanja 26. maja 1955. sovjetska 
delegacija pod rukovodstvom prvog sekretara KPSS  Nikite S. Hruščova otputovala 
za Jugoslaviju. Na pregovorima su dve strane odlučile da normalizuju uzajamne veze 
na osnovu Beogradske deklaracije (2. jun), koja je za Jugoslovene predstavljala veliku 
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pobedu, odnosno polazeći od principa poštovanja suvereniteta i mnoštva puteva u 
socijalizam. Pomirenje, međutim, nije dovelo do povratka Jugoslavije u socijalistički 
lager (premda je upravo domamljivanje predstavljalo najviši cilj  Hruščovljevog „do-
laska u Kanosu”), pošto su već bile u razvoju za okosnicu nove jugoslovenske spoljne 
politike karakteristične (i uspešne) osnove „politike klackalice” i nesvrstanosti.

NASTANAK TITOIZMA

Spoljnopolitički raskid sa staljinističkim Sovjetskim Savezom postavio je Jugoslaviju 
na novu razvojnu putanju. 

Naravno, ne smesta – štaviše, za prvih godinu-godinu i po dana pritisak diktature 
se još i pojačao. Prve reakcije jugoslovenskih rukovodilaca bile su (zbog odbrane 
nezavisnosti), naime, usmerene ka pomirenju sa Moskvom, te su u nadi sređivanja 
spora želeli da dokažu da oni zaista hode po „ispravnom sovjetskom putu” socijali-
stičke izgradnje. To demonstrira i plenum CK od 28. do 30. januara 1949, koji je put 
izlaska iz krize video u intenziviranju partijske kontrole, pooštravanju administrativne 
discipline i ubrzavanju kolektivizacije (treba potvrditi da je rukovodeća uloga parti-
je, a ne Narodnog fronta i da KPJ uopšte nije „kulačka partija”). Odluka o stvarnoj 
promeni kursa i jačanju poverenja naroda u partiju posredstvom proglašavanja novih 
principa doneta je nakon sticanja spoznaje o potrebi postizanja spremnosti za dubok 
i dugotrajan konfl ikt, te o tome da sve resurse države treba usmeriti ka odbrani od 
„birokratskog režima koji se izmetnuo u imperijalistički državni kapitalizam”. Tako je 
u to vreme kvalifi kovan Sovjetski Savez, pošto su koreni kominformovske kampanje 
nađeni u etatističkoj degeneraciji sovjetskog sistema, ispreplitanju partije i države i 
gospodarenju tako nastalih partijsko-državnih struktura nad društvom. Ova radikalna 
ideološka kritika je, međutim, u krizu legitimiteta povukla i samu KPJ, pošto takav 
Sovjetski Savez za Jugoslaviju nije mogao da i nadalje ostane uzorna socijalistička 
država, mada je tokom partizanskog rata i reorganizacije države sve do 1948. u sve-
mu bio praćen sovjetski primer. Zbog toga su polako počele da se traže staljinizmu 
suprotstavljive socijalističke ideje i da se grozničavo pred domaćim javnim mnjenjem 
i pred Zapadom (od kojeg je očekivana pomoć u sučeljavanju sa Moskvom) sprovode 
nastojanja usmerena ka dokazivanju da je jugoslovenski režim, premda jednopartijski, 
ipak nešto drugo nego sovjetski. Tokom ovoga su spram ideoloških pitanja prijemčiviji 
i teoretski obrazovaniji partijski rukovodioci ( Đilas,  Kardelj,  Pijade,  Kidrič) otkrili 
radničko-samoupravne tradicije „predstaljinskog” socijalizma i ubedili su  Tita da 
jugoslovenski socijalizam treba da se vrati njima.

Tokom ovog traženja puta oformljen je i titoizam, jedan osobeni reformsko-komu-
nistički ideološki pravac i politička praksa, koji su u znaku povratka  Marksu i  Lenjinu 
želeli da revidiraju  Staljina. Time se uspelo tokom 1950-60-ih godina Jugoslaviji dati 
određene pozitivne impulse (štaviše, i drugim socijalističkim državama i komuni-
stičkim partijama posredstvom inspirisanja reformi) – pri čemu je pored za njega 
karakterističnih specifi čnosti (samoupravljanje, tržišni socijalizam, nesvrstanost, 
federalizam) on do kraja sačuvao i sve bitne karakteristike boljševizma (antikapita-
lizam, „diktatura proletarijata”, aufk lerizam, itd.) i staljinizma (npr. kult ličnosti).
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Prva etapa nove politike, utemeljenje samoupravnog socijalizma, zbila se u godi-
nama između 1949. i 1953. Kao vesnika nove koncepcije Skupština je zakonom od 
28. maja 1949. uvećala samostalnost Narodnih odbora (lokalnih odbora), da bi počev 
od decembra 1949. u određenim preduzećima bili uspostavljeni konsultativni rad-
nički saveti eksperimentalnog karaktera. Na osnovu povoljno vrednovane društvene 
recepcije (za pola godine je od izvorno planiranih 215 bilo formirano dobrano više, 
520 radničkih saveta) parlament je 26. juna 1950. usvojio Osnovni zakon o uprav-
ljanju državnim privrednim preduzećima i višim privrednim udruženjima od strane 
radnih kolektiva. Tadašnji  Titov govor bio je prvi sveobuhvatniji ideološki iskaz o 
novom putu, a ovi ideološki temelji (premda su samoupravni sistem i njegova pravna 
regulativa tokom decenija prošli kroz bezbrojne promene) su ostali na snazi sve do 
raspada Titove Jugoslavije. Po njima država tokom socijalističkog razvoja odumire, 
a taj proces treba da započne (sa izuzetkom vojnih funkcija) već neposredno nakon 
preuzimanja vlasti i to ponajpre u ekonomiji, pošto je smanjenje ekonomskih funkcija 
države i samo deo preobražaja proizvodnih odnosa. Zbog toga radnici preduzeća 
treba da upražnjavaju funkcije javnog vlasništva, odlučujući posredstvom zakonskih 
okvira i izabranih radničkih saveta o planovima preduzeća, ličnosti direktora i ko-
rišćenju neto-dohotka. Ovim državna svojina nad sredstvima za proizvodnju, koja 
predstavlja samo prvobitni, niži oblik kolektivne svojine (odnosno u slučaju njenog 
trajnog opstanka osnovicu birokratske degeneracije) biva transformisana u viši oblik 
društvene svojine. Prelazak na samoupravljanje je postepen, ali trajan proces, a njegov 
tempo uglavnom zavisi od nivoa kulturnog uzdignuća radnika i jačanja klasne svesti, 
a u jugoslovenskim prilikama konkretno započinje decentralizacijom upravljanja nad 
privredom i prenošenjem upravljanja nad preduzećima. Partija treba da preuzme 
rukovodeću ulogu „novog tipa”: ona treba da se koncentriše na politički i ideološki 
rad usmeren ka organizovanju i vaspitavanju radnika, a ne ka upravljanju državom, 
pošto bi u slučaju isključivog bavljenja partije državnim aparatom neizbežno došlo 
do njenog srastanja sa birokratskom državnom mašinerijom. 

Naredne bitne korake u transformaciji predstavljale su mere koje su bile usmerene 
na to, da za radničko samoupravljanje u preduzećima stvore izvesnu samostalnost 
i manevarski prostor. Tokom 1950-51. ukinuta su granska savezna ministarstva, a 
upravljanje nad preduzećima je prebačeno u delokrug republika (koje su delimično 
bile dalje decentralizovane), da bi zakonima od 27. i 29. decembra 1951. u znaku 
ideje tržišnog socijalizma bilo decentralizovano i planiranje, te liberalizovano utvr-
đivanje cena i nadnica. Opšti zakon o narodnim odborima od 1. aprila 1952. je sa 
ciljem jačanja lokalnih samouprava postavio osnove tzv. komunalnog sistema, dok 
je reformom Ustava od 13. januara 1953. započeto prilagođavanje viših (saveznih 
i republičkih) državnih struktura novoj ideologiji. U okviru toga je „zarad jačanja 
položaja radničke klase u vlasti” u svojstvu drugog veća skupštine formirano Veće 
proizvođača, funkcije vlade prebačene su na Izvršna veća (čime se želeo afi rmisati 
princip parlamentarne vladavine), a za  Tita je uspostavljena funkcija Predsednika 
republike sa širokim ovlašćenjima. Ovim su položeni oni u kasnijim decenijama tako 
osobeno mešoviti temelji jugoslovenskog sitema vlasti (jednopartijska diktatura, 
predsednički režim, federalizam, kombinacija elemenata komunizma saveta i parla-
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mentarne forme vladavine). Od spoljnjih organizacionih karakteristika i formalno-
pravnih promena je, međutim, bilo važnije to što se tada počeo menjati i karakter 
političkog sistema: počeli su da omekšavaju metodi vršenja vlasti, dok su osnovne 
strukture jednopartijskog sistema i personalne vladavine ostale neozleđene. U tom 
je obliku nakon retorzija iz 1944-45. smirujuća, te počev od 1948. iznova pojačana 
(a tada pretežno spram simpatizera Kominforma i zbog kolektivizacije negodujućih 
seljaka zaoštrena) diktatura počela da popušta. Prvi znak za to bio je plenum CK 
od 3. i 4. juna 1951, koji je kritikovao razmere čistki i „česta” bezakonja, te koji je 
proglasio delimičnu amnestiju. Ovim je  Titov režim počeo da gubi izvorni i za njega 
karakterističan staljinistički despotizam i – vremenom – da biva pripitomljen u neku 
vrstu birokratske autokratije pragmatičnog, paternalističkog karaktera.

Proglašenje samoupravljanja nije izazvalo ozbiljnije političko protivljenje. U partiji 
je generalno smatrano organskim delom borbe protiv Kominforma, te su ga zbog 
toga prihvatili i oni kadrovi koji su se bojali haosa, širenja neorganizovanosti, te je u 
najgorem slučaju smatrano za neku vrstu neophodnog zla, neizbežne „ekonomske žr-
tve” položene na oltar socijalističke ideologije. Tako je novi kurs odobrio i VI kongres 
partije koji je održan od 2. do 7. novembra 1952. (KPJ je svoje ime tada promenila 
u Savez komunista, oživljavajući marksističku tradiciju iz 1847-48.), a učvrstila ga 
je i ustavna reforma od 13 januara 1953. Pozitivnu recepciju novog kursa olakšalo 
je i to što mere, premda atraktivne, zapravo nisu donele radikalne promene. Čvrsti 
uslovi blokade učinili su neizbežnim održanje centralizacije, koncentraciju izvora, te 
je zbog toga u državi zapravo postojala neka vrsta ratnokomunističkog kompulsivnog 
privređivanja, a centralizam osnovnih elemenata sistema (partije, oružanih snaga, 
redistributivne budžetske politike) opstao je još dugo, sve do sredine šezdesetih 
godina. Neposredni cilj mera nije ni bila stvarna centralizacija, već reprezentovanje 
nove ideologije, jačanje poverenja jugoslovenskog društva u KPJ/SKJ kao nezavisnu 
„nacionalnu”  komunističku partiju (koja predstavlja jugoslovenske interese) i novi 
model socijalizma kao društvene perspektive. Proglašenje samoupravljanja je utoliko 
imalo važnu legitimišuću funkciju, te je jačanjem poverenja doprinelo tome da Jugo-
slavija bude u stanju da se uspešno suprotstavi  Staljinovom Sovjetskom Savezu.

Naravno, ovaj uspeh je imao i ne manje važne dalje uzroke, a među kojima su i 
okončanje kolektivizacije, zapadna pomoć, kao i – na šta smo već ukazivali – teror 
prema „informbirovcima” i odluka Moskve da ne posegne za sredstvima vojne inter-
vencije. Naročito je važno bilo odustajanje od kolektivizacije, pošto je samo tako mogla 
biti pružena ruka pomirenja prema seljaštvu, koja je činila većinu jugoslovenskog 
društva (u manjoj meri, te mimo htenja da postane gest spram Zapada i nacionalne 
inteligencije, sličnom je cilju služilo i ublažavanje pritiska na crkve, npr. pretvaranje 
Stepinčeve kazne u kućni pritvor decembra 1951.). U početnoj fazi udaljavanja od 
Sovjetskog Saveza  Titova vlada je još i intenzivirala kolektivizaciju, što je imalo za 
rezultat to da je na prekretnici 1950-51. cca 25 % poljoprivrednih površina dospelo 
u posed seljačkih radnih zadruga. Otpor seljaštva je, međutim, bio previše jak da bi 
ga bilo moguće ispustiti iz vida, pošto bez masovne podrške seljaštva evidentno ne 
bi bilo ni šanse za eventualni novi, ovoga puta antisovjetski rat za nezavisnost. Ipak, 
u to je vreme iz raznoraznih razloga (ekonomskih, nacionalnih, verskih) u državi 
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izbilo više seljačkih buna, npr. u maju 1950. u bosanskoj Cazinskoj Krajini i u okolini 
hrvatskog Slunja. Pored svega toga je uz blokadu i dve sušne godine još i haos izazvan 
kolektivizacijom imao ulogu u prehrambenim poteškoćama. Zbog toga je na osnovu 
odluka partijskog plenuma koji je održan 29. i 30. decembra 1949. kolektivizacija 
najpre usporena, a potom i prekinuta, dok je obavezni otkup ukinut. Posle toga je 
dekretom od 30. marta 1953. određen potpuno novi smer agrarne politike. Prišlo 
se reorganizaciji zemljoradničkih zadruga, koje su vremenom postale samoupravna 
poljoprivredna preduzeća, te je nadalje dozvoljeno članstvu da istupi iz zadruge 
i ponese sa sobom predatu zemlju do površine od 10 hektara (veličina privatnog 
poseda je maksimalizovana do te granice). Pod uticajem ovoga gro zemljoradničkih 
zadruga je ubrzo prestao da postoji, a osnovno sredstvo „socijalističkog preobražaja” 
sela postala je kooperacija društvenog sektora i privatnih gazdinstava, odn. društveni 
otkup poljoprivrednog zemljišta. 

Izvanredno važan element sučeljavanja sa Sovjetima predstavljalo je repozicioni-
ranje spoljne politike države. Okončanje izolacije i obezbeđivanje neophodne spoljne 
pomoći za preživljavanje su za Jugoslaviju koja se borila sa velikim poteškoćama, a 
koja je do tada bila podvrgnuta blokadi od strane njenih istočnoevropskih saveznika, 
predstavljalo elementarnu nužnost, a tome se kratkoročno mogla nadati samo od 
zapadnih sila. Zato je za Beograd postalo važno sređivanje jugoslovenskih veza sa 
Zapadom, koje su nakon 1945. dospele na minimum. Velike zapadne sile su ubrzo 
prepoznale mogućnost da je sa Jugoslavijom u potpunosti izvodljivo uspostavljanje 
pojasa koji bi odvojio Moskvu od Mediterana, a koji bi se protezao od Turske do Italije 
(nije slučajno  Čerčil već 1944. zahtevao 50 % uticaja u Jugoslaviji), te da bi lakše mogli 
biti neutralisani snažni italijanski i grčki komunistički pokreti. Prepoznato je i to da 
bi anonsiranjem jednakosti socijalističkih zemalja i raznolikosti oblika socijalističke 
izgradnje titoistička ideologija mogla imati dezintegrativni uticaj na monolitni po-
redak sovjetskog bloka. Zbog toga su one odlučile da potpomognu Jugoslaviju bez 
propisivanja za  Tita neprihvatljivih preduslova u zamenu za potporu. 

Ponovno uspostavljanje kontakata, međutim, nije išlo lako. Naime, potpomaganje 
Jugoslavije koja je postala antisovjetska ubrzo je postalo važan strateški i propagan-
distički cilj na Zapadu, ali je do 1948. iz više razloga (boljševizacija države, konfl ikt 
oko Trsta, podrška grčkim komunistima) svoj efekat ispoljilo i nagomilano nepo-
verenje. Zbog toga je obimnije pružanje pomoći krenulo tek od 1949, na vrhuncu 
hladnog rata, kada je zbog razvoja oružanih snaga istočnog bloka i erozije jugoslo-
venske vojne nadmoći spram njenih suseda intervencija protiv Jugoslavije izgledala 
kao realna opasnost. No u početku nije samo Zapad bio nepoverljiv prema do tada 
istinski ratobornom balkanskom komunisti, Josipu Brozu Titu, već je i  Tito zazirao 
od Zapada. U početku je verovao u sopstvenu snagu i sve dok mu nije postalo jasno 
koliko je duboku provaliju između dve države usekla  Staljinova politika čuvao se toga 
da brzom promenom orijentacije sam preseče mogućnost sređivanja sovjetsko-jugo-
slovenskih odnosa. Pored toga, on je i iz ideoloških razloga prezao od zavisnosti od 
kapitalisa. No 1949. se, međutim, kominformovska hajka protiv Jugoslavije izrodila 
do te mere da više nije bilo moguće gajiti iluzije. Tako je Jugoslavija morala da okonča 
pružanje pomoći grčkim ustanicima (jugoslovensko-grčka granica je zatvorena juna 
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1949, te su tako od zaleđa odsečeni komunistički partizani izgubili građanski rat), 
trebala je da prizna svoja dugovanja od pre 1941. i svoje nacionalizacijom izazvane 
odštetne obaveze, u zamenu za koje su – nakon određenih ranijih ispomoći – 27. 
avgusta 1951. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Francuska sklopile sporazum o 
pružanju ekonomske pomoći sa Jugoslavijom, dok je 14. novembra potpisan ame-
ričko-jugoslovenski sporazum o razvoju jugoslovenskih oružanih snaga. Nakon 
njih je sledio ekonomski sporazum sa Saveznom Republikom Nemačkom sklopljen 
11. juna 1952. Na osnovu njih su velike zapadne sile u periodu do 1955. isporučile 
Jugoslaviji ekonomsku i vojnu pomoć u vrednosti od 1,2 milijarde dolara. Sve ovo 
je imalo izvanrednu važnost, pošto bez toga država jedva da je mogla da ostane na 
nogama. Obim pomoći je za pojedine zapadne države bio uporediv sa potporom koja 
je distribuirana u oviru Maršalovog plana, ali je bilo važno i to da je Zapad iznova 
prihvatio Jugoslaviju za svog ekonomskog partnera: 1953. se već 90 % jugoslovenske 
spoljnotrgovinske razmene odvijalo sa zapadnim državama. 

U sklop obaveza Jugoslavije prema ponovnom uspostavljanju kontakata sa Za-
padom spadalo je i sklapanje ugovora o prijateljstvu sa Grčkom i Turskom, dvema 
balkanskim zemljama-članicama NATO pakta, 28. februara 1953. (koje je 9. avgusta 
1954. prošireno – veoma kratkotrajnim – vojnim savezništvom), te odustajanje od 
Trsta. Kao što smo to već pominjali, nakon Drugog svetskog rata je vođena oštra 
rasprava o pripadnosti grada, koja je 1947. privremeno zamrznuta uspostavljanjem 
Slobodne Teritorije Trsta (STT). Na kraju je Londonskim sporazumom četiri sile 
(američko-britansko-italijansko-jugoslovenske) potvrđena italijansko-jugoslovenska 
granica (danas italijansko-slovenačka): zona „B” Slobodne Teritorije Trsta i pojedini 
delovi zone „A” priključeni su Jugoslaviji, a veliki deo zone „A” pak (grad i obalni 
pojas koji vodi k njemu) pripojeni su Italiji. 

Jugoslavija, međutim, iako je bila upućena na zapadnu pomoć, kao socijalistička 
država nije želela da dospe ni u zavisnost od Zapada. Zbog toga je na „ničiju ze-
mlju” između Istoka i Zapada potisnuta država od početka sebi tražila neki treći 
put: pokušalo se sa stvaranjem kontakata sa zapadnom nekomunističkom levicom, a 
spoljnopolitički sa fokusiranjem na UN. Beograd je nakon defi nitivnog narušavanja 
sovjetsko-jugoslovenskih veza pokušao da u Organizaciji ujedinjenih nacija zadobi-
je garancije nezavisnosti, ali je novonastali OUN-centrizam potpomoglo i to što je 
skupština svetske organizacije 20. oktobra 1949. izabrala državu za nestalnog člana 
Saveta bezbednosti. To je jednim delom predstavljalo važnu poziciju u reprezentovanju 
jugoslovenskih interesa, dok su drugim delom kontakti sa prominentnim državama 
trećeg sveta na forumima OUN (Indija, Egipat, Indonezija), odnosno identičnost sa 
njihovim stavovima u više važnih pitanja (npr. u oceni rata u Koreji, ili oslobodi-
lačkih pokreta u kolonijama) probudili zanimanje Jugoslovena prema novooslobo-
đenim državama. Oni su smatrali da se ove države u pogledu očuvanja sopstvene 
nezavisnosti i sovjetsko-američkog bipolarnog nadmetanja nalaze u položaju koji 
je sličan Jugoslaviji. Stoga je tim više u njima (naročito u Indiji koja je smatrana  za 
potencijalnu velesilu) viđen onaj potreban i moguć krug saveznika sa kojim bi putem 
kooperacije bilo moguće držati se na odstojanju od uticaja obe super-sile i njihovih 
blokovskih modela. Početno solidno traženje kontakata su počev od 1954. smenile 
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aktivnije inicijative, a nakon ublažavanja sovjetskog pritiska i sređivanja tršćanskog 
pitanja porasla je manevarska zona jugoslovenske spoljne politike. Ovu novu aktivnost 
dobro manifestuje to što je jugoslovenski predsednik, koji u vreme izolacije više od 
pet godina nije kročio iz države (u periodu između puta u Rumuniju decembra 1947. 
i puta u Englesku marta 1953.) za godinu i po dana između decembra 1954. i jula 
1956. posetio Indiju, Burmu, Egipat i Etiopiju, odnosno primio kod kuće indijskog 
vođu  Džavaharlala Nehrua i egipatskog vođu  Gamala Abdela Nasera. Tokom njih je 
(no ponajviše nakon epohe o kojoj se raspravlja u ovoj studiji) uobličena jedna od 
„zaštitinih marki” Titove Jugoslavije – nesvrstana spoljna politika.

U zaključku možemo reći da je krajem četrdesetih godina u Jugoslaviji zapo-
čet obećavajući novi kurs: otpočeta je promena pravca ka destaljinizaciji, kojom 
je odbranjena nezavisnost zemlje i njen sistem državne uprave, poboljšan životni 
standard, te povećan nivo slobode u kulturnoj sferi i u svakodnevnom životu ljudi. 
Danas već, naravno, dobro znamo da ova politika nije dovela (a iz više razloga nije 
ni mogla dovesti) do ideološki obećanog novog modela, do trećeg puta između za-
padnog privatnog kapitalizma i sovjetskog državnog socijalizma. Štaviše, ona nije 
umela trajno da osigura ni državnu zajednicu južnoslovenskih naroda (iako su i iza 
drugog raspada države stajali složeni uzroci, on ne predstavlja samo krah titoizma). 
Protivrečnosti i ograničenja tako atraktivno anonsirane reformske politike juna 1950, 
međutim, ne mogu se nazvati odlično vidljivima samo iz istorijske perspektive, već 
uistinu i odranije, pošto su se pokazale tokom  Đilasovog slučaja januara 1954. To 
je bila prva kriza unutrašnje politike Jugoslavije na njenom novom putu, koja je već 
tada zaustavila (premda tada samo privremeno) proces reforme, jasno ukazavši na 
granice reformi i na ideološka i politička ograničenja koja su bila karakteristična za 
titoizam sve do kraja.

Kao što je poznato,  Milovan Đilas je u jesen 1953. objavio seriju članaka u partij-
skom listu Borba i teorijskom časopisu SKJ Nova Misao. U početku on nije nailazio 
na otpor, naprotiv, mnogi su smatrali da su to izlaganja novih ideja koje su anonsirane 
na partijskom kongresu novembra 1952. No kada je oštrije počeo da kritikuje sporost 
transformacije i životni stil od „naroda odvojenog” rukovodećeg sloja, te kada je u 
vezi sa procesom „odumiranja države” pisao o potrebi „odumiranja” partije, dobio 
je oštru kritiku od svojih rukovodećih drugova. U člancima se  Đilas iskazao kao 
idealistički pristalica brzih i radikalnih reformi, te je zbog toga bilo samo pitanje 
vremena kada će se sukobiti sa  Titom i „nepromišljeno reformskim” partijskim ru-
kovodstvom poređanim iza vođe. Stoga nije čudo što je plenum CK koji je održan 
16. i 17. januara 1954. njegove stavove okvalifi kovao kao anarholiberalističke devi-
jacije, a njega samog smenio sa svih političkih funkcija (no tada još nije bio lišen 
lične slobode). Tito je tada doneo odluku o usporavanju reforme, jednim delom 
zbog toga što nakon smrti  Staljina, a u nadi poboljšanja jugoslovensko-sovjetskih 
veza nije želeo da produbljuje političku i ideološku provaliju između dveju država, a 
drugim delom zato što je želeo da konsoliduje posredstvom VI kongresa do izvesnog 
stepena dezorijentisanu partiju. Đilasovim izgledima nije išlo na ruku ni to što je bio 
popularan, po mnogima on je bio naslednik  Tita koji je već bio u sedmoj deceniji 
života, a njegovi rukovodeći drugovi (ponajviše Kardelj i Ranković) su ga gledali sa 
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izvesnom ljubomorom. Dublji uzrok  Đilasovog pada je, međutim, bila neminovna (i 
kasnije sve do kraja karakteristična) ograničenost jugoslovenske reformske politike. 
Time je slučaj  Đilas anticipirao konačnu katastrofu titoizma. Naime, ograničenja su 
učinile neporušivim imanentne ideološke i političke osobenosti nasleđene od stalji-
nizma, privrženost SKJ monopolu vlasti i aufk lerističko držanje spram društva, koji 
je transformaciju shvatao kao „postepeno samoukidanje” jednopartijskog sistema, 
a reforme želeo da dozira samo u srazmeri sa „zrelošću” društva i jačanjem socija-
lističke samosvesti. Zbog toga se jugoslovenski socijalizam posebnog puta (uprkos 
nesumnjivim prelaznim uspesima) nije potvrdio kao životno sposoban samostalni 
model, već samo kao osobeni put koji vodi ka zajedničkom istorijskom ćorsokaku 
istočnoevropskog državnog socijalizma.
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Tibor Molnar

PRVIH 10 GODINA TITOVE JUGOSLAVIJE U POTISJU

I. ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE U SENTI I OKOLINI
IZMEĐU 1945. I 1955.

I. 1. Senćanski Sreski narodni odbor između 1945. i 1955.

U Senti i njenoj okolini se 8. oktobra 1944. dogodila promena imperije: vlast je sebi 
prigrabio Narodnooslobodilački odbor. Počev od 20. oktobra 1944, a na osnovu 
odluke najvišeg jugoslovenskog rukovodstva, na području Banata, Bačke i Baranje 
uvedena je vojna uprava.1

Zapovedništvo Vojne uprave Banata i Bačke je dopisom izdatim 5. februara 1945. 
obavestilo organe vojne uprave i narodnooslobodilačke odbore da se sa 15. februarom 
1945. na području Bačke i Banata ukida vojna uprava. U tom smislu je bilo potrebno 
učiniti sve kako bi od naznačenog datuma organi narodne vlasti – do čijeg je organi-
zovanja na osnovu Fočanskih propisa2 došlo već tokom rata – preuzeli rukovođenje 
nad celokupnom javnom upravom.

Period vojne uprave – između 20. oktobra 1944. i 15. februara 1945. – je omogućio  da 
se narodnooslobodilački odbori organizaciono upotpune, kadrovski ojačaju  i  tako 
postanu podesni za obavljanje svih javno-upravnih i političkih zadataka koji su im 
pripali.

U interesu efi kasnog organizovanja građanske uprave Glavni narodnooslobodilački 
odbor Vojvodine je 7. februara doneo odluku o privremenoj organizaciji i delokrugu 
rada narodnooslobodilačkih odbora na teritoriji Vojvodine.3

U smislu te odluke je 9. februara 1945. u Senti održana osnivačka skupština sen-
ćanskog Sreskog narodnooslobodilačkog odbora. Na skupu su pored predstavnika 
senćanskog narodnooslobodilačkog odbora uzele učešće i delegacije ađanskog, hor-
goškog, kanjiškog, martonoškog, kao i molskog odbora – ukupno 42 učesnika.4 Na 
početku sednice  Nandor Farkaš5 je, između ostalog, rekao sledeće:

 1 Opširnije videti u Molnar Tibor: A zentai Városparancsnokság iratai 1944–1945 – Odabrani spisi 
Komande grada Senta 1944–1945. Senta–Szeged, 2011, str. 5–21.

 2 Počev od kraja januara pa do maja 1942. u bosanskohercegovačkom gradu Foči bila je stacionirana 
vrhovna komanda jugoslovenskog partizanskog pokreta, kao i CK KPJ. Dokument pod nazivom 
„Fočanski propisi” sastavio je u februaru 1942. jugoslovenski slikar, novinar i političar Moša Pijade 
(1890–1957), član KPJ od 1920. godine, a on se odnosio na dva važna segmenta: jednim delom na or-
ganizaciju partizanskih formacija, a drugim delom na organizaciju narodnooslobodilačkih odbora.

 3 Službeni list Vojvodine, br. 1, 1945.
 4 Pal Katona: Istorijat razvoja narodne vlasti u Senti. Senta, 1979, str. 21. (nadalje: Katona 1979.)
 5 Nandor Farkaš (Senta, 1920 – ?) pravnik, političar. Studirao je na Mašinskom fakultetu Beogradskog 

univerziteta, a od jeseni 1941. Univerziteta u Budimpešti. Uhapšen je juna 1943. Juna 1944. je odve-
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„…članovi narodnooslobodilačkog odbora ni za trenutak ne smeju zaboraviti da se 
nalazimo u ratu i da je prvenstveni zadatak pozadine ukazati svu podršku našoj voj-
sci koja se bori na frontovima. Najveću podršku našoj vojsci daćemo tako, ako ćemo 
oživeti našu privredu, ako ćemo obraditi svaku stopu zemljišta, ako će proraditi naša 
industrijska preduzeća. [...] Sada se nalazimo pred ukidanjem Vojne uprave i uvođe-
njem civilne uprave. Primopredaja vlasti ima se izvršiti do 15. februara 1945...”6

Na toj konferenciji je reč uzeo i senćanski komandant mesta  Stanko Radulov, koji 
je rekao sledeće:

„…organi Vojne uprave izvršili su svoj zadatak. Taj zadatak nije bio lak [...] u ovim 
krajevima rad naročito otežava i nacionalno pitanje. Organi narodne vlasti i ubuduće 
imaće posvetiti posebnu pažnju pravilnom rešavanju nacionalnog pitanja. Trebaće 
se svim silama raditi na ostvarivanju bratstva i jedinstva ovdašnjih narodnosti. [...] 
vojska će inače i nadalje zadržati svoje pozadinske organe [u Senti], i ti organi vojske 
će izići u susret civilnim vlastima i ukazati im pomoć..”7

Nakon toga su izabrani članovi senćanskog Sreskog narodnooslobodilačkog od-
bora, koji su činile sledeće osobe:  Dragin Radivoj,  Mesaroš Karolj,  Đurković Vlajko, 
 Jajagin Sava,  Olajoš Mihalj,  Rehak Laslo,  Borjanović Mirko,  Latinović Rosa,  Radulović 
Stanko,  Rekecki Eržebet,  Kevago Laslo,  Nešić Isa,  Kelemen Maćaš,  Sedmakov Dušan, 
 Bajić Ilija,  Sabo Janoš,  Đetvai Mihalj,  Rac Vince,  Savić Nenad,  Sep Ištvan,  Šandorov 
Aleksandar,  Kuburić Kajica,  Tot Ištvan,  Miladinov Dušan,  Nedeljkov Paja,  Antoci 
Šandor,  Đere Imre,  Majlend Ferenc,  Kršić Sava i Vajda Jožef.

Nakon toga su članovi među sobom izabrali Izvršni odbor, čiji je predsednik po-
stao Jajagin Sava, potpredsednik  Rac Vince, a sekretar  Olajoš Mihalj. Dalji članovi 
Izvršnog odbora postali su  Miladinov Dušan,  Vajda Jožef,  Kršić Sava,  Dragin Radivoj, 
 Savić Nenad,  Sep Ištvan,  Majlend Ferenc i  Đere Imre.8

Prvu redovnu sednicu Sreski narodnooslobodilački odbor održao je 20. februara 
1945, na kojoj su oformljeni pojedini odseci: 1. Odsek za unutrašnje poslove, 2. Odsek 
za prosvetu, 3. Odsek za poljoprivredu i šumarstvo, 4. Odsek za fi nansije, 5. Odsek 

den u prinudnu radnu službu u Transilvaniju. Kući se vratio novembra 1944. Radio je u senćanskom 
Sreskom, a potom u subotičkom Okružnom narodnom odboru i partijskom komitetu. Počev od 1952. 
bio je predsednik Vojvođanskog mađarskog kulturnog saveta. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Beogradu. Od 1953. do 1959. bio je direktor Novosadskog radija, od 1959. do 1962. i 
od 1967. do 1974. bio je generalni direktor izdavačke kuće „Forum”, potpredsednik Izvršnog veća Voj-
vodine, član Predsedništva Pokrajinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Vojvodine, 
član Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Srbije i član Centralnog komiteta Saveza komunista 
Srbije.

 6  IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1.1. Zapisnici sa sednica: zapisnik sa osnivačke sednice 
od 9. februara 1945. Citira ga Katona 1979, str. 21.

 7  IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1.1. Zapisnici sa sednica: zapisnik sa osnivačke sednice 
od 9. februara 1945. Citira ga Katona 1979, str. 21.

 8 IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1.1. Zapisnici sa sednica: zapisnik sa osnivačke sednice 
od 9. februara 1945. Citira ga Katona 1979, str. 22.
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za narodno zdravlje, 6. Odsek za socijalnu politiku, 7. Građevinsko – tehnički odsek, 
8. Odsek za trgovinu i zanatstvo.9

Na području Senćanskog sreza javile su se poteškoće u organizaciji narodnooslo-
bodilačkih odbora, a posebno su problematične bile ličnosti pojedinih kadrova. Na 
plenumu senćanskog Sreskog narodnooslobodilačkog odbora koji je održan 18. maja 
1945. referent Odseka za trgovinu i zanatstvo  Mica Pejin je u vezi problema izrazila 
sledeću oštru kritiku:

„…Organi naše vlasti treba da budu istiniti, preko njih treba da dođe do izražaja na-
rodna volja, te zato oni koji su verno služili nenarodnim režimima ne mogu danas da 
predstavljaju narod i da zadovolje zahteve naroda. Državni aparat treba da bude stvoren 
za narod, treba da se odstrani bezdušni birokratizam, koji ugušuje  volju i samoinicija-
tivu naroda. Nekoliko puta je već konstatovano, da sreski odbor ne pomaže dovoljno 
mesne odbore. To stanje još do sada nije popravljeno. Mi nismo imali dovoljnan pregled 
nad mesnim narodnooslobodilačkim odborima u srezu. Sekretar u St. Kanjiži je bio 
ljotićevac, u Horgošu sekretar se u Banatu stavio u službu srpskog fašizma [sic!]. U Adi 
potpredsednik odbora bio je za vreme okupacije član mađarskog fašističkog odbora. Ti 
ljudi su se uvukli u odbore i svojim radom samo su bili na štetu narodne vlasti. 

Odbor mora da bude politički predstavnik naroda. Ne sme da se dešava kao u 
Horgošu, da je jedini seljak koji je predsednik odbora okružen činovnicima, biro-
kratskim ljudima koji uživaju podršku kod šovinistički nastrojenih ljudi. Šovinistički 
odnos prema Mađarima je doveo do toga da zaplašeni mađarski narod ne sme da 
dolazi na konferencije. Milicija, u koju su se uvukli besposličari, propalice istukli su 
omladinca – koji je član Sreskog odbora USAOJ-a – zato, što je slučajno izvukao har-
moniku kada je bila sahrana žrtava mađarskog fašizma 1941 godine. Ista pojava je i u 
Molu, 1. maja, kada se slavi dan borbene solidarnosti svih poštenih naroda, narodna 
milicija je uhapsila oko 15 ljudi, Mađara pod izgovorom da su »tizharcoši« i istukli 
ih na krvavo, [a] jednom su odgrizli čak i uvo. Ako su ti ljudi krivi, postoji vojni sud, 
treba [ih] prijaviti i biće kažnjeni, ali samovoljno niko ne može raditi, jer to dovodi 
do anarhije – i odbor je sve ovo »aminovao«. 

[…] Bezbednost za stanovnike uopšte ne postoji. Milicija koja bi trebala da bude 
zaštitnik naroda, ona stvarno baš suprotno radi. Na salašima dezerterske grupe pljač-
kaju i ubijaju.

Nije se dovoljno pažnje polagalo prilikom sastavljanja odbora, o nacionalnom 
sastavu tih odbora. Gotovo u svim mestima su u većini Mađari, a ipak u odborima 
odnos bio je veći u korist Srba. Naravno da dokle mađarski narod neće biti predstav-
ljen u našim vlastima, neće imati oduševljenja za ovu zemlju. Onda ćemo zavoleti ovu 
zemlju svim poštenim Mađarima, ako ćemo im dati punu ravnopravnost i prisustvo 
u našim narodnim vlastima – i onda će voleti ovu zemlju više nego ikoju. Narodno-
oslobodilačka borba nije samo za srpski narod, već za sve poštene narode, koji žive u 
našoj zemlji. Te zato treba promeniti u odborima nacionalni sastav.”10

 9 IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1.1. Zapisnici sa sednica: zapisnik sa osnivačke sednice 
od 20. februara 1945. Citira ga Katona 1979, str. 22-23.

 10 IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1. Zapisnik sa plenuma Sreskog narodnooslobodilačkog 
odbora od 18. maja 1945.
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U smislu Opšteg zakona o narodnim odborima iz 1946.11 narodni odbori su bili 
organi državne vlasti, posredstvom kojih je vlast u administrativno-teritorijalnim 
jedinicama vršio narod. Narodni odbori bili su birani na opštim, neposrednim i taj-
nim izborima. Rukovodeći i izvršni organi narodnih odbora bili su Izvršni odbori: 
članovi izvršnog odbora nalazili su se na čelu pojedinih odseka.

Struktura senćanskog Sreskog narodnog odbora je tokom vremena, a na osnovu 
iskustava stečenih u praksi – uz uvažavanje važećih pravnih normi – bila izmenjena: 
1946. je izvršena fuzija V i VI odseka u Odsek za narodno zdravlje i socijalnu politiku, 
formirana je Planska komisija i Inspekcija rada.

U smislu Uredbe o osnivanju povereništva i reorganizaciji upravnog aparata 
Narodnih odbora12 je 11. novembra 1948. na sednici Izvršnog odbora senćanskog 
Sreskog narodnog odbora doneta odluka o obrazovanju sledećih organa: 1. Sekre-
tarijat, 2. Planska komisija, 3. Kontrolna komisija, 4. Povereništvo za poljoprivredu, 
5. Povereništvo za trgovinu i snabdevanje, 6. Povereništvo za komunalne poslove, 7. 
Povereništvo za industriju i zanatstvo, 8. Povereništvo za radne odnose, 9. Povere-
ništvo za prosvetu i kulturu, 10. Povereništvo za socijalno staranje, 11. Povereništvo 
za narodno zdravlje i 12. Povereništvo za lokalni saobraćaj.

Promene u odnosu na strukturu senćanskog Sreskog narodnog odbora koja je 
ustanovljena novembra 1948. su 1949. i 1951. bile:

13. juna 1949. oformljeno je Povereništvo za javne nabavke; �
10. avgusta 1949. oformljeno je Povereništvo za unutrašnje poslove; �
20. avgusta 1950. Povereništvo za lokalni saobraćaj se priključuje  �
Povereništvu za komunalne poslove;
20. februara 1951. Povereništvo za prosvetu se reformiše u Savet za  �
prosvetu;
26. marta 1951. zadatke Povereništva za industriju i zanatstvo preuzima  �
Sreska zanatska komora;
29. jula 1951. spajaju se Povereništvo poljoprivrede sa Povereništvom za  �
trgovinu i snabdevanje;
29. jula 1951. spajaju se Povereništvo rada sa Povereništvom za socijalno  �
staranje.

Posle nabrojanih izmena, sredinom 1951. struktura Sreskog narodnog odbora 
izgledala je ovako: 1. Sekretarijat, 2. Planska komisija, 3. Povereništvo za unutrašnje 
poslove, 4. Povereništvo za fi nansije, 5. Povereništvo za javne nabavke, 6. Povereništvo 
za narodno zdravlje, 7. Povereništvo za rad i socijalno staranje, 8. Povereništvo za 
komunalne poslove i saobraćaj, 9. Povereništvo za poljoprivredu, trgovinu i snab-
devanje, 10. Savet za prosvetu.

Od 1950. je – kao odgovor na socijalistički sistem sovjetskog tipa – u Jugoslaviji 
postepeno počelo da zaživljava radničko samoupravljanje koncipirano od strane 

 11 Službeni list FNRJ, 1946. br. 43.
 12 Službeni glasnik NRS, 1948. br. 48.
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ideologa13 KPJ, kao osobena, jugoslovenska forma socijalističkog društvenog uređe-
nja. Osnovni princip novog društveno-ekonomskog modela – nasuprot sovjetskom 
modelu, koji je zapravo delovao kao „državni kapitalizam” – bio je predaja upravljanja 
nad preduzećima u ruke radnika, te time razdvajanje upravljanja nad privredom od 
države. To se u praksi zapravo nikada nije ostvarilo.

Uvođenje radničkog samoupravljanja u preduzeća sa sobom je povuklo i reformu 
javne uprave: u smislu Opšteg zakona o narodnim odborima14 narodni odbori su 
u opštinama i srezovima bili lokalni samoupravni organi državne vlasti. Zakon je 
ukinuo Izvršne odbore: odluke Narodnih odbora donose se zajednički, na sednica-
ma kompletnog odbora, a izvršnu vlast upražnjavaju saveti. Sreske narodne odbore 
čine dva veća: Sresko veće i Veće proizvođača. Sresko veće bilo je predstavničko telo 
svih građana u srezu, dok je Veće proizvođača bilo predstavničko telo zaposlenih 
delatnika u proizvodnji, transportu i trgovini – stvaralaca dohotka. Ova dva veća su 
svoje odluke donosila zajednički, na osnovu sporazuma.

Izvršni odbor sreskog narodnog odbora ukinut je na sednici senćanskog Sreskog 
narodnog odbora koja je održana 30. aprila 1952, a obrazovani su sledeći saveti: 1. 
Savet za privredu, 2. Savet za komunalne poslove, 3. Savet za narodno zdravlje i so-
cijalnu politiku, 4. Savet za prosvetu i kulturu i 5. Savet za unutrašnje poslove.

Na toj istoj sednici je odlučeno da će u okviru Sreskog narodnog odbora poslove 
javne uprave obavljati sledeća odeljenja: 1. Odeljenje za privredu, 2. Uprava za budžet, 
3. Odeljenje za prosvetu i kulturu, 4. Odeljenje za narodno zdravlje i socijalnu poli-
tiku, 5. Odeljenje za komunalne poslove, 6. Sekretarijat i 7. Statistički ured. Na čelu 
odeljenja su se nalazili načelnici odeljenja.

U smislu Uredbe o organizaciji administracije narodnih odbora srezova15 na sednici 
Sreskog narodnog odbora od 6. septembra 1952. oformljeni su sledeći sekretarijati: 
1. Sekretarijat Narodnog odbora, 2. Sekretarijat za unutrašnje poslove, 3. Sekretarijat 
za prosvetu i kulturu, 4. Sekretarijat za socijalnu politiku i zdravstvenu zaštitu, 5. 
Sekretarijat za privredu, 6. Sekretarijat za komunalne poslove i 7. Vojni odsek. 

Na zajedničkoj sednici senćanskog Sreskog narodnog odbora od 18. februara 
1953. oformljena je Komisija za izradu Statuta Sreskog narodnog odbora, koja je do 
18. jula 1953. sačinila i sreski statut. Nakon odobrenja pokrajinskih organa sreski 
statut je stupio na snagu 1954. godine. U smislu čl. 6 Statuta Sresko veće je imalo 65, 
a Veće proizvođača 50 članova, dok je svoje predstavnike u veća – srazmerno broju 
stanovnika, odnosno broju zaposlenih – delegiralo 12 opština koje su pripadale 
Senćanskom srezu, te Gradska opština Senta.

 

 13 Edvard Kardelj (1910–1979) i Milovan Đilas (1911–1995).
 14 Službeni list FNRJ, 1952. br. 22.
 15 Službeni list FNRJ, 1952. br. 38.
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I. 2. Senćanski Gradski narodni odbor između 1945. i 1955.
 

Gradski narodnooslobodilački odbor Sente je oformljen 14. februara 1945, pri čemu 
je njegova teritorijalna nadležnost obuhvatala grad Sentu i naselja Gornji Breg, Kevi, 
Tornjoš, Dušanovo16 i Gunaraš17.18

Dva poslednja naselja su u nadležnosti senćanskog Gradskog narodnog odbora 
ostale samo do kraja 1945: na sednici senćanskog Sreskog narodnog odbora koja 
je održana 23. decembra 1945. prihvaćena je inicijativa viših organa, u smislu koje 
je Dušanovo trebalo da bude pripojeno Čantaviru, a Gunaraš Bačkoj Topoli. Kao 
obrazloženje je navedeno sledeće:

 
„Obadva naselja su više vezana za Bačku Topolu i za Čantavir, a preko Čantavira za 
Suboticu, nego za Sentu, i ekonomski gravitiraju tamo. Naselje Dušanovo udaljeno je 
od Sente 26 km, a od Čantavira [samo] 1 km. Uopšte besmislica je i nadalje ostaviti 
tak[v]o stanje, jer ti ljudi 26 km puta moraju prevaliti, da bi mogli isplatiti npr. porez. 
Senćanski Gunaraš udaljen je 32 km od Sente, a od Bačke Topole 10 km. Nikada neće 
stanovnici Gunaraša više gravitirati i ekonomski i kulturno Senti, nego B. Topoli.”19

Na toj istoj sednici je doneta i odluka o tome da postoji potreba za formiranjem 
lokalnih, seoskih narodnih odbora.

Konačna odluka o priključenju dva pomenuta naselja doneta je na sednici Izvršnog 
odbora Gradskog narodnog odbora Sente, kada je odlučeno o razgraničenju. Na toj 
istoj sednici je primljena k znanju i činjenica o oformljenju Mesnog narodnog odbora 
u Keviju, koji je, međutim, stvarno započeo sa radom tek 31. marta 1947. 

Gradski narodnooslobodilački odbor Sente koji je oformljen 14. februara 1945. 
imao je 24 člana, a činili su ga:  Mirko Lolin,  Dušan Vitković,  Levai Mihalj,  Radivoj 
Dragin,  Božo Vučurović,  Rac Vince,  Uroš Popović,  Molnar Č. Janoš,  Aleksandar 
Stojkov,  Radivoj Babin,  Sep Ištvan,  Takač Janoš,  Slavko Vukov,  supruga Molnar Pe-
tera,  Đetvai Andraš,  Milorad Babin,  Danilo Branovački,  Olai Antal,  Matuz Peter,  Isa 
Pejin,  Molnar G. Jožef,  Ač Jožef,  Đurčik Florijan i  Olajoš Vince. 

Članovi dvanaestočlanog izvršnog odbora bili su:  Isa Nešić kao predsednik,  Mesa-
roš Karolj kao potpredsednik,  Stevan Bogdanović kao potpredsednik,  Dušan Milićev 
kao sekretar,  Isa Kečan kao šef Odeljenja za unutrašnje poslove,  Sabo Ferenc kao 
šef Odeljenja za prosvetu,  Mate Josimović kao šef Odeljenja za poljoprivredu,  Lazar 
Rakić kao šef Odeljenja za fi nansije,  Đetvai Gabor kao šef Odeljenja za socijalnu 
politiku, ing.  Kočiš Nandor kao šef Građevninsko-tehničkog odeljenja i  Toldi Ileš 
kao šef Odeljenja za trgovinu, industriju i zanatstvo.20

Struktura Gradskog narodnooslobodilačkog odbora Sente je 21. marta 1945. izgle-
dala ovako: I Predsedništvo, II Odeljenje za unutrašnje poslove kojem su pripadali 
Narodna milicija i Odsek za saobraćaj, III Odeljenje za prosvetu, IV Odeljenje za 

 16 Naseobina je zvana Dušanovo već od 1945.
 17 Originalni dokument sadrži ovaj naziv.
 18 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. T 1.2. Zapisnik.
 19 IAS, F. 132 Senćanski Sreski narodni odbor. T 1.1. Zapisnik.
 20 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. T 1.2. Zapisnik.
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poljoprivredu, V Odeljenje za fi nansije kojem su pripadali sekcija za računovodstvo, 
sekcija za katastar, poreska sekcija fi nansijska straža i ubirači pijačne mestarine, VI 
Odeljenje za narodno zdravlje sa Gradskom javnom bolnicom, VII Odeljenje za 
socijalno staranje sa sekcijom za stanove, VIII Odeljenje za građevine i tehniku, IX 
Odeljenje za trgovinu i industriju sa popisivačima i sekcijom za snabdevanje.

Prvog januara 1946. iz organizacione strukture Gradskog narodnog odbora izdvaja 
se Odeljenje za unutrašnje poslove i stavlja u nadležnost Ministarstva za unutrašnje 
poslove.

U smislu Opšteg zakona o narodnim odborima21 je na sednici Gradskog narodnog 
odbora oformljeno Opšte odeljenje.

U okviru senćanskog Gradskog narodnog odbora su 8. decembra 1947. delovali 
sledeći odseci: 1. Odsek za privredu, trgovinu i snabdevanje, 2. Odsek za fi nansije, 3. 
Građevinski odsek i odsek za saobraćaj, 4. Odsek za prosvetu, 5. Odsek za poljopri-
vredu i šumarstvo, 6. Odsek za rad i radne odnose, 7. Odsek za komunalne poslove, 
8. Odsek za socijalnu politiku i narodno zdravlje.

Pored navedenih odseka Gradski narodni odbor imao je i Plansku komisiju.
 Shodno odredbama Opšteg zakona o narodnim odborima22, te uz uvažavanje 

odredbi Zakona o sprovođenju reorganizacije narodnih odbora23 ukinut je rad Izvrš-
nog odbora. U smislu Zakona o narodnim odborima gradova i gradskih opština24 je 
na sednici od 3. septembra 1952. formirano pet sekretarijata: 1. Sekretarijat narodnog 
odbora, 2. Sekretarijat za privredu, 3. Sekretarijat za komunalne poslove, 4. Sekretarijat 
za socijalni rad i zdravstvenu zaštitu i 5. Sekretarijat za prosvetu i kulturu.

Na sednici Narodnog odbora grada Sente koja je održana 29. jula 1953. usvojen 
je Statut narodnog odbora grada. 

II. OGRANIČENJE BIRAČKOG PRAVA U JUGOSLAVIJI POVEZANOG SA 
USTAVOTVORNOM SKUPŠTINOM IZ 1945.

Jedanaestog novembra 1945. širom Jugoslavije su održani odlučujući, izbori za Usta-
votvornu skupštinu sprovedeni na nivou države, koji su – pojednostavljeno rečeno 
– odlučivali o tome hoće li oblik državnog uređenja biti monarhija ili republika. 

Nakon nemačkog šestoaprilskog napada na Jugoslaviju jugoslovenski kralj  Petar 
II i njegova vlada su emigrirali u London, te je tako država ostala bez političkog ru-
kovodstva. Jugoslovenska kraljevska vojska je 17. aprila 1941. potpisala bezuslovnu 
kapitulaciju. Pukovnik jugoslovenske kraljevske vojske  Dragoljub Mihailović25 je 
odbio predaju i sa svojim odredom se povukao na Ravnu Goru26 u cilju pripreme 
ustanka protiv okupatora.

 21 Službeni list FNRJ, 1946. br. 43.
 22 Službeni list FNRJ, 1952. br. 22.
 23 Službeni glasnik NRS, 1952. br. 15.
 24 Službeni glasnik NRS, 1952. br. 29.
 25 Mihailović, Dragoljub (Ivanjica, 1893 – Beograd, 1946) general jugoslovenske kraljevske vojske, na-

čelnik generalštaba Jugoslovenske vojske u otadžbini, počev od januara 1942. jugoslovenski ministar 
vojske. OZNA ga je uhvatila 1946. U krivičnom procesu koji je protiv njega vođen je osuđen na smrt 
i pogubljen.

 26 Visoravan u Srbiji na planini Suvobor.
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U leto 1941. godine – nakon napada nemačkih oružanih snaga na Sovjetski Savez 
– širom države je izbio ustanak predvođen od strane jugoslovenskih komunista, na 
čije je čelo dospeo Josip Broz  Tito.

Narodnooslobodilački pokret kojim je upravljao  Tito imao je potrebu za politič-
kim legitimitetom. Zarad političke afi rmacije opravdanosti sopstvenog postojanja 
26. novembra je u bosanskom gradu Bihaću osnovano Antifašističko veće narodnog 
oslobođenja Jugoslavije – uobičajenim imenom AVNOJ – kao najviši reprezentativni 
organ narodnooslobodilačkog pokreta.

Dvadeset devetog novembra 1943. u bosanskom gradiću Jajcu AVNOJ je održao 
svoje drugo zasedanje, na kojem su donete sledeće važne odluke: 

AVNOJ se konstituisao kao zakonodavno i izvršno predstavničko telo; �
oformljen je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao narodna  �
revolucionarna vlada na čijem je čelu stajao  Tito; 
kraljevska vlada u emigraciji je lišena reprezentativnog prava;  �
kralju  �  Petru II je zabranjen povratak u zemlju; 
nakon završetka rata narod će odlučiti o tome hoće li država biti monarhija  �
ili republika;
iskazana je namera o tome da Jugoslavija bude uspostavljena na  �
demokratskim osnovama, kao zajednica ravnopravnih naroda.

Na pritisak saveznika, koje je najmarkantnije reprezentovao engleski premijer 
Čerčil, zainteresovane strane u razrešenju jugoslovenskog pitanja su između 14. i 16. 
juna 1944. održale pregovore na ostrvu Visu. Na pregovorima je Nacionalni komitet 
oslobođenja Jugoslavije predstavljao Tito, dok je kraljevsku vladu u izbeglištvu repre-
zentovao njen premijer Ivan Šubašić. Šubašić je bio hrvatski političar jugoslovenske 
orijentacije, koji je u periodu između 1939. i 1941. bio imenovani ban banovine 
Hrvatske koja je postojala u okviru Kraljevine Jugoslavije.

U smislu ovog sporazuma kraljevska vlada je priznala narodnooslobodilački 
pokret pod rukovodstvom komunista. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije 
se zauzvrat saglasio s tim da će se odluka o državnom ustrojstvu Jugoslavije doneti 
tek nakon završetka rata.

Jedinice sovjetske Crvene armije i narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije su 
sredinom oktobra 1944. zauzele područje Banata i Bačke.

Na ponovo zaposednutim teritorijama su oformljeni narodnooslobodilački odbori 
koji su sebi prigrabili vlast. Narodnooslobodilački odbori su bili osobeni, revolucio-
narni organi narodne vlasti, koji su vršili ulogu državne vlasti. 

Narodnooslobodilački odbori su već od prvog dana svog delovanja formirali svoje 
oružane formacije – tzv. Narodnu stražu – koja je korišćena radi održavanja javnog 
reda i sprovođenja mera donetih posredstvom narodnih odbora. 

Najviše jugoslovensko rukovodstvo je 17. oktobra 1944. donelo odluku u smislu 
koje je na teritoriji Banata, Bačke i Baranje – sa privremenim karakterom, no najdalje 
do završetka rata – uvedena vojna uprava. Zvaničan zadatak vojne uprave predstavljala 
je „normalizacija” stanja na ovim prostorima. Jugoslovenska vojna uprava je počela 
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sa radom 20. oktobra 1944. To je praktično značilo da su vojni organi na području 
svoje nadležnosti raspolagali neograničenom vlašću.

Period vojne uprave komunistička vlast je iskoristila za to da se obračuna sa svojim 
stvarnim ili pretpostavljenim političkim, ideološkim i klasnim neprijateljima, bez 
obzira na njihovu nacionalnu ili konfesionalnu pripadnost.

U ovom periodu je pored masovne likvidacije osoba proglašenih za „ratne zločince” 
red došao i na proterivanje mađarskog stanovništva iz Šajkaške, internaciju i zatva-
ranje preostalih Nemaca i delimično Mađara u koncentracione logore, mobilizaciju 
mađarskih muškaraca u radnu službu, odnosno prisilno regrutovanje u partizansku 
armiju. Većina bukovinskih Sikuljaca koji su u Bačku naseljeni tokom 1941. je zbog 
naredbe o evakuaciji morala da ode.

Vojna uprava je funkcionisala do 15. februara 1945.
U smislu sporazuma koji je sklopljen na ostrvu Vis 7. marta 1945. je – još pre zavr-

šetka rata – formirana mešovita prelazna vlada Demokratske Federativne Jugoslavije. 
Tito je postao premijer nove vlade, zamenik premijera bio je građanski političar 
srpske nacionalnosti  Milan Grol, dok je funkciju ministra inostranih poslova pak 
dobio  Ivan Šubašić. Građanski političari su – jednim delom usled onemogućavanja 
njihovog rada, a drugim delom usled stanja diktature koje je vladalo u državi – počev 
od avgusta 1945. postepeno istupili iz privremene vlade. Mandat privremene vlade 
je glasio do 11. novembra 1945. – do izbora za Ustavotvornu skupštinu.

Drugi svetski rat je na teritoriji Jugoslavije završen 15. maja 1945.
Nakon rata nastupio je period konsolidacije države. Jugoslovenski komunisti su 

pod rukovodstvom harizmatičnog  Tita u potpunosti držali vojsku i policiju pod 
svojim uticajem. Njihov je interes bio da se što pre dočepaju i kompletnog političkog 
i privrednog upravljanja državom. U tom duhu je AVNOJ u periodu od 7. do 10. 
avgusta 1945. održao svoje treće zasedanje, na kojem je sebe proglasio za privremenu 
nacionalnu skupštinu Demokratske Federativne Jugoslavije. 

Priprema izbora za Ustavotvornu skupštinu bila je najvažniji zadatak privreme-
ne nacionalne skupštine. U tom je cilju 10. avgusta 1945. donet zakon o biračkim 
spiskovima.27

Potreba za sastavljanjem spiska koji je pomenut u članu 1 Zakona bila je potrebna 
zarad kontrole biračkog prava jugoslovenskih državljana na predstojećim izborima. 
Zakon je sastavljanje spiska za dato naselje poverio mesnom narodnom odboru.

Shodno članu 3 Zakona, biračkim pravom je raspolagala svaka muška i ženska 
osoba koja je navršila osamnaestu godinu života, pripadnici Jugoslovenske Armije, 
kao i svi bivši članovi narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije bez obzira na njihov 
uzrast. To je predstavljalo značajan demokratski iskorak, pošto u kraljevskoj Jugo-
slaviji žene, ofi ciri i vojnici u službi nisu imali pravo glasa.

Član 4 Zakona je određivao od koga se oduzima biračko pravo. Biračko pravo 
nisu imali:

ministri koji su bili članovi vlade u periodu između 6. januara 1929. i 5.  �
februara 1939. Izuzetak su predstavljali oni koji su se istakli u borbi protiv 
okupatora;

 27 Službeni list DFJ, 1945. br. 59.
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svi članovi okupacionih vojnih formacija i njihovi domaći pomagači koji su  �
se trajno i aktivno borili protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, 
odnosno Jugoslovenske Armije i Jugoslaviji savezničkih armija; 
članovi Kulturbunda, članovi italijanskih fašističkih organizacija i članovi  �
njihovih porodica, ukoliko nisu bili u stanju da dokažu da su učestvovali u 
antifašističkoj i narodnooslobodilačkoj borbi; 
osobe koje su bile aktivni rukovodioci ili istaknuti članovi ustaških,  �
četničkih, Nedićevih i Ljotićevih formacija, Bele i Plave garde, ili drugih 
sličnih kvislinških organizacija i grupa u državi ili inostranstvu koje su 
sarađivale sa okupatorima i njihovim pomagačima, kao i onim osobama 
koje su vršile sličnu delatnost; 
osobe koje su obavljale političku ili policijsku službu kod okupatora ili  �
kvislinga;
osobe koje su dobrovoljno i samoinicijativno u cilju potpomaganja  �
neprijatelja stavile istom na raspolaganje svoja vojna i privredna sredstva;
osobe koje su na osnovu sudske presude izgubile svoju građansku čast,  �
odnosno politička ili građanska prava u periodu na koji se presuda odnosi;
osobe pod starateljstvom. �

Zakon je propisivao da se odredbe nabrojane pod stavkama 2 – 7 ne primenjuju na 
osobe za koje se ispostavi da su učestvovale u pomenutim organizacijama ili vojnim 
formacijama pod prinudom, ili samo fi gurativno, sa ciljem da okupatorima i njiho-
vim pomagačima nanesu štetu, kao i u slučajevima onih osoba koje su se priključile 
narodnooslobodilačkom pokretu ili ga pomagale.

Vlade republika-članica su u saglasju sa saveznom vladom precizno odredile koje 
organizacije, ustanove i grupe spadaju među one koje su navedene u tačkama 2 – 4 
člana 4 Zakona.

I iz ovih stavki Zakona se vidi da komunistička vlast prilikom defi nisanja nepri-
jatelja nije pravila razliku među nacijama. 

Član 5 zakona govori o tome da su birači zavedeni u birački spisak u mestu stal-
nog boravišta, te da njihovo biračko pravo mogu ostvariti samo u mestu stalnog 
prebivališta. 

U birački spisak su u odnosu na pojedine osobe uvršteni sledeći podaci: prezime 
i ime, ime oca, mesto i datum rođenja, pismenost, adresa i nacionalnost.

U okviru sreskih i gradskih narodnih odbora oformljene su komisije, čiji je zadatak 
bio da kontrolišu i ratifi kuju birački spisak koji su sastavili mesni narodni odbori. Pored 
toga, oni su u prvom stepenu odlučivali i po žalbama. Članovi komisije bili su sudija 
sreskog suda, član sreskog narodnog odbora i član onog mesnog narodnog odbora 
na čiju se teritorijalnost spisak odnosio. U pojedinim srezovima bilo je oformljeno 
onoliko komisija koliko je mesnih narodnih odbora pripadalo odnosnom srezu.

U smislu čl. 17 Zakona osobe koje su bile izostavljene ili neevidentirane imale su 
mogućnost podnošenja žalbe, koju je komisija koja se bavila biračkim spiskom trebala 
da oceni u roku od 5 dana. Apelacija protiv odluke komisije mogla se podneti Sreskom 
narodnom odboru, koji je na raspolaganju imao 5 dana za donošenje odluke.
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Mesni narodni odbori su nakon stupanja Zakona na snagu imali 20 dana da sastave 
primarne biračke spiskove.

U smislu čl. 4 Zakona o biračkim spiskovima narodna vlada Srbije je 23. avgusta 
1945. donela odluku o tome koje će te organizacije – koje su delovale tokom rata – 
biti proglašene za neprijateljske.28 To je bilo potrebno zbog toga da bi se znalo od 
koga se biračko pravo može oduzeti. 

Iz odluke se nedvosmisleno ispostavlja da su pored nemačkih i mađarskih orga-
nizacija „na tapet” dospele i organizacije drugih nacija: sa hrvatske strane ustaške 
organizacije i oružane formacije, kao i domobrani – hrvatsko domobranstvo, a sa 
srpske strane  Ljotićevske i  Nedićevske oružane formacije, četnici  Draže Mihajlovića, 
kao i organizacije i oružane formacije Albanaca i Muslimana koje su sarađivale sa 
okupatorima.

Na teritoriji Vojvodine neprijateljskim su proglašene sledeće mađarske organi-
zacije: 

Partija strelastih krstova; �
Imredijevska Partija mađarske obnove; �
Turanski lovci; �
Vojvođanski mađarski opšteprosvetni savez; �
Banatski mađarski opšteprosvetni savez. �

Nakon pojavljivanja ove odluke širom države je u svim naseljima – pa tako i u 
Bačkoj i Banatu – na mitinzima raspravljano o tome kome ne pripada biračko pravo, 
odnosno od koga će ono biti oduzeto. 

Novosadski Magyar Szó – koji je tada već zvanično bio dnevni list na mađarskom 
jeziku Narodnog fronta Vojvodine – je 27. septembra 1945. objavio sledeću reportažu 
iz banatskog Potisja:

„U svim mestima Novokneževačkog sreza održane su masovne konferencije, na kojima 
je raspravljano o izborima i zakonu o biračkom pravu. Stanovništvo se na konferencija-
ma pojavilo u lepom broju, što najbolje potvrđuje interesovanje širih narodnih slojeva 
spram izbora koji treba da se održe u bliskoj budućnosti. Narod je iskazao gotovost 
da svojim glasom ojača poverenje položeno u narodnu vlast i Narodni front. Naročito 
je bilo veliko zadovoljstvo stanovništva na konferencijama prilikom raspravljanja o 
biračkim spiskovima, kada je ustanovljeno da će glasačko pravo biti oduzeto od eko-
nomskih i političkih saradnika okupatora. Na području novokneževačkog sreza su 
pred sresku izbornu komisiju izneti slučajevi 164 lica, koja će ustanoviti da li dotični 
imaju pravo glasanja. Narod je protiv njih podigao tužbu i svi su bili rukovodioci ili 
aktivni članovi raznih fašističkih organizacija. Narod je u podjednakoj meri raskrin-
kao Srbe i Mađare i osudio i one koji su ekonomski sarađivali sa okupatorima. U 
Sanadu je glasačko pravo oduzeto  Arsenu Srdiću, čuvaru banjičkog logora. U Novom 
Kneževcu je glasačko pravo oduzeto od sledećih poznatih neprijatelja:  Terzin Gruje, 

 28 Odluka Narodne vlade Srbije o organizacijama koji su u smislu čl. 4. Zakona o biračkim spiskovima 
oglašene za neprijateljske. Službeni glasnik Srbije, 1945. br. 27.
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zbog koga je jedan Srbin tokom okupacije dospeo u koncentracioni logor u Nemačkoj; 
 Ubori Jaške, koji je kao član nemačke vojne policije učestvovao u mučenju rodoljuba; 
direktora banke  Lasla Papa, organizatora VMOS-a, koji je „crnom knjigom”29 pretio 
srpskom stanovništvu. 

Stanovništvo aktivnim učešćem u radu Narodnog fronta potvrđuje da su narodne 
mase shvatile svoj zadatak i da koriste svoja demokratska prava.”30

Dnevni list na mađarskom jeziku je u svom broju od 29. septembra 1945. ovako 
pisao o mitingu Narodnog fronta:

 
„…na najvećem broju narodnih zborova okupljeni su sami očistili svoje redove od 
izdajnika, odnosno sami su inicirali brisanje iz biračkog spiska onih koji su za vreme 
okupacije kao rukovodioci sarađivali sa okupatorima.”31

 
Komunistička vlast naročito je u Vojvodini proredila broj onih birača koji su – 

potencijalno – svoj glas mogli da daju građanskoj opciji. I iz ovoga se vidi da konačni 
rezultat izbora nije bio prepušten slučaju. Naime: 

teritoriju Jugoslavije je u jesen 1944. bežeći ispred Crvene armije – prema  �
procenama – napustilo 150 000 Nemaca i 40 000 Mađara; 
Nemci koji su ostali ovde su u jesen 1944. internirani u logore uz  �
oduzimanje svih građanskih prava; 
Gro u mađarsko domobranstvo mobilisanih i u ratno zarobljeništvo  �
dospelih muškaraca iz Bačke još nije mogao da se vrati kući, ali u smislu 
donetog zakona ni inače nije mogao da raspolaže biračkim pravom;
Zakon o biračkim spiskovima je – shodno kontemporarnim jugoslovenskim  �
podacima – to pravo oduzeo od barem 200 000 glasača. Ovaj podatak, 
međutim, nikako ne odgovara stvarnosti, verovatno je bilo reči o znatno 
većem broju.

 
U zakonu je teorijski postojao pravni lek za povraćaj oduzetog biračkog prava. Po 

pitanju žalbi su – u drugom stepenu – bili nadležni sreski sudovi. Sud je trebao da 
odmeri kako da odluči na osnovu podnetih dokaza: da li da potvrdi odluku komisije, 
ili da izvrši povraćaj biračkog prava. 

Ispitajmo nekoliko primera iz kontemporarnog arhiva postupaka koji su u vezi sa 
oduzimanjem biračkog prava vođeni pred senćanskim Sreskim sudom. Iz sudskih 
spisa se ispostavlja da su dokazi koji su se odnosili na krivicu, a na osnovu kojih je 
biračko pravo oduzeto, generalno bili „neoborivi”.

 29 Pod ovim se verovatno podrazumeva da su bili sastavljeni popisi, evidencije građana srpske i drugih 
nacionalnosti nelojalnih vlastima, sumnjivih u pogledu vernosti.

 30 Narod Novokneževačkog sreza eliminiše iz izbora narodne neprijatelje – A törökkanizsai járás népe 
kizárja a választásokból a nép ellenségeit. Magyar Szó, godina: II, 27. septembar 1945. br. 223, str. 3.

 31 Narod Vojvodine masovno uzima učešća na zborovima Narodnog fronta – Vajdaság népe tömegesen 
vesz részt a Népfront gyűlésein. Magyar Szó, godina:  II, 29. septembar 1945. br. 225, str. 3.
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Dobar primer za ovo je horgoški slučaj, u kojem je biračko pravo oduzeto od brojnih 
građana sa jednim te istim obrazloženjem: oni su bili učesnici skupa koji je 7. aprila 
1941. bio održan u Udruženju zemljoposednika, na kojem je odlučeno da se u cilju 
održanja reda u naselju organizuje narodna straža. Kao dokaz je priložen primerak 
dnevnog lista Szegedi Új Nemzedék od 12. aprila 1941, u kojem su detaljno opisana 
horgoška zbivanja iz 1941.32 Saobrazno reportaži, na inkriminisanom skupu su kor-
porativno učestvovali horgoški vatrogasci. Horgošani su u svojoj odbrani tvrdili da 
je autor članka i organizator skupa iz aprila 1941.  Fodor Gelert – raniji jugoslovenski 
parlamentarni poslanik – bio taj koji je želeo da nasuprot svojim protivnicima sebi 
pribavi veći ugled u selu i pred mađarskim vlastima.

Zanimljivost slučaja je u tome što je među onima u listu nabrojanima, navodnim 
narodnim stražarima – po dosadašnjim istraživanjima – tokom represalija koje su 
počinjene u jesen 1944. život izgubila samo jedna jedina osoba, a da kasnije vojni 
sud zbog ovog dela nikoga iz Horgoša nije podvrgao krivičnom postupku. Međutim, 
kada se povela reč o oduzimanju biračkog prava, ono je oduzeto gotovo od svakoga 
čije se ime nalazilo u novinama. 

Bilo je karakteristično da je oduzimanje biračkog prava – na osnovu karaktera 
mađarskih organizacija koje su bile proglašene za neprijateljske – posebno nepovoljno 
pogodilo ionako tanušan sloj mađarske inteligencije. 

Povezano sa već pomenutim slučajem, biračko pravo bilo je oduzeto i od penzio-
nisanog horgoškog učitelja  Aurela Hosua.  Aurel Hosu je uživao veliki ugled u selu. 
Pored dugotrajne pedagoške delatnosti on je ujedno bio i utemeljivač i komandir 
dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je oformljeno 1913. Njegovu žalbu Sreski sud 
je odbacio 10. oktobra 1945, te tako on nije mogao da učestvuje na izborima koji su 
održani mesec dana kasnije. Njegovo biračko pravo sud je vratio tek svojim rešenjem 
od 8. avgusta 1946, u čijem je obrazloženju napisano sledeće:

 
„… iz dokaza koje je naveo žaliloc moglo se ustanoviti: da imenovani kao zapovednik 
[dobrovoljne] vatrogasne čete nije pružio nikakvu pomoć mađarskoj okupacionoj 
vojsci i dobrovoljna vatrogasna četa, kao jedna socijalna ustanova nema nikakvog 
političkog karaktera, da imenovani još je 1936. penzionisan, te kao takav nije mogao 
učiti decu u fašističkom duhu.”33

 
U jesen 1944. su kao žrtve represalija koje su izvršene od strane  Titovih partizana 

pali brojni vojvođanski sveštenici i duhovnici. Teror koji je izvršen protiv njih – 
istina, već u blažem obliku, pošto im život nije bio u opasnosti – nastavio se i u vezi 
izbora. 

Biračko pravo je oduzeto i od velečasnog  Jenea Fabrija, senćanskog župnika, pošto 
je po optužbama aprila 1941. on bio časnik senćanskih „nemzetera”. Velečasni  Fabri 

 32 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1435/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Horgoša Ferenca Nemeta. Priložen jedan broj lista Szegedi Új Nemzedék god. XXIV br. 82.

 33 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1308/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Horgoša Aurela Hosua.
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je u podnetoj žalbi opisao da nije bio časnik „nemzetera” i da je svojom aktivnošću iz 
aprila 1941. delovao na smirivanju napetosti i pružanju pomoći srpskim sugrađanima 
koji su dospeli u nevolju. Sud je i u njegovom slučaju pozitivnu odluku doneo tek 
10. avgusta 1946. Po objašnjenju suda „pošto su se optužbe, zbog kojih je onomad 
od njega biračko pravo oduzeto, ispostavile kao neistinite.”34 

Biračko je pravo od drugog senćanskog župnika, velečasnog  Bele Pečija, bilo odu-
zeto pod optužbom da je „u svojim propovedima podsticao narod na istrebljivanje 
Srba.” Velečasni  Peči je u svojoj žalbi dokazao da se u svojim propovedima nikada 
nije bavio politikom već samo verom, kao i da je propovedao o ljubavi među ljudima. 
Istakao je da je između 1941. i 1944. pomagao svojim sugrađanima srpske nacio-
nalnosti svugde gde je uzmogao. Poimenično je pomenuo one kojima je pomogao, 
a za potvrdu svojih navoda je kao svedoke imenovao građane srpske nacionalnosti 
i senćanske zavičajnosti. Uprkos svemu tome svoje biračko pravo nije povratio ni 
1946.35

Biračko pravo je od senćanskog trgovca  Andraša Feldija oduzeto zbog toga što je 
okvalifi kovan za istaknutog člana Partije strelastih krstova. Sud je ovu činjenicu usta-
novio na osnovu fotografi je koja je načinjena krajem 1942, prilikom posete  Ferenca 
Salašija Senti: na večeri  Feldi je sedeo neposredno uz Salašija.36

Biračko pravo je oduzeto i od horgoškog apotekara i vinogradara  Bele Tihija, pod 
optužbom da je „uz pomoć okupacione vlasti bio eksploatator radnog naroda”. 
Apotekar Tihi je uz svoju žalbu priložio izjave trojice najviše rangiranih službenika 
horgoškog Narodnog odbora – predsednika, sekretara i referenta za unutrašnje 
poslove – u kojima oni izjavljuju da nemaju saznanja o tome da je apotekar bio 
eksploatator naroda, iako su oni potpisali odluku koja se odnosila na to. Uprkos tome 
 Bela Tihi je tek u drugom krugu, avgusta 1946, dobio nazad svoje biračko pravo.37 

U imenik koji je objavljen 14. septembra 1945, a na kojem su stajala imena Senća-
na koji su izostavljeni sa biračkog spiska, dospeo je i uvaženi senćanski apotekar dr 
 Boldižar Banfi . Apotekar je sreskoj komisiji za sastavljanje biračkog spiska podneo 
pismenu žalbu datiranu 17. septembra, u kojoj je odbacio optužbe na osnovu kojih 
su ga izostavili sa biračkog spiska. Optužbe su se prvenstveno odnosile na njegovo 
držanje koje je ispoljio između 1941. i 1944, za vreme tzv. „mađarskih vremena”, zbog 
kojeg vlasti nisu inicirale krivični postupak protiv njega. Njegovu žalbu, međutim, 
sud je još tog istog dana odbacio.

On se u drugom stepenu svojom apelacijom datiranom 28. septembra obratio 
senćanskom Sreskom narodnom sudu. Sud je o predmetu raspravljao 13. oktobra 
1945. i odbacio žalbu. 

 34 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1317/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Sente Jenea Fabrija.

 35 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1329/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Sente Bele Pečija.

 36 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1318/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Sente Andraša Feldija.

 37 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1427/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Horgoša Bele Tihija.
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Apotekar  Banfi  ni 1946. nije mogao da dobije nazad svoje biračko pravo. Shodno 
odluci Predsedništva Gradskog narodnog odbora br. 17645/1945 datiranom 27. 
septembra 1946. „on se svojim dosadašnjim radom nije opravdao kako bi odbor 
promenio svoje prvobitno mišljenje o njemu”.38

Među svim ispitanim slučajevima oduzimanja biračkog prava možda je najosobeniji 
slučaj  Margit Čanji, stanovnice Ade. Radilo se o jednoj mladoj, talentovanoj recita-
torki, koja je po optužbama „stala u službu propagande okupatora time što je kao 
poznata i talentovana recitatorka [svojim nastupima] širila fašističke ideje okupatora, 
u koje se uživela tako da je i plakala.”39 Mislim da nije potrebno posebno objašnjavati 
ovakvo gledište. 

Tokom izborne kampanje komunistička vlast je nastojala da po mogućstvu najsnažnije 
onemogući jugoslovensku građansku struju, a kao posledica toga ona nije ni krenula 
na izbore, pozivajući i svoje pristalice na bojkot.

Atmosferu predizborne kampanje u Potisju dobro ilustruje članak koji je ugledao 
svetlost dana u novosadskom Magyar Szó-u 16. oktobra 1945:

„U nedelju je u ranim večernjim satima u Senti u Velikoj sali Gradske kuće održan 
izborni miting, na kojem se zbila ogromna masa. Izvan dupke pune sale stajale su 
stotine ljudi koji su bili istisnuti, a koji su se nadali da će moći da budu učesnici 
zdušne manifestacije bez presedana. Mase starih i mladih, žena i omladine, tiskale 
su se uzajamno stešnjene, skandirajući sa sve većim oduševljenjem. U toj atmosferi 
skup je otvorio  Radivoj Dragin, jedan od kandidata za senćanskog gradskog narodnog 
poslanika, nakon čijih je uvodnih reči u ime armije govorio major  Dejan Ivačković, a 
povodom toga što je pre godinu dana Jugoslovenska armija ušla u Sentu.

Nakon toga je govorio glavni besednik narodnog zbora, zamenik kandidata za na-
rodnog poslanika  Mihalj Taboroši. U svom uvodu on se bavio pripremama za izbore, 
te je prešao na rad reakcije:

– Reakcija se ne zadovoljava time što pokušava da na političkom planu stvori 
zbrku – rekao je on – već pokušava da na privrednom planu oteža rad na izgradnji 
države. Sabotažom, špekulacijom, crnoberzijanstvom i širenjem zlonamernih glasina 
ovi elementi nastoje da stvore zbrku i iz nje pribave i bespravne materijalne prednosti. 
Ranije su se zadovoljavali time što su pokušali da razaraju spolja, a u poslednje vreme 
se, međutim, uvlače u Narodni front i žele da rastrojavaju iznutra. Potrebno je, dakle, 
da sa potrebnom predostrožnošću pazimo na sopstvene redove i da se brižljivo čuvamo 
od svakog rastrojavanja. 

– Reakcija neprestano govori o greškama. Mi ne poričemo [da] greške postoje 
koje je potrebno ispraviti, ali ako govorimo o greškama, tada treba da prozborimo 
i o uspesima značajnim za celu državu. Da govorimo i o tome da su zemljoradnici 

 38 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1340/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnika 
Sente dr Boldižara Banfi ja.

 39 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1828/1945 – Predmet oduzimanja biračkog prava od stanovnice 
Ade Margite Čanji.
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Vojvodine obradili zemlju i tada kada su se na razdaljini od jedva nekoliko kilometa-
ra još vodile borbe. Od tada je u zemlji izgrađeno više hiljada kilometara železničke 
pruge, sagradili smo i više stotina mostova, doveli smo u red puteve, kako bismo i 
time omogućili povezivanje i snabdevanje pojedinih delova zemlje, kako bismo na-
mirnicama snabdeli one krajeve čije stanovništvo treba spasiti smrti od gladi. Potpuni 
rezultat još nismo postigli, no ja verujem da će uskoro uspeti i to. Narod se udružio, 
a u ovom radu se iskazuje ogromna snaga naroda. Na snazi naroda mi temeljimo 
državu i rad na izgradnji. 

– U Senti se u poslednje vreme usled pogrešnog razumevanja ideje bratsva i 
jednakosti prave proporcije i neophodne službene funkcije u javnoj administraciji i 
rukovodstvima aktiva dele prema brojčanom odnosu stanovništva i određenom broj-
čanom ključu. To ne čini bratstvo. Ne treba praviti proporcije i tražiti ključeve, jer to 
već samo po sebi stvara određene protivrečnosti, već je potrebno da se afi rmiše svako 
ko to zavređuje, bez obzira na nacionalnost. Cilj je da stanovništvo u potpunosti sraste, 
da bratstvo i jednakost ne budu samo fraze, jer Mađarstvo danas ovde u Vojvodini 
može da uživa takvu slobodu kao nikada pre, o kulturnom odgoju Mađarstva brinu 
mađarske škole, udruženja, mađarski listovi i skupovi.

Govornik je nakon toga objasnio značaj izbora, kao i to zbog čega je važno baš to 
da Mađari stoprocentno daju svoje glasove. Narod Vojvodine ne glasa sada, on je svoj 
glas dao već onda kada je takoreći noktima orao zemlju, pod vatrom borbi koje su se 
odvijale na nekoliko kilometara odavde. Izbori znače samo demonstraciju na kojoj će 
stanovništvo iskazati svoj stav i upravo u ovom ispoljavanju mišljenja Mađarstvo treba 
da glasa do poslednjeg čoveka. Time postaje moguće da jednom za svagda sahranimo 
one reakcionare koji se još nadaju i podmuklim radom pokušavaju da podele narod 
Vojvodine.

Govoreći o pitanju seljaštva, on je sa zadovoljstvom konstatovao da seljaštvo i 
zemljoradnici u Vojvodini u punoj meri učestvuje u radu. Polet sa kojim oni u ovako 
teškim okolnostima obavljaju rad na oranju, setvi, žetvi i isporuci žita zarad snabdeva-
nja onih koji gladuju pokazuje da su i zemljoradnici zauzeli svoj stav i da svim srcem i 
dušom stoje uz nas. Upravo ta volja da održimo ovaj sistem i unutrašnje uređenje čini 
potrebnim da odaberemo republičko državno ustrojstvo umesto kraljevine, jer samo 
republika omogućava afi rmaciju duha bratstva, ravnopravnosti i slobode.

Reči govornika masa je pratila sa velikim oduševljenjem i često ga je prekidala 
oštro izraženim skandiranjem. Naredni govornik, major  Feđa, svoj je govor započeo 
time što je slušaoce oslovio dragom srpskom i mađarskom braćom, što je pozdravlje-
no bučnim oduševljenjem koje je potrajalo minutima. Masi se na mađarskom jeziku 
obratio vojnik  Laslo Tenji, a potom je predsednik grada i kandidat za poslanika Sente 
 Rac Vince takođe na mađarskom jeziku govorio o značaju izbora. Na kraju je sekretar 
mesnog odbora  Jožef Nađ predstavio kratke biografi je kandidata.”40

O predizbornoj kampanji još samo toliko da je izborna tišina bila nepoznat pojam: 
na dan pre glasanja Magyar Szó je na svojoj naslovnoj strani objavio sledeći napis: 

 40  Besprimerno zdušni masovni zbor birača naroda Sente – Szenta népének példátlanul lelkes választói 
tömeggyűlése. Magyar Szó, godina:  II, 16. oktobar 1945. br. 240, str. 3.



2 3 7

„Potpredsednik privremene Savezne narodne skupštine  Moša Pijade je održao kon-
ferenciju za štampu sa predstavnicima domaće i inostrane štampe. On je saopštio da 
u Jugoslaviji nakon preispitivanja prijavljenih prigovora u biračkom spisku postoji 
ukupno 8 178 958 birača, a da je iz biračkog spiska brisano 199 883 glasača, što iznosi 
2,4 procenta. Mesec dana ranije, kada je birački spisak zaključen, broj izbrisanih lica 
iznosio je 253 108, što odgovara iznosu od 3,09 procenata. Sudska kontrola je ovaj broj 
u znatnoj meri smanjila. Dok je u drugim delovima Srbije broj brisanih osoba iznosio 
2,4 procenta, u Vojvodini je bilo potrebe za brisanjem tek 1,3 procenta. 

Savezna skupština ima 348 članova, a na izborima je nominovano 738 kandidata u 
celoj Jugoslaviji. Svi kandidati su članovi Narodnog fronta, no na mnogo mesta teče 
nadmetanje između kandidata, pa je zbog toga na pojedinim mestima potrebno po-
staviti 3, 4, te štaviše i 5 glasačkih kutija. Među kandidatima su zastupljene sve partije 
koje participiraju u Narodnom frontu. Kandidature, međutim, nisu ustrojene prema 
proporcijama i brojčanoj snazi partija, već tako kako bi mogli da budu izabrani naj-
podesniji ljudi i kandidovani za poslanike. To je razlog tome što u vanredno velikom 
broju među kandidatima ima i takvih koji ne pripadaju nijednoj partiji.

Odsustvo opozicije na izborima potpredsednik nacionalne skupštine objasnio je 
time što je glavni uzrok ovome slabost opozicije. Ona ne učestvuje na izborima jer je 
isuviše slaba da bi mogla da igra ma kakvu ulogu u našem političkom životu.

Rasulo partija nije nastupilo u ratu, već to predstavlja jedan kontinuiran proces od 
diktature 6. januara 1929, tokom kojeg su se partije raspale. 

 Moša Pijade je o pokretu  Milana Grola otkrio to da je više članova partijskog 
rukovodstva otvoreno sarađivalo sa Nemcima, a drugi pak sa organizacijom  Draže 
Mihajlovića. Sekretar partije je umro od srčanog udara kada je na dogovoru sa Dražom 
Mihajlovićem saznao da je Crvena armija stigla do Dunava. Većina članova Demo-
kratske stranke je inače i nakon istupanja  Milana Grola ostala u frontu, u njemu igra 
značajnu ulogu i dobija kandidature. 

Nije, dakle, moguće govoriti o opozicionim partijama, već samo o grupicama koje 
još uvek žive u prošlosti i žude za prošlošću. 

– Nasuprot tome Narodni front je živuća stvarnost – rekao je potpredsednik naci-
onalne skupštine – koja svojom političkom organizacijom obuhvata celokupan narod. 
To nije veštačka krparija, spontano se dogodilo da su se sve narodne snage udružile 
u borbi protiv fašizma. Vezu naroda sa frontom najbolje su pokazale velike mase na 
skupovima koji su održani tokom priprema za izbore. 

Prema tome, nedeljni izbori biće neophodni izraz raspoloženja naroda i političke 
stvarnosti. To ni u kom slučaju ne bi izmenilo čak ni to ako bi i takozvana opozicija 
nastupila na izborima.”41

Izbori su – usled velike nepismenosti – sprovedeni uz pomoć gumenih kuglica. 
Kuglice su bile od gume zbog toga da se ne bi čulo kada padnu u glasačku kutiju. 
Postojala je i tzv. „ćorava kutija”42 – u nju su stavljali kuglice oni koji nisu želeli da 
glasaju za Narodni front, odnosno za komuniste. 

 41 Glasajte za listu Narodnog fronta na čijem se čelu nalazi drug Tito – Szavazzatok a Népfront listájára, 
amelynek élén Tito marsall áll. Magyar Szó, godina: II, 10. novembar 1945. br. 261, str.

 42 Pežorativni naziv.
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O tehničkim detaljima izbora svoje čitaoce Magyar Szó je 10. novembra izve-
stio:

„Pripreme za nedeljne izbore su okončane. Tokom nedelje veći narodni zborovi nisu 
održavani nigde, a i manje konferencije su bile ograničene na to da biračima iznova 
objasne kako treba da izaberu. Mnogima još uvek nije dovoljno jasno kako treba da 
daju svoj glas. Ponajpre je važno znati da ukoliko neko nije dobio obaveštenje o tome 
na kojem glasačkom mestu treba da glasa i ukoliko se nije samostalno interesovao u 
nadležnom uredu gradske kuće to nije razlog da izostane sa glasanja.

Obaveštenja su bila isključivo tehničkog karaktera i nisu sadržavala ništa drugo do 
toga na kojem glasačkom mestu primalac obaveštenja treba da dâ svoj glas.

Svako ima pravo, štaviše, obavezu da glasa i tada ukoliko nije dobio ovo prelimi-
narno obaveštenje. 

U osnovi oglasa je da glasač na osnovu početnog slova svoga imena zna gde je 
njegovo glasačko mesto. Tu od 7 časova ujutru do 7 časova uveče bez prekida u ma 
kom periodu dana on može da se prijavi kako bi glasao. Kada se pojavi na glasačkom 
mestu, on prikazuje svoje obaveštenje, ili objavljuje svoje ime, a u spisku imena se 
ustanovljava da li on ima glasačko pravo. U isti mah se evidentira i da se on prijavio 
za glasanje, kako ne bi neko drugi iskoristio njegovo ime. U slučaju da ga u legitima-
cionoj komisiji niko od članova ne poznaje, on treba da se legitimiše ličnom kartom 
sa fotografi jom. Nakon obavljanja ovih formalnosti predsednik mu predaje glasačku 
kuglicu koju treba držati u stisnutoj šaci desne ruke. Birač najpre svoj glas daje na save-
znim izborima. Tu su postavljene tri glasačke kutije. Prva je glasačka kutija zvaničnog 
kandidata Narodnog fronta. Druga pripada onima koji su takođe na listi Narodnog 
fronta, ali koji su se zasebno kandidovali. Glasač slobodno može da izabere kojem će 
kandidatu dati svoj glas. Ovde postavljena treća glasačka kutija je takozvana bezimena 
glasačka kutija, u koju svoje gumene kuglice ubacuju oni koji ne žele da glasaju za 
Narodni front. Bezimena glasačka kutija je glasačko mesto reakcionarne opozicije i u 
nju će glasati samo neprijatelji naroda.

Niko ko želi da živi u slobodi, pravnoj sigurnosti i narodnoj ravnopravnosti ne može 
da glasa i ne glasa tako što svoju glasačku kuglicu ubacuje u treću glasačku kutiju. 

Veoma je važno da svako očuva tajnost glasanja. Svačija je, dakle, obaveza da 
zatvorenu ruku gurne u sve tri glasačke kutije i svoj otvoreni dlan pokaže tek onda 
kada je ruku izvukao i iz treće glasačke kutije. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno ni 
najmanjim znakom odavati to da li je neko gumenu lopticu ispustio već u prvoj ili u 
drugoj glasačkoj kutiji, pošto takvo glasanje narušava čistoću i tajnost glasanja, te će 
birački odbor takav glas poništiti. 

Tajnost glasanja je takvo demokratsko pravo koje nije dozvoljeno povrediti. Onaj 
koji makar demonstrativno ili iz ma kojeg drugog razloga takvu grešku počini kao 
da i nije glasao. 

Kada je kod saveznih glasačkih kutija glasač završio glasanje, ponovo se javlja 
predsedniku biračkog odbora od kojeg dobija novu gumenu kuglicu kako bi mogao da 
glasa i na izborima za Skupštinu naroda. Tada odlazi do grupe glasačkih kutija koja je 
postavljena na drugom mestu u prostoriji, a gde stoje samo dve glasačke kutije. Jedna 
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je glasačka kutija okružne liste za Skupštinu naroda, pošto je na izborima za narodni 
parlament Narodni front sastavio samo jednu okružnu listu kandidata. 

Druga glasačka kutija i ovde predstavlja neutralnu glasačku kutiju, glasačku kutiju 
onih koji žele da vrate stari eksploatatorski antinarodni pljačkaški režim. 

I ovde treba strogo paziti da ne dođe do povrede tajnosti glasanja, da vaš glas ne 
bi propao. Kada glasač izvuče svoju ruku iz druge glasačke kutije i pokaže otvoreni, 
prazan dlan, on je time završio svoju glasačku aktivnost i ispunio svoju obavezu pred 
narodom i samim sobom.”43

Zvanični rezultati izbora koji su sprovedeni 11. novembra 1945. – demokratič-
nost i čistoća koji su, blago rečeno, bile veoma diskutabilne – bili su objavljeni 23. 
novembra 1945. na nivou države: 88,66% od 8 383 455 birača sa pravom glasa otišlo 
je do glasačkih kutija, 90,48 % je glasalo za Narodni front, dok je 9,52% glasalo za 
opoziciju. 

Novosadski Magyar Szó je već u svom broju od 13. marta saopštio rezultate po-
krajinskih izbora.44 Po njima je 92,33% onih sa pravom glasa izašlo na izbore: 85,46% 
je glasalo za Narodni front, a 14,54 % za opoziciju. Za pokrajinsku listu Skupštine 
naroda glasalo je 738 275 glasača (80,65 %), a za glasačku kutiju bez liste svoj glas je 
dalo 174 398 glasača (19,35 %). 

Zvanični senćanski podaci:

Grad – broj glasača: 21 380, glasalo 18 622 (87,1 %), nije glasalo 2758 (12,9  �
%). Za Narodni front 13 435 (72 %) –  Rac Vince 8844,  Dušan Miladinov 
4591 – kutija bez liste dobila je 5187 (28 %) glasova. Za pokrajinsku listu 
Skupštine naroda prispelo je 11 946 glasova, a u kutiju bez liste dospelo je 
6676 glasova. 
Srez – broj glasača: 38 139, glasalo 35 680 (93,55 %), nije glasalo 2459 (6,45  �
%). Za Narodni front 23 144 (64,86 %) –  Radivoj Dragin 11 926,  Mrđanov 
11 218, kutija bez liste dobila je 12 536 (35,14 %) glasova. Za pokrajinsku 
listu Skupštine naroda prispelo je 20 569 glasova, a u kutiju bez liste 
dospelo je 15 111 glasova.45

 Za Ustavotvornu skupštinu moglo se izabrati ukupno 348 poslanika u sledećoj 
raspodeli: Srbija 87, Hrvatska 86, Slovenija 29, Bosna i Hercegovina 58, Makedonija 
24, Crna Gora 9, Vojvodina 41 i Kosovo 14. Među izabranim poslanicima savezne 
skupštine bilo je 5 poslanika mađarske nacionalnosti. U pokrajinskom parlamentu 
koji je brojao 150 članova 37 poslanika je bilo mađarske nacionalnosti.46 

Ustavotvorna skupština je svoju konstitutivnu sednicu održala u Beogradu 29. 
novembra 1945, na kojoj je objavljena deklaracija o proglašenju Federativne narodne 

 43 Magyar Szó, godina: II, 10. novembar 1945. br. 261, str. 1.
 44 Magyar Szó, godina:  II, 13. novembar 1945. br. 264, str. 1.
 45 Isto tamo.
 46 A. Šajti Enike: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Budapest, 

2004, str. 365.
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Republike Jugoslavije. Ovim je u Jugoslaviji konačno izbrisana kraljevina i izvršeno 
potpuno preuzimanje vlasti od strane komunista. 

III. ZAKONSKE OSNOVE NACIONALIZACIJE I KONFISKACIJE
 

Unapred deklarisani cilj novog jugoslovenskog komunističkog rukovodstva pred-
stavljala je radikalna izmena imovinskih odnosa koji su vladali u jugoslovenskom 
društvu. Zarad toga su – već tokom rata – zakonodavni organi nakon 9. marta 1945. 
doneli brojne pravne propise kojima je – neposredno ili posredno – konfi skovana 
imovina privatnih i pravnih lica. Konfi skovana imovina je podržavljena, te preneta 
u opštenarodnu, državnu ili zadružnu svojinu. Sve to je pružalo podršku jugoslo-
venskoj socijalističkoj partijskoj državi da raznim postupcima utemelji socijalističku 
državnu imovinu, te time izgradi društveno-ekonomski sistem sovjetskog tipa. Glavni 
kriterijumi podržavljenja koje je bilo primenjeno u Jugoslaviji bili su radikalizam, 
brzina i celishodnost.

Propisi stvoreni posredstvom Savezne narodne skupštine koji su neposredno ili 
posredno potpomogli nacionalizaciju bili su:

Odluka o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj  �
upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su 
okupatorske vlasti prisilno otuđile;47

Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji; � 48

Zakon o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže; � 49 
Zakon o zabrani izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i razdora; � 50 
Zakon o zaštiti narodnih dobara i njihovom upravljanju; � 51 
Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije; � 52 

Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o konfi skaciji imovine i o  �
izvršenju konfi skacije;53

Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske  �
okupacije;54

Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne  �
dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije;55

Zakon o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima; � 56

 47 Službeni list DFJ, 1945. br. 2.
 48 Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list DFJ, 1945. br. 64; Službeni list FNRJ, 1946. br.16, 

br. 24, br. 99; 1947. br. 101; 1948. br. 105; 1951. br. 19, br. 42–43; 1956. br. 21; 1957. br. 52, br. 55; 1965. 
br. 10.

 49 Službeni list DFJ, 1945. br. 26.
 50 Službeni list DFJ, 1945. br. 36; Službeni list FNRJ, 1946. br. 56.
 51 Službeni list DFJ, 1945. br. 36.
 52 Službeni list DFJ, 1945. br. 40.
 53 Službeni list FNRJ, 1946. br. 61; 1946. br. 74.
 54 Službeni list DFJ, 1945. br. 36.
 55 Službeni list FNRJ, 1946. br. 52.
 56 Službeni list DFJ, 1945. br. 65; Službeni list FNRJ, 1947. br. 29.
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Zakon o državljanstvu Demokratske Federativne Jugoslavije; � 57

Zakon o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije; � 58

Zakon o oduzimanju državljanstva ofi cirima i podofi cirima bivše  �
jugoslovenske vojske, koji neće da se vrate u otadžbinu i pripadnicima 
vojnih formacija koji su služili okupatoru i odbegli u inostranstvo;59

Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države; � 60

Zakon o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i  �
privredne sabotaže;61

Zakon o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine i o sekvestraciji  �
nad imovinom odsutnih lica;62 

Zakon o postupanju sa imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku  �
okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih 
pomagača;63

Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o postupanju sa  �
imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i 
imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača;64 

Zakon o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod upravom države; � 65

Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća; � 66

Uredba o arondaciji državnih poljoprivrednih dobara opštedržavnog  �
značaja;67 

Odluka Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije o privremenoj  �
zabrani vraćanja kolonista u njihova ranija mesta življenja;68 

Zakon o reviziji dodeljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u  �
Autonomnoj Kosovsko-Metohijskoj oblasti;69 

Zakon o likvidaciji agrarne reforme vršene do 6. aprila 1941. godine na  �
velikim posedima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;70

Osnovni zakon o eksproprijaciji; � 71 

Osnovni zakon o postupanju sa eksproprisanim i konfi skovanim šumskim  �
posedima;72

 57 Službeni list DFJ, 1945. br. 64.
 58 Službeni list FNRJ, 1946. br. 54; 1948. br. 105.
 59 Službeni list DFJ, 1945. br. 64; Službeni list FNRJ, 1946. br. 86.
 60 Službeni list DFJ, 1945. br. 66; Službeni list FNRJ, 1946. br. 59; 1947. br. 106; 1947. br. 110.
 61 Službeni list FNRJ, 1946. br. 56; 1946. br. 74.
 62 Službeni list FNRJ, 1946. br. 63; 1946. br. 74.
 63 Službeni list DFJ, 1945. br. 36.
 64 Službeni list FNRJ, 1946. br. 64.
 65 Službeni list FNRJ, 1946. br. 86.
 66 Službeni list FNRJ, 1946. br. 98; 1948. br. 35.
 67 Uredba o arondaciji državnih poljoprivrednih dobara opštedržavnog značaja. Službeni list FNRJ, 

1946. br. 99.
 68 Službeni list DFJ, 1945. br. 13.
 69 Službeni list FNRJ, 1946. br. 89.
 70 Službeni list FNRJ, 1947. br. 9.
 71 Službeni list FNRJ, 1947. br. 28; 1957. br. 12; 1962. br. 53; Službeni list SFRJ, 1965. br. 13; 1968. br. 5; 

1968. br. 7; 1968. br. 11.
 72 Službeni list FNRJ, 1946. br. 61.
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Krivični zakonik; � 73 

Zakon o izvršenju kazni, mera bezbednosti i vaspitno-popravnih mera; � 74

Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga; � 75

Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta; � 76 

Zakon o iskorišćavanju poljoprivrednog zemljišta; � 77

Zakon o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima  �
gradskog karaktera;78

Zakon o otkupu privatnih apoteka; � 79 

Zakon o potvrdi i izmenama i dopunama Zakona o uređenju i delovanju  �
kreditnog sistema;80 

Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine i o  �
dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama;81 
Uredba o reviziji dozvola za rad i likvidaciji privatnih kreditnih  �
preduzeća;82 

Pravilnik o postupku likvidacije privatnih kreditnih preduzeća; � 83 

Ukaz Predsedništva Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne  �
Republike Jugoslavije U. br. 392 od 8. marta 1947. godine.84

Posredstvom Narodne skupštine Srbije stvoreni propisi koji su neposredno ili 
posredno potpomogli nacionalizaciju bili su:

Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji; � 85

Odluka o ustanovi suda za suđenje zločina i prestupa protiv srpske  �
nacionalne časti;86 

Odluka o sudu za suđenje zločina i prestupa protiv srpske nacionalne  �
časti;87 

 73 Službeni list FNRJ, 1951. br. 13.
 74 Službeni list FNRJ, 1951. br. 47.
 75 Službeni list FNRJ, 1953. br. 14.
 76 Službeni list FNRJ, 1958. br. 52.
 77 Službeni list FNRJ, 1959. br. 43; 1962. br. 53; Službeni list SFRJ, 1965. br. 10; 1965. br. 25 [prečišćen 

tekst]; 1967. br. 12. i 1970. br. 14 [ako korisnici prava nisu dobili odgovarajuće drugo zemljište].
 78 Službeni list SFRJ, 1968. br. 5; 1969. br. 20.
 79 Službeni list FNRJ, 1949. br. 50.
 80 Službeni list FNRJ, 1946. br. 68.
 81 Službeni list FNRJ, 1953. br. 22.
 82 Službeni list FNRJ, 1946. br. 51.
 83  Službeni list FNRJ, 1946. br. 57.
 84 Ukaz Predsedništva Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije U. 

br. 392 od 8. marta 1947. godine. Službeni list FNRJ, 1947. br. 64.
 85 Službeni list NRS, 1945. br. 39; 1946. br. 4. ccc Službeni glasnik NRS, 1945. br. 39; 1946. br. 4; 1948. 

br. 5; 1949. br. 11; 1956. br. 34.
 86 Službeni glasnik NRS, 1945. br. 1.
 87 Službeni glasnik NRS, 1945. br. 3.
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Zakon o postupanju sa napuštenom zemljom kolonista u Autonomnoj  �
Kosovsko-Metohijskoj oblasti;88

Zakon o proglašenju opštenarodnom imovinom seoskih utrina, pašnjaka  �
i šuma, imovine zemljišnih, urbarijalnih i njima sličnih zajednica, kao i 
krajiških graničarskih imovinskih opština.89

Na osnovu nabrojanih pravnih propisa konfi skovana i nacionalizovana imovina 
se u smislu Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju90 koji je donet 2011. 
može povratiti, odnosno za nju se može zatražiti obeštećenje.

IV. JUGOSLOVENSKA AGRARNA REFORMA

Kraljevina Jugoslavija je industrijski bila slabo razvijena, karakteristično agrarna 
država. Predratnu jugoslovensku poljoprivredu su karakterisali prenaseljeni agrarni 
proletarijat, slabi prinosi i niska produktivnost. Dominirala su sitna seljačka gazdin-
stva na kojima se radilo uz pomoć ručnih alatki i zaprežnih sredstava. Po podacima 
iz 1931. godine, svega je 6,5 % zemljišnih površina bilo u svojini 34,3 % gazdinstava: 
ovi posedi su karakteristično bili manji od 2 hektara. Približno podjednak procenat 
gazdinstava – 33,6% – posedovalo je 21,5% poljoprivrednih površina: ovi posedi imali 
su površinu od 2 do 5 hektara. Usled toga, kao i usled prenaseljenosti stanovništa koje 
je pokušavalo da živi od poljoprivrede, veliki deo seoskih domaćinstava se nalazio 
u teškom socijalnom položaju. Sve ovo kulminiralo je tako što je slabo razvijena 
industrija bila nesposobna da primi mase koje su bile istisnute iz poljoprivrede.

Ratna razaranja umnogome su pogoršala ionako teško stanje jugoslovenske po-
ljoprivrede. 

Koaliciona vlada Demokratske Federativne Jugoslavije, oformljena 7. marta 1945. 
je već 9. marta usvojila deklaraciju u kojoj je rečeno da će u najkraće vreme započeti 
rešavanje briga seljaštva – prvenstveno putem agrarne reforme, kao i kolonizacije. 
Tada je obrazovano i savezno Ministarstvo kolonizacije, na čelu sa  Sretenom Vuko-
savljevićem91 kao ministrom.92

Bedne rezultate agrarne reforme koja je sprovedena u kraljevskoj Jugoslaviji ko-
munisti su iskoristili već tokom rata: obećali su zemlju seljaštvu. Nakon završetka 
rata je zahtev za promenom vlasničkih odnosa u poljoprivredi od strane agrarnog 
proletarijata – koji je delimično u nadi obećane zemlje u najvećem delu uzeo učešće 
u narodnooslobodilačkom pokretu – počeo da biva sve veći. 

Novi režim se živo zanimao pitanjem deobe zemlje, pošto je to bilo jedno od go-
rućih pitanja države na koje je bilo potrebno dati odgovor što pre. 

 88 Službeni glasnik NRS, 1947. br. 9.
 89 Službeni list NRS, 1948. br. 1; 1955. br. 98.
 90 Službeni glasnik RS, 2011. br. 47.
 91 Vukosavljević, Sreten (1881–1960) univerzitetski profesor, sociolog, od marta 1945. ministar za ko-

lonizaciju privremene jugoslovenske vlade.
 92 Medojević, Slobodan B.: Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodinu 1945–1946. [online]. Matica, 2010. 

jesen br. 4. str. 360–361. http://www.maticacrnogorska.me/fi les/43/15%20slobodan%20medojevic.
pdf
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Jugoslovensko komunističko rukovodstvo je na deobu zemlje gledalo kao na 
prelaznu fazu: momentalno je, naime – određenim kategorijama društva – dalo u 
privatne ruke poljoprivredno zemljište, ali je krajnji cilj – po sovjetskom obrascu – 
bio potpuna kolektivizacija poljoprivrede.93 

Nacrt zakona koji se odnosio na agrarnu reformu nove Jugoslavije bio je na stolu 
zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a već početkom avgusta 1945, te je 
ubrzo dospeo i pred privremenu nacionalnu skupštinu. 

Pojedini predstavnici građanske opozicije –  Milan Grol,  Hinko Krizman,  Jeft o Pavić 
i dr  Buda Bošković – su u vezi nacrta zakona koncipirali svoje izdvojeno mišljenje, 
po kojem je donošenje zakona prenagljeno i nepotpuno sagledano. 

I hrvatski katolički biskupski koncil se protivio donošenju zakona o agrarnoj 
reformi, pošto je propisao nacionalizaciju crkvenih dobara. Međutim, predstavka 
koju su oni sačinili na njihovoj zagrebačkoj konferenciji je tek 26. avgusta – trećeg 
dana nakon usvajanja zakona – stigla u skupštinu, pa ona zbog toga „nije mogla da 
je uzme u obzir.”94 Biskupski koncil – na čijem se čelu nalazio zagrebački nadbiskup 
dr  Alojzije Stepinac – je reagovao i 22. septembra 1945. sastavilo pastirsko pismo u 
vezi anticrkvenih, nasilnih dela komunističke vlasti. To je za posledicu imalo zaoš-
travanje odnosa između komunističke vlasti i katoličke crkve, koji ni inače nisu bili 
potpuno vedri.95

U cilju zakonitog izvršenja agrarne reforme privremena nacionalna skupština 
je 23. avgusta 1945. usvojila Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji96, čiji je moto 
sadržavo i čl. 1 zakona: „Zemlja pripada onima koji je obrađuju.” 

Jedna od nabitnijih stavki bila je eksproprijacija zemlje. Na osnovu čl. 3 zakona, 
eksproprijacija je bila predviđena: 

Za veleposede, odnosno posede čija je veličina prelazila 45 hektara, ili  �
obradive zemljišne površine u veličini od 25 do 35 hektara ukoliko su date 
u zakup ili se obrađuju putem najamnog rada. Pod obradivim zemljišnim 
površinama podrazumevale su se oranice, pašnjaci, voćnjaci i vinogradi. 
Zemljišne površine u vlasništvu banaka, preduzeća, akcionarskih društava  �
i drugih pravnih lica, izuzev onih koje se vlasnicima ostavljaju zbog 
industrijskih, građevinskih, naučnih ili drugih društveno korisnih ciljeva.
Zemljišni posedi crkava, verskih zajednica, kao i zadužbina, obradive  �
zemljišne površine iznad zakonom određenog maksimuma za 
zemljoradnike, višak poseda iznad 3 do 5 hektara čiji vlasnici nisu 
zemljoradnici i koje oni sami ne obrađuju već ih daju u zakup ili obrađuju 
posredstvom najamnog rada, te one zemljišne površine koje su tokom rata 
iz ma kog razloga ostale bez vlasnika, odnosno naslednika.

 93 A. Šajti Enike: cit. delo, str. 374–375.
 94 Lekić, Bogdan: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Beograd, 1997, str. 61–62.
 95 Vekaš Janoš: Magyarok a Vajdaságban 1944–1954. Kronológia. Senta, 2011, str. 70. (Nadalje: Vekaš 

2011)
 96 Službeni glasnik DFJ, 1945. br. 64.
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Član 4 Zakona je propisao da oduzeta zemlja zajedno sa postojećim zgradama i 
postrojenjima na njoj, kao i sa pripadajućim poljoprivrednim inventarom bez ikakvog 
obeštećenja prelazi u državnu svojinu.

Poljoprivredne mašine i traktori prešli su u svojinu državnih mašinskih stanica.
Član 5 Zakona je propisao da će maksimum poseda koji se ostavlja zemljoradni-

cima biti propisan posebnim zakonima federalnih jedinica. Ovaj član je utvrdio i to 
da zemljišni maksimum ne može biti manji od 20, odnosno veći od 35 hektara. U 
slučaju Vojvodine zemljišni maksimum koji pripada zemljoradnicima – tzv. „veliki 
maksimum” – je prema srpskom Zakonu o agrarnoj reformi i unutrašnjoj koloniza-
ciji97 utvrđen u veličini od 20 hektara, (34 katastarska jutra i 800 kvadratnih hvati), 
a zemljišni maksimum za one koji u osnovi ne žive od obrade zemlje – tzv.„neze-
mljoradnički maksimum” – određen je u veličini od 3 hektara. 

U slučaju zemlje koja je oduzeta iznad „velikog maksimuma” i „nezemljoradnič-
kog maksimuma” zakon je u čl. 6 predvideo isplatu obeštećenja u visini vrednosti 
prosečnog godišnjeg prinosa po hektaru: u slučaju Vojvodine to je značilo vrednost 
5 metričkih centi (500 kg) pšenice. U praksi nije došlo do isplate ovog obeštećenja. 

U slučaju zemljoradnika zgrade na oduzetim zemljišnim površinama i poljopri-
vredna oprema nisu potpadali pod rekviziciju.

 Član 8. zakona je predvideo da će u slučaju pojedinih verskih organizacija biti 
konfi skovane samo one obradive zemljišne površine koje prelaze 10 hektara, no pod 
ovim su podrazumevane i šume. U slučaju verskih ustanova od velikog istorijskog 
značaja – manastiri, verske ustanove – predviđeno je ostavljanje obradivih zemljišnih 
površina od 30 hektara, te isto tako i ostavljanje šuma u veličini od 30 hektara. 

U smislu čl. 3 zakona su pored eksproprisanih zemljišnih površina u fond agrarne 
reforme i kolonizacije prešle i sledeće zemljišne površine: 

zemljišne površine Nemačkog Rajha i nemačkih državljana koje su  �
konfi skovane na osnovu odluke AVNOJ-a od 27. novembra 1944;
zemljišne površine ratnih zločinaca, odnosno osoba koje su proglašene za  �
narodne neprijatelje konfi skovane od strane suda; 
zemljišne površine koje su zarad deobe izdvojene iz državne svojine. �

 
U zemljišni fond – teorijski – nisu dospele one zemljišne površine koje su izdvojene 

za državna dobra, socijalne ili naučne ustanove, kao i armiju. 
Deoba zemlje je predstavljala drugu bitnu stavku zakona: u smislu čl. 12 zemlja iz 

zemljišnog fonda mogla je biti dodeljivana licima bez zemlje koja su radila u poljo-
privredi – nadničarima – kao i onim zemljoradnicima koji nemaju dovoljno zemlje. 
Član 16 zakona je izrekom utvrdio da prednost pri deobi zemlje imaju:

bezemljaši; �
zemljoradnici koji nisu imali dovoljno zemlje, a koji su bili borci  �
partizanskih jedinica, odnosno Jugoslovenske narodnooslobodilačke 
armije. Starija lica i dobrovoljci su uživali prednost; 

 97 Službeni glasnik NRS, 1945. br. 39; 1946. br. 4..
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invalidi narodnooslobodilačkog rata, kao i ranijih ratova – onih koji su  �
vođeni između 1912. i 1918, kao i onog iz aprila 1941;
porodice poginulih boraca i žrtava fašističkog terora.  �

Zarad sprovođenja agrarne reforme i kolonizacije je 4. septembra 1945. na save-
znom nivou obrazovan Agrarni savet kao međuresorna komisija, čiji je član bio i 
 Vasa Čubrilović98, ministar za poljoprivredu.99 

Stanovništvu je trebalo objasniti suštinu agrarne reforme, a naročito koloniza-
cije. Za ovu propagandu je režim naširoko upotrebljavao i štampu na mađarskom 
jeziku. Na stupcima Magyar Szó-a je objavljen opširan članak o agrarnoj reformi i 
kolonizaciji koji je potekao iz pera jedne zaista stručne ličnosti, ministra  Sretena 
Vukosavljevića, u kojem je ministar objasnio da se kolonizacija vrši na nemačkim 
zemljama u Bosni, Hrvatskoj kao i Vojvodini, te da je za tu svrhu u Vojvodini izdvojeno 
gotovo 500 000 katastarskih jutara. Vojvođanska zemljišna površina je obrazovala 
tzv. savezni zemljišni fond, na kojem je kolonizaciju vršilo Savezno ministarstvo za 
kolonizaciju. Na zemljišne površine drugih federalnih jedinica koje su predstavljale 
konfi skovanu imovinu proteranih Nemaca i narodnih neprijatelja, naseljavani su oni 
koji su stanovali u tim istim federalnim jedinicama. Popisi povezani sa kolonizaci-
jom, te organizacija kolonizacije bili su izvršeni na osnovu planova koje je savezno 
ministarstvo izradilo i primenjivalo na sopstvenom zemljišnom fondu.100

Po  Vukosavljeviću je nedvosmisleno da je na području države prenaseljeno sta-
novništvo koje živi od poljoprivrede. Po njegovom mišljenju, štetne posledice mogle 
su se izbeći jedino jačanjem industrijalizacije, odnosno time da industrija preuzme 
višak radne snage. 

Po njegovom je mišljenju bilo važno po gradovima uspostaviti prodajne zadruge. 
On je ukazao na to da se kolonizacija vrši u interesu onih boraca, kolonista, koji ne 
raspolažu tolikim zemljišnim posedima koliki bi bili potrebni za obezbeđenje nji-
hove egzistencije. Oni koji neće biti kolonizovani i koji i nadalje ostaju u njihovim 
rodnim selima imaće nešto više zemlje nego što su imali do tada. On je istakao: 
„Ovo je početak planske agrarne politike, čiji je cilj da se svakom pojedinom našem 
zemljoradniku – i onima koji se preseljavaju i onima koji ostaju u njihovim starim 
mestima stanovanja – omogući poštena egzistencija iz prihoda proisteklih iz njihovog 
rada i povećanje životnog standarda.”101

Vukosavljević je objasnio i to da je u smislu vojvođanskog plana za kolonizaciju 
celokupna pokrajina podeljena na rejone, te da će u pojedinim rejonima biti ko-
lonizovani samo zemljoradnici iz iste federalne jedinice. Ukazao je: „Za ovim je 
bilo potrebe zbog toga što će ljudi koji žive u istim krajevima i pod istim životnim 
okolnostima zajednički lakše moći da se naviknu na životne prilike u novim naseobi-

 98  Čubrilović, Vaso (1897–1990) jugoslovenski istoričar, političar i akademik srpske nacionalnosti. Godine 
1914. učestvovao je u atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Između 1945. i 1946. bio je 
jugoslovenski ministar poljoprivrede, a od 1946. do 1950. ministar šumarstva.

 99 Medojević: cit. delo.
 100 Kolonizacija i agrarna reforma – Telepítés és földreform. Magyar Szó, godina: II, 14. oktobar 1945. 

br. 238, str. 2.
 101 Isto tamo.
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nama. Oni sa sobom donose isti onaj mentalitet u kojem su živeli u njihovim starim 
prebivalištima; biće od pomoći jedni drugima, što je u prvim godinama kolonizacije 
izvanredno važna okolnost. Sa sobom oni donose osobene običaje pravnog, moralnog 
i ekonomskog života, a pored toga i specifi čne načine organizacije sela, privređivanja i 
poljoprivrednih radova, što je sa stanovišta ubrzavanja njihovog razvića i smanjivanja 
teškoća daleko svrsishodnije od prisiljavanja ljudi iz različitih krajeva sa različitim 
shvatanjima i različitim načinom života na zajednički život i zajednički rad.”102

On je istakao da će svi kolonisti biti vlasnici njima dodeljenih zemljišnih nepokret-
nosti. Kao glavnu grešku prethodnih kolonizacija on je naveo to što država koloniste 
nije osnažila u posedu dobijenog zemljišta, te se zbog toga oni na njihovoj zemlji nisu 
osećali sigurnima. Nasuprot tome, prilikom nove kolonizacije država će u periodu 
od jedne godine podeljenu zemlju i katastarski preneti na svakog kolonistu.103

Sledstveno saveznom zakonu, a na osnovu njegovih propisa, Predsedništvo Na-
rodne skupštine Srbije je donelo Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji 
koji je važio za Srbiju i Vojvodinu.104 Važniji delovi zakona su objašnjeni u Magyar 
Szó-u od 23. novembra 1945. Važnu stavku zakona predstavljala je odredba o tome 
ko se smatra zemljoradnikom. Prema članku: 

„... Zemljoradnik je onaj ko je pre 10. jula 1945. samostalno ili zajedno sa porodicom 
obrađivao sopstvenu ili tuđu zemlju. Osoba koja se smatra zemljoradnikom mogla 
je da radi i sa najamnim radnicima ukoliko je živela na svom posedu i fi zički i sama 
učestvovala u zemljoradnji. Prvi preduslov je u svakom slučaju to da je zemljoradnja 
glavno zanimanje dotične osobe. 

Zemljoradnikom se smatra i lice koje ima zemlju, a koje pored toga radi kao radnik 
ili sezonski radnik (pečalbar)105, nadalje seoski zanatlija ili emigrant čija je porodica 
ostala u zemlji i koja obrađuje zemlju. Zemljoradnicima se smatraju i one zemljo-
delačke ili zanatlijske porodice koje su imale zemlju, a koje su usled rata, međutim, 
ostale bez dovoljne radne snage, pa su zato bile prinuđene da svoju zemlju izdaju na 
obradu stranim licima.”106 

Drugu važnu stavku zakona predstavljalo je određenje pojma obradivih zemljišnih 
površina, a prema članku: „Obradivim zemljišnim površinama se smatraju oranica, vi-
nograd, voćnjak, livada, bašta i pašnjak koji su pogodni za neposrednu obradu.”107

 Po novom zakonu su od dotadašnjih vlasnika oduzeti i od strane države preuzeti 
sledeći zemljišni i šumski posedi: 

Veleposedi koji prelaze 45 hektara, odnosno 25 hektara u slučaju da njihovi  �
vlasnici ne mogu da se smatraju zemljoradnicima; 

 102 Isto tamo.
 103  Isto tamo.
 104 Službeni glasnik NRS, 1945. br. 39.
 105 Gastarbajter, nadničar.
 106 Srbijanski zakon o agrarnoj reformi omogućava mesnoj sirotinji da dođe do zemlje – A szerbiai 

földreformtörvény lehetővé teszi a helyi szegénység földhöz juttatását. Magyar Szó, godina: II, 23. 
novembar 1945. br. 272, str. 2.

 107 Isto tamo.
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Zemlja banaka, preduzeća, akcionarskih društava i drugih privatnopravnih  �
lica. Izuzetak su ovde činile one zemljišne površine koje su ostavljene u 
industrijske, građevinske, naučne, kulturne i druge društveno korisne 
ciljeve. O tome ministar za agrarnu reformu i kolonizaciju donosi posebnu 
odluku. Pod dejstvo ove odredbe ne potpada zemlja zemljišnih zajednica, 
plemena, opština i države. 
Oduzima se zemlja od crkava, bogomolja, manastira, verskih ustanova, te  �
nadalje verskih i crkvenih zadužbina. Od crkava, manastira, samostana 
i verskih ustanova oduzima se samo zemljišni posed – oranica, šuma, 
vinograd, voćnjak – preko 10 hektara. U slučaju verskih ustanova većeg 
značaja, te crkava od istorijske važnosti dozvoljava se zadržavanje 30 
hektara zemlje od njihovog poseda. Rešenje o tome će na predlog okružnog 
narodnog odbora, te po mišljenju ministra prosvete doneti ministar za 
agrarnu reformu i kolonizaciju. 
Isto se tako u korist države plene zemljišta koja su zbog ratnih zbivanja  �
ostala bez vlasnika i naslednika. 
Oduzimaju se zemljišne površine koje prevazilaze zakonom odobreni  �
maksimum.
Višak poseda iznad tri, odnosno kod šumskih poseda iznad pet hektara od  �
lica koja se po ovom zakonu ne mogu smatrati zemljoradnicima, a zemljišni 
posed im je manji od maksimuma određenog u prvom stavu zakona. 

Kod zemljišta koja su oduzeta na osnovu članova 1, 2, 3 i 4 zajedno sa zemljom je 
u ruke države prešao i sav živi i mrtvi inventar – stoka, alatke, poljoprivredna sred-
stva – zajedno sa zgradama i mašinama, a shodno stanju na dan 28. avgusta 1945. i 
to bez ikakve pretenzije na obeštećenje. 

Ukoliko je zemlja oduzeta na osnovu tačaka 5 i 6 zakona vlasnik je polagao pravo 
na obeštećenje i to u iznosu od jednogodišnjeg prosečnog prinosa. 

U vlasništvu zemljoradnika maksimalno je mogla ostati obradiva zemljišna povr-
šina od 20 do 35 hektara, odnosno 45 hektara od sveukupne zemljišne površine.108

Vlasti koje su vršile eksproprijaciju su u individualnim slučajevima posebno 
utvrđivale maksimum, uzimajući u obzir kvalitet zemlje, njenu plodnost i granu 
produkcije.

Na osnovu člana 6 zakona zemlja je u slučaju nacionalizovanih zemljišnih površina 
vraćana ukoliko su se roditelji, deca, dedovi i babe, braća i sestre, unuci, stričevi i ujaci 
vlasnika ili njihova deca bavili zemljoradnjom. U tom slučaju zemlju su dobijali oni, 
ali samo ako njihovo sveukupno zemljišno dobro ne prelazi 20 do 35 hektara obradive 
zemlje, odnosno ukoliko ukupna zemljišna površina nije veće od 45 hektara. U tom 
slučaju, međutim, dotadašnjem vlasniku nije pripadalo obeštećenje.109 

Zemljišni fond nastao po osnovu agrarnog zakona obrazovale su sve one zemljišne 
površine koje su na osnovu zakona eksproprisane, nadalje posedi osoba nemačke na-
cionalnosti – na osnovu odluke AVNOJ-a osuđene na konfi skaciju – izuzev ukoliko te 
zemljišne površine nisu potpadale pod odredbe saveznog zakona o agrarnoj reformi. 

 108 Isto tamo.
 109 Isto tamo.



2 4 9

U zemljišni fond su dospeli posedi narodnih neprijatelja koji su konfi skovani sudskom 
odlukom, te nadalje poljoprivredne površine koje je država iz sopstvenog vlasništva 
prepustila zarad dodeljivanja siromašnim osobama kako bi one dobile zemlju. 

Zemljišni fond je prvenstveno korišćen radi zadovoljavanja mesnih zemljišnih 
interesenata i onih iz okoline, i to tako da donirana zemlja sa već postojećim, starim 
patuljastim zemljišnim posedom obrazuje jedinstvenu celinu. Deoba šume odvijala 
se po posebnom zakonu.

 Zemljišni interesenti mogli su da dobiju maksimalno toliko zemlje da ona sa 
njihovim starim posedom ne prelazi veličinu od 3 hektara. Ukoliko je, međutim, 
ova zemlja bila u blizini većih gradova kao baštenska zemlja, ili ako je zahtevala 
intenzivniju obradu, tada agrarni interesent zajedno sa sopstvenom zemljom nije 
mogao da ima posed veći od 2 hektara.110

Iz državnog zemljišnog fonda su u svrhe baštenskog iskorišćavanja manje zemljišne 
površine mogli da dobiju radnici i nameštenici raznih preduzeća i ustanova, dakle 
oni koji nisu bili zemljoradnici. Takvi su mogli da dobiju dva ara zemlje po porodici, 
ali je ta zemljišna površina ostala u državnoj svojini. 

Po osnovu zakona dodeljenu zemlju nije bilo moguće otuđiti, razdeliti, izdati u 
zakup ili založiti u periodu od 20 godina. Kupoprodajne ugovore koji su se odnosili 
na zakonom eksproprisane zemljišne površine trebalo je raskinuti. 

Ukoliko je neko treće lice zaoralo zemlju, ili obavilo delimičnu obradu iste, novi je 
vlasnik bio obavezan da ga obešteti. Ako to nije bilo moguće, treće lice je smatrano 
za napoličara novog vlasnika.

Zakon je u vezi zemljišnih površina za eksproprijaciju propisao obavezu o prijav-
ljivanju za mesne narodne odbore, te je nadalje uspostavio i sreske agrarne sudove 
pri sreskim narodnim odborima. Ovi sudovi su donosili drugostepene odluke u 
agrarnim slučajevima koji su proistekli po osnovu zakona.111

 U smislu člana 20 srpskog zakona su u cilju sprovođenja agrarne reforme uspo-
stavljeni agrarni sudovi, koji su delovali pri sreskim narodnim odborima: njihov 
zadatak je bio donošenje drugostepenih odluka na osnovu odluka mesnih narodnih 
odbora. 

Novosadski Magyar Szó je o osnivanju agrarnih sudova 3. januara 1946 pisao 
sledeće:

„Ministar za agrarnu reformu i kolonizaciju Srbije je 28. decembra doneo odluku kojom 
je imenovao članove agrarnih sudova koji deluju pri sreskim narodnim sudovima.

Novosadski srez. Predsednik svršeni pravnik  Tubić D. Žarko, referent novosadskog 
sreskog suda za ispitivanje ratnih zločina, članovi:  Poznanov M. Lazar, poljoprivredni 
radnik iz Begeča i novosadski zemljoradnik  Krstić Petar.

Somborski srez. Predsednik zemljoradnik  Katić Pavle, rukovodilac odeljenja za 
poljoprivredu somborskog sreskog narodnog odbora, članovi:  Popović T. Vladimir 
narodni sudija Somborskog sreza i  Dedić Đ. Gruja, somborski zemljoradnik.

 110 Isto tamo.
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Subotički srez. Predsednik  Stipić Kalman, sudija subotičkog sreskog narodnog suda, 
članovi: subotički zemljoradnik  Buljovčić i zemljoradnik  Mijatov B. Mitar, predsednik 
narodnog odbora IV subotičkog reona.

Sremskomitrovački srez. Predsednik  Brnjaković N. Mladen, član sreskog narodnog 
odbora iz Martinaca, članovi:  Bogdanović Radivoj, sremskomitrovački zemljoradnik, 
poverenik sremskog odseka za šumarstvo i  Ljubinković R. Svetozar, sudija sremsko-
mitrovačkog sreskog narodnog suda.

Zrenjaninski srez. Predsednik  Budakov D. Milutin, sudija zrenjaninskog sreskog na-
rodnog suda, članovi: zemljoradnik  Mikin B. Zvezdan, zamenik direktora direktorata za 
državna dobra zrenjaninskog sreza i  Milanov D. Ljuba, zrenjaninski zemljoradnik.

Pančevački srez. Predsednik pančevački sudija  Nikolić Drago, članovi:  Dimitrijević 
Srbislav, starčevački zemljoradnik i  Tolvadijac Jevta, zemljoradnik iz Novog Sela.

Pored ovoga su imenovani i članovi agrarnih sudova koji deluju pri sreskim 
narodnim odborima u Novom Pazaru, Pirotu, Toplici, Kragujevcu, Požarevcu i 
Kosmetu.”112

U prvim danima januara 1946. su i u Potisju otpočele pripreme za agrarnu refor-
mu. Na sastanku Narodnog odbora Senćanskog sreza je – tada još samo pre dnevnog 
reda – prema izveštaju Magyar Szó-a izrečeno sledeće :

„…predsednik komisije za podelu zemlje agrarnog odeljenja major Uzelac je u svom 
istupu pre dnevnog reda ukazao na važnost pripremnih radova kojima je započeta 
deoba zemlje. Obaveza je sviju nas – rekao je – da potpomognemo ovaj posao i spre-
čimo mešetarenja reakcije, koja je za svoj cilj uzela da odvrati zemljišne interesente 
od prijavljivanja.”113

O delatnostima građanske opozicije usmerenim protiv agrarne reforme – više 
fi gurativnim no stvarnim – bilo je reči i na mitingu Narodnog fronta senćanskog 
sreza. Poimenično, o tome da opozicija širi glasine da će nacionalne manjine – slič-
no agrarnoj reformi koja je sprovedena u kraljevskoj Jugoslaviji – biti izostavljene 
iz deobe zemlje. U vezi sa tim je sreski predsednik narodnog fronta  Radivoj Dragin 
izrekao sledeće:

„…Reakcija je, uprkos tome što je agrarnim zakonom ostvarena agrarna reforma, 
ubacila parole i među mađarske radnike. Zemlja će biti oduzeta od onih koji je imaju 
mnogo, zemlju može dobiti svaki pošteni seljak i zemljoradnik, bez obzira na nacio-
nalnu pripadnost.”114

 112 Imenovani su agrarni sudovi – Kinevezték az agrárbíróságokat. Magyar Szó, godina: III, 3. januar 
1946. br. 2, str. 5.

 113 Senćanski zbor narodnog fronta oštrim je rečima žigosao mađarsku i srpsku reakciju – A zentai 
népfrontgyűlés éles szavakkal megbélyegezte a magyar és szerb reakciót. Magyar Szó, godina: III, 4. 
januar 1946. br. 3, str. 3.
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Informisanja u vezi sa agrarnom reformom su izvršena i u drugim naseljima u 
Potisju. Magyar Szó je o tome objavio reportažu 4. januara 1946, iz koje se vidi da je 
na konferenciji koja je održana u Martonošu učestvovalo 400, a u Adi 200 zaintere-
sovanih. Na njima su predstavljeni i raspravljeni način deobe i podnošenje zahteva 
za dodelu zemlje.115

I vojvođanska štampa na mađarskom jeziku – koja je u potpunosti bila pod re-
žimskim uticajem – uložila značajne napore na popularizaciji agrarne reforme, na 
njenom propagiranju. Jedan od najočiglednijih primera za to predstavlja članak koji 
se 6. januara 1946. – iz pera nepozantog autora – pojavio na stupcima lista, a koji je 
predstavljao najkarakterističnije agitpropovske odlike:

„…Nova agrarna reforma ne poznaje polovična rešenja. Ona direktno i odlučno 
ostvaruje svoje ciljeve. Time što oduzima zemlju od nezemljoradnika ona defi nitivno 
ukida eksploataciju siromašnog seljaštva, vladavinu neproduktivnih kulaka i plutokra-
ta, otvarajući ujedno beskonačne perspektive političkom, ekonomskom i kulturnom 
razviću radnog naroda. 

Obezbeđenje zemlje masama poljoprivredne sirotinje predstavlja danas najhitniji 
i najvažniji zadatak narodne vlade.” 116

Članak ističe da agrarnu reformu – shodno zamislima – treba završiti do 1. marta 
1946, „pošto se preduslovi za prolećnu obradu zemljišta, za obezbeđenje poljoprivred-
ne proizvodnje mogu obezbediti samo pravovremenim izvršenjem agrarne reforme. 
U ovom važnom poslu ne sme se ni [jednog] trenutka kasniti. – Iskustva pokazuju 
da je u pripremama za izvršenje agrarne reforme iskrslo mnogo teškoća i propusta. 
To, međutim, ni izdaleka ne znači da planove nije moguće ostvariti.”117 

Autor članka ukazuje na to da tokom sprovođenja pripremnih radnji povezanih 
sa agrarnom reformom narodne vlasti nisu bile na visini svog zadatka: u brojnim 
slučajevima su površno pristupile radu. Članak je posebno istakao slučaj zemunskog 
sreskog narodnog odbora, gde su se prilikom pozivanja na odgovornost zbog kaš-
njenja pravdali time da nisu dobili uputstva i obrasce, iako su „... traženi spisi bili 
pronađeni u fi joci pisaćeg stola jednog referenta.”118 

Članak ukazuje: „...na čelo onih nadleštava koja su merodavna za sprovođenje za-
kona treba postaviti odgovorne, ozbiljne i agilne ljude, koji uviđaju da hitno izvršenje 
deobe zemlje zahtevaju interesi države, interesi radnog naroda.”119

Dočaravajući dalje poteškoće sprovođenja agrarne reforme članak ističe da su 
„najveći i najopasniji” ometači sami zemljoposednici: „Jadno i smešno, no ujedno 

 115 Na pragu izvršenja agrarne reforme – A földreform végrehajtásának küszöbén. Magyar Szó, godina:  
III, 4. januar 1946. br. 3, str. 3.

 116 Ne može se izigrati agrarna reforma jer zemljoradnici to ne dozvoljavaju – Nem lehet kijátszani az 
agrárreformot, mert a földmunkások nem engedik. Magyar Szó, godina:  III, 6. januar 1946. br. 5, str. 
4.

 117 Isto tamo.
 118 Isto tamo.
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gnusno reaguju ovi podli izdanci kulaštva, obogaćeni advokati i špekulantski ve-
leindustrijalci na agrarnu reformu. Oni čine sve na svetu samo da i nadalje spasu 
njihovo bogatstvo i iz pomoćnice-ruke vlade izbiju veći komad hleba koji je pružen 
sirotinji. Za neverovati je da bi mogli postojati ljudi koji bi poverovali, na primer, 
subotičkom veleindustrijalcu  Vilmošu Konenu,  Kemenjiju, koji je vlasnik 102 jutra 
zemlje i senćanskom advokatu dr  Vilmošu Dojču, koji je do sada bio neograničeni 
gospodar 200 masnih jutara, u to da su se oni vazda bavili zemljoradnjom, a da su 
veleindustrija i advokatska karijera predstavljali tek »skromno« sporedno zanimanje 
kojim su se, sirotani, bavili u svojim dokoličarskim, praznim časovima!”120

Članak prikazuje raznoliku praksu „kulaka” kojom nastoje da „sabotiraju” agrar-
nu reformu: oni ne prijavljuju svoje nekretnine koristeći to što ni u gruntovnicama 
nije sasvim tačna evidencija o vlasništvu. S druge strane: „Ovi zabludeli elementi, 
međutim, zaboravljaju da je sam narod, interesent nadničar, ili sitni seljak najbolji 
katastar, jer niko bolje od njih ne poznaje atar, razdeobu zemlje. Vlastelini i kulaci 
uzalud špekulišu: na javnim raspravama ionako će se sve raščistiti.”121

Prema piscu članka zemljoposednici pokušavaju čak i da rasprodaju svoje ze-
mljišne posede, životinje, poseku šume, te zato: „...sa povećanom pažnjom treba da 
kontrolišemo inventar krupnih gazdinstava.” Kao i sledeće: „Radni narod ne sme da 
dozvoli da sa kulačkih salaša neopravdano nestane ma i jedan klin, da se stog smanji 
za ma i jedna jedina kola slame! Imovinu kulaka, poljoprivrednu opremu salaša, 
stočni fond i hranivo počev od sada treba kontrolisati kao pokretnosti i nepokret-
nosti koje su već predmeti narodne svojine. Narodnim vlastima treba prijaviti ma 
i najmanju zloupotrebu! Radni narod treba da zna: kulaci će preduzeti sve kako bi 
postavili prepreke pred napredak. Svaki poljoprivredni radnik i sitni seljak deluje u 
svom interesu ako vodi bespoštednu bitku protiv njegovih dosadašnjih gospodara i 
eksploatatora! Treba nemilosredno poraziti neprijatelje radništva koji još uvek nisu 
odustali od toga da jašu za vratom naroda!”122

Članak ukazuje na ulogu crkve koja takođe nastoji da „sabotira” agrarnu reformu, 
a posebno ističe štetnost pastirskog pisma. Pokušaj duhovnika da sačuvaju, te even-
tualno uvećaju imovinu crkve, on fi gurativno predstavlja ovako: „Ako se narodnoj 
svojini ne može prići na velika vrata, pokušaće se na mala vrata. Pokucali su izvesni 
duhovni oci kod narodnih vlasti i skromno predočili: ne bi li mogla njihova crkvena 
opština dobiti zemlju od eksproprisanih nekretnina, jer ono što ona ima to je, dabo-
gme, njima jako malo. Prirodno je da će ovi dušebrižnici i ubuduće naići na zatvorena 
vrata, jer je zakon o agrarnoj reformi zakon radnika-bezemljaša, a ne popova.”123

Članak ukazuje i na značaj popularizacije agrarne reforme među agrarnim inte-
resentima: 

„Naše narodne vlasti i naša antifašistička udruženja do sada su veoma malo pažnje 
posvetili popularizaciji deobe zemlje. U subotičkom srezu se do 28. decembra prijavilo 

 120 Isto tamo.
 121 Isto tamo.
 122 Isto tamo.
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sveukupno 11 hiljada agrarnih interesenata. U senćanskom srezu, gde u samom gradu 
i u ataru živi barem 7-8000 bezemljaša i sitnih seljaka, za zemlju se prijavilo sveu-
kupno njih 3000. Naše narodne vlasti i naše antifašističke organizacije treba planski 
da iskoriste malo vremena koje još stoji na raspolaganju i aktivnom propagandom 
treba da uključe u agrarnu reformu i one slojeve koji su do sada ostali van nje! Rok 
za upis zemlje, ukoliko okolnosti tako budu nalagale, može se i treba se za par dana 
produžiti!

Treba učiniti sve da salašarska sirotinja koja je udaljena od centara ne izostane iz 
blagodeti agrarne reforme. Na salašima žive ogromne mase bezemljaša, koje o zbiva-
njima koja se dešavaju oko njih jedva da mogu saznati.”124

U novinskom članku pomenuti  Vilmoš Dojč – čije je imanje potpalo pod zakon 
agrarne reforme – podneo je svoju žalbu aprila 1946, u kojoj je napisao sledeće:

 
„…star sam preko 70 godina, te sam svršeći stručnu poljoprivrednu školu, celog svog 
veka – aktivno preko 60 godina – bavio ekonomijom. Sa mojim sam stručnim znanjem 
upravljao jednim imanjem od preko 1200 jutara zemlje, a prema potrebi – naročito u 
mlađim godinama – učestvovao sam i fi zički učestvovao u radovima. Rentijer-vlasnik 
nikada nisam bio, već sam od uvek lično i marljivo rukovodio kod radova. Kvalitet 
mojih plodova bili su među najboljima u našem ataru: pasmina stoke – naročito svinja 
– bila je uvek prvorazredna, bio sam prvi, koji sam uveo kultivisanje kudelje u većoj 
meri, bio sam organizator importiranja plemenite stoke iz drugih zemalja, a sve ovo 
je posledica, što sam stručnjak po svim granama ekonomije. 

Kao posledica protujevrejskih mera mađarskih fašista već su mi 1943. god. zabranili, 
da odlazim na moju zemlju, dok su me početkom 1944. god. deportovali u Nemačku. 
U maju 1945. došao sam kući, tu od mojih stvari – nameštaja, odela, rublja, posteljine 
– nisam našao ništa, moja kuća je razorena. 

Od mojih najbližih pale su kao žrtve fašističkog terora: moja žena, moje unuče 
(Aušvic), moj mlađi sin  Viktor (ubili su ga Nemci u Rusiji), dok od moje porodice 
niko se živ nije vratio ( Glikštalovi,  Pilišerovi,  Hermanovi,  Rojterovi). Moj sin dr  Janoš, 
koji je još 1941. god. oteran, prebegao je Crvenoj armiji, a kasnije javio se dobrovoljno 
u Prvu jugoslovensku brigadu u SSSR, te učestvujući u borbama za oslobođenje kao 
borac, u jesen 1945. je demobilisan, kao stari borac-dobrovoljac iz 1943. godine. Ni 
on nije našao ništa od svoje imovine, te sada stanujemo u tuđoj kući uz kiriju.

[…] Odmah po vraćanju iz deportacije, tj. još maja meseca 1945, nastanio sam se 
na mome salašu […] te sam nastavio sa gazdinstvom. U zakonom predviđenom roku 
– od 28. jula 1944. do 28. jula 1945. – nisam mogao kroz svo vreme da tamo stanujem, 
jer sam uglavnom bio u deportaciji […]

[…] Ne mislim osporavati pravo onih, kojima je naknadno vraćen maksimum, ali 
mi se nameće misao, da je postupajuća vlast baš kod presuđivanja moga slučaja bila 
naročito stroga, pošto je mimoišla takve činjenice, koje bi mogla svakako držati u 
vidu: da mi je skoro cela porodica ubijena, da sam kao žrtva rasnog zakona deporti-
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ran, da je moj sin stari-borac, dobrovoljac iz 1943 g., da sam star, napaćen čovek bez 
igde ičega, da sam opšte priznati ekonomski stručnjak sa najboljim rezultatima, da 
sam se nastanio na zemlji i tako raspolažem svim preduslovima za ostavljanje jednog 
maksimuma.”125

 
Magyar Szó je u svom broju od 13. januara 1946. doneo poučan izveštaj o prvoj 

javnoj raspravi o agrarnoj reformi koja je održana u Senti, a koja i sa distance veće od 
šezdeset godina veoma dobro prikazuje „uzvišenu” atmosferu svenarodnih rasprava 
na kojima je uspaljena masa donosila stvarne narodne presude. 

Prema članku, do 3. januara 1945. se u svojstvu agrarnih interesenata javilo 3311 
zemljodelaca i sitnih seljaka sa ukupno 11 585 članova njihovih porodica. On ukazuje: 
„Veliki deo onih koji su došli do zemlje prispeo je iz redova mađarske sirotinje, što 
znači da su od uspostavljanja Jugoslavije sada po prvi put u istoriji priznata prava 
mađarskih radnika, koji žive ovde, na vlasništvo nad zemljom. Mađarima u mladoj 
Jugoslovenskoj [Federativnoj] Narodnoj Republici ne prete proterivanjem, već im 
daju prava u ruke, zemlju i osiguravaju slobodnu upotrebu nacionalne kulture.”126

Prema članku, prva rasprava o izvlašćivanju održana je 9. januara 1945. u prepod-
nevnim časovima u Velikoj većnici senćanske Gradske kuće, a na kojoj se pojavilo 
više od 1000 agrarnih interesenata. Na raspravi se odlučivalo o nekretninama  Lazara 
Bajića, dr  Branka Pecarskog, supruge  Henrika Luzenskog,  Mihalja Rudiča,  Florijana 
Đurčika,  Jožefa Dinke,  Ise Pecarskog,  Miladina Lalića i senćanske rimokatoličke 
verske zajednice. Hroničar je eksproprijaciju imanja senćanskog zemljoposednika 
 Miladina Lalića zabeležio ovako: 

„... Nepokretnost  Miladina Lalića u veličini od 249 katastarskih jutara fi gurirala je 
kao osma tačka rasprave. Komisija konstatuje da se Lalić ne može smatrati zemljo-
radnikom, već samo jedan njegov sin,  Aleksandar, za kojeg je ustanovila da se stalno 
bavi zemljoradnjom. Stoga predlaže da Aleksandru kao članu porodice treba ostaviti 
maksimum, a da ostalo treba eksproprisati.  Miladin Lalić se rasrđeno brani: 

– Ja sam uvek živeo na salašu i zajedno sa mojim radnicima obrađivao zemlju! 
Agrarni interesenti: – To nije istina! Znamo mi vas vrlo dobro! Šteta je ostaviti i 

3 hektara! 
– Naš maršal Tito pravo je dao u ruke onih koji žive od rada svojih ruku! Da je 

zemlja onih koji je obrađuju, to nije prazna fraza, već dosledan program vlasti naroda 
– upada u reč jedan mladi radnik.

U Sali se razleže žamor odobravanja: – Tako je!
–  Lalić Miladin je imao dušu da skriva veliku količinu žita onda kada u pojedinim 

delovima države stanovništvo gladuje – oglašava se neko u jednom uglu sale. 

 125 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. Spisi agrarne reforme iz 1946: predmet Vilmoša Dojča br. 
497/1946.

 126 Agrarna reforma čini pravdu u senćanskom ataru, gde je deoba imanja bila najnepravednija – Az 
agrárreform igazságot tesz a zentai határban, ahol legigazságtalanabb volt a birtokmegosztás. Magyar 
Szó, godina: III, 13. januar 1946. br.10, str. 6.



2 5 5

 Lalić Velimir, jedan od sinova vlasnika, želeo bi da nekako olakša situaciju i 
izjavljuje da sami biroši (nadničari – prim. prev.) mogu potvrditi da je njegov otac 
zemljoradnik.

– Sada ćemo utvrditi ko je zemljoradnik a ko nije, jer slobodno možemo da iska-
žemo naše mišljenje. Mi veoma dobro poznajemo one koji su samo iz luksuza bili 
zemljoradnici, uzalud i govore! Ljudi, ne dozvolimo da budemo izigrani! – ori se jedan 
samosvestan glas među zemljoradnicima. 

– Nije zemljoradnik – bruji masa i hiljade nogu lupaju ritmično po podu. Jedan 
svedok: - Sasipao je i u džakove na slašu...

– To ne znači da je zemljoradnik! 
Drugi svedok: – I ja sam video kada je radio... 
– Lažete! – Viču na njega agrarni interesenti. Prisutni su na kraju izrekli potpunu 

eksproprijaciju Lalićeve zemlje.”127

Eksproprijacija zemljišnog poseda senćanske katoličke verske zajednice zbila se 
ovako:

„Poslednja tačka rasprave bila je odluka o nepokretnostima senćanske rimokatoličke 
verske zajednice. Verska zajednica ima 258 jutara i 619 kvadratnih hvati oranica i 7 
jutara i 1256 kvadratnih hvati obradive zemljišne površine. Komisija ustanovljava da 
verska zajednica nije udovoljila obavezi preciznog prijavljivanja, te da je tako želela 
da obmane narodnu vlast.

Predsednik upoznaje prisutne da zakon obezbeđuje verskoj zajednici maksimum 
od 10 hektara.

– Neka ostane samo groblje! Živela agrarana reforma! – oduševljeno viče masa.
– Zakon obezbeđuje 10 hektara... – govori nesigurnim glasom jedan diskutant 

nezemljoradnik. 
– Ali jeste li vi ikada poznavali popa koji je uzeo motiku u ruke i radio – pita jedan 

preteći glas prethodnog diskutanta, koji uvlači vrat i ostaje dužan za odgovor. 
Jedan srpski agrarni interesent požuruje da doda da zarad pravde ovako treba 

postupiti i sa srpskom verskom zajednicom. Jedan diskutant napominje sledeće: 
– Pojedini popovi deluju u duhu pastirskog pisma ne samo drugde, već i ovde, u 

Senti, i ružno zloupotrebljavaju svoj poziv. Svak zna da je jedna grupa nesvesnih sen-
ćanskih žena neposredno pre u maju održanih opštinskih izbora javno demonstrirala 
uz nemačke zarobljenike koji su boravili u gradu, za koje je opštepoznato kako su 
postupali po celom svetu sa miroljubivim stanovništvom dok im je oružje još bilo u 
rukama. Te demonstracije lokalno sveštenstvo je izričito odobravalo. 

Za njihov stav spram agrarne reforme je karakterističan sledeći slučaj: u VI kvartu 
su zamolili vernike da se mole za spas duše onih koji učestvuju u dodeli zemlje. Šta 
drugo proističe iz toga do to da su pojedine ličnosti crkve protiv agrarne reforme i 
potpomaganja sirotinje? 

 127 Isto tamo.
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Oni ne čuvaju Boga i veru od novog duha, od agrarne reforme, već crkvene posede 
i putem njih staru vlast crkve, čija im je slava već dobrano udarila u glavu. 

Kažu: Božija je volja da postoje bogati i siromašni. Ko je taj naivan čovek koji će im to 
poverovati? Pojedini popovi staju uz reakciju i odobravaju eksploataciju radnog naroda 
onda kada predikaonicu koriste protiv države i agrarne reforme. Mogu, međutim, oni 
da govore bilo šta, mi ćemo zemlju ionako dati u ruke sirotinje, u ruke onih koje su do 
sada samo zavaravali i na podao način iskorišćavali njihovi izdajnički gospodari! 

Nakon diskusije su usledili ogroman aplauz i povici „tako je”. Pored ovoga odobre-
na je i eksproprijacija crkvene ruine na glavnom trgu, kako bi od onde nagomilane 
ogromne količine građevinskog materijala bio izgrađen dom kulture.”128

U novinskom članku pomenuti  Miladin Lalić je 26. februara 1946. – nakon odluke 
agrarnog suda sa sedištem u Subotici kojom je ostavljena na javnoj raspravi doneta 
odluka po kojoj se on ne može smatrati zemljoradnikom – podneo žalbu senćanskom 
Gradskom narodnom odboru, u kojoj je istakao sledeće:

 
„…Prvostepena odluka doneta je prvog dana raspravljanja agrarnih predmeta, kada 
narodne vlasti nisu imale potpuni pregled, niti iskustva u rešavanju sličnih slučajeva, 
koji je bio prvi slučaj svoje vrste, te izgledao malo komplikovan. Nadalje, nije priznato 
zemljoradničko svojstvo, iako nije navedena ni jedna odlučna činjenica na osnovu 
koje je bio izveden ovakav pogrešan zaključak. 

Od toga doba – tj. od početka januara tekuće godine, kada je počelo sa ekspropri-
jacijama zemljišta u svrhu agrarne reforme – mnoge nejasnoće zakona kao i tamne 
tačke su rasvetljene naknadnim uputstvima i raspisima, datim narodnim odborima 
radi olakšavanja rešenja eventualnih spornih pitanja.

Čak i da momentalno apsolutno ne radim zemlju, u smislu tih naknadnih raspisa 
tačke 10 imam se smatrati zemljoradnikom. 

Tačka 10 Raspisa doslovce glasi ovako: starcima, koji su bili zemljoradnici, a sad 
nisu pošto su ostarili pa makar i nemaju u porodici zemljoradnika, ima se ostaviti 
zemljišni maksimum, tj. 20 hektara. Ovo zato, što činjenica, da je neko ostareo ne 
prekida svojstvo zemljoradnika. 

[…] ja iako starac od 70 godina, nisam se koristio ovom blagodeti, već sam stalno i fi -
zički učestvovao, a i dan današnji učestvujem u radovima oko moga gazdinstava.”129

Februara 1946. ukinuto je Ministarstvo za kolonizaciju, a njegov delokrug zadataka 
preuzela je komisija koja je delujući uz saveznu vladu upravljala agrarnom reformom 
i kolonizacijom. 

U zemljišni fond jugoslovenske agrarne reforme ukupno je dospelo 1 647 000 hek-
tara zemlje, od kojih je u Vojvodini bilo 688 412 hektara, odnosno 40,58% ukupne 
površine.

Zemljoradnička domaćinstva – agrarni interesenti, kolonisti – su na nivou države 
dobili ukupno 709 763 jutra, što je predstavljalo 43% ukupne površine. Na nivou 

 128 Isto tamo.
 129 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. Spisi agrarne reforme iz 1946: predmet Miladina Lalića br. 

409/1946.
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države seljačke zadruge su došle do 37 158, državna poljoprivredna dobra do 354 
799, a ustanove i preduzeća do 41 655 hektara zemlje.130

Među vojvođanskim agrarnim interesentima do zemlje su došle 96 864 porodice, 
od toga 48 325 porodica pre agrarne reforme uopšte nije ni imalo imanje.

Prilikom kolonizacije u Vojvodinu je ukupno prispelo 37 616 porodica kolonista iz 
drugih delova Jugoslavije. Od tog broja su 26 963 porodice (72%) sa ukupno 162 447 
osoba bile srpske nacionalnosti, 6696 porodica (18%) sa 40 176 lica crnogorske naci-
onalnosti, dok su ostatak od 10 % činili Makedonci, Hrvati, Slovenci i Muslimani.131

Prilikom kolonizacije u bačko Potisje nisu prispele značajnije mase naseljenika: ovde 
su se uglavnom vratili oni kolonisti kojima je imanja dodelila još stara Jugoslavija.

Agrarna reforma i kolonizacija su formalno okončane uredbom savezne vlade od 
22. decembra 1947. Savezna komisija koja je upravljala agrarnom reformom i kolo-
nizacijom je ukinuta uredbom jugoslovenske vlade datiranom 28. aprila 1948: njenu 
likvidaciju i nerešene zadatke preuzelo je savezno Ministarstvo poljoprivrede.132

 Pripreme za deobu zemlje su u rano proleće 1946. uveliko tekle i u Senti:
 
„... rasprave o eksproprijaciji zemlje su u Senti već potpuno završene. Rešenje je 
doneto  i na veliki broj žalbi. Konačne sudske odluke već su prispele za tri četvrtine 
od 585 žalbi. 

U gradu se ukupno prijavio 3651 agrarni interesent, među kojima je 280 Srba, a ostali 
su Mađari. Među agrarnim interesentima 726 je učestvovalo u narodnooslobodilačkim 
borbama, zemlju je zatražilo 16 porodica poginulih boraca, dok broj interesentnih 
porodica čiji su srodnici postali žrtve fašističkog terora iznosi 62. Među 3651 agrarnim 
interesentom 825 porodica ukupno ima 2044 katastarska jutra.

Sekcija za katastar na osnovu zemljišnih knjiga vrši upoređivanje na pojedinim 
parcelama. Ovaj posao se sučeljava sa ogromnim teškoćama, jednim delom zbog loših 
vremenskih prilika, a drugim delom zbog toga što najvećem broju zemljoposednika 
zemlja leži u 3-4 dela, te se, dešava i to da nepokretnost pojedinih vlasnika zemlje je 
u 7-8 komada. Gradska sekcija za katastar će, međutim, uprkos nastalim poteškoćama 
ubrzo završtiti svoj rad.

Pored toga, sekcija za katastar obavlja izuzetno težak i odgovoran posao i u vezi sa 
uspostavljanjem novih salašarskih centara. Uspostavljanjem novih salašarskih centara 
ona želi da omogući da kuće vlasnika zemlje budu što bliže njihovim zemljišnim po-
vršinama. 

Mesni narodni odbor učiniće sve kako bi deoba zemlje u senćanskom ataru bila 
izvršena što pre, te kako bi zemlju dobili siromasi koji su dosadašnjim poštenim radom 
dokazali da su je zaslužni.”133

 
 130 Gaćeša, L. Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948. Novi Sad, 1984, str. 

366–367. (Nadalje: Gaćeša)
 131 Kršev, N. Boris: Uporedne karakteristike agrarnih reformi u Vojvodini u XX veku [online]. Novi Sad, 

2011, str. 125–126. http://kpolisa.com/KP16/PDF16/kp16-II-2-BorisKrsev.pdf
 132 Gaćeša: cit. delo, str. 119.
 133 Katastarski ured obavlja nadljudski posao u pripremi parcelacije i podizanja novih salaša – Emberfeletti 

munkát végez a mérnöki hivatal a parcellázás előkészítésével, és az új tanyaközpontok létesítésével. 
Magyar Szó, godina: III, 2. mart 1946. br. 52, str. 5.
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Seljaci bezemljaši i mali posednici koji su došli do nekoliko jutara nisu dugo 
mogli da uživaju u tzv. „izaplaudiranoj zemlji”, pošto je obrada iste došla u koliziju 
sa brojnim teškoćama: parcele su bile isuviše udaljene od mesta stanovanja agrarnih 
interesenata, nedostajali su za zemljoradnju neophodne adekvatne alatke i poljopri-
vredna sredstva, zaprežna stoka. Oni koji su dobili zemlju nisu bili izuzeti od plaćanja 
poreza i obavezne isporuke poljoprivrednih proizvoda. S druge strane oni nisu mogli 
da participiraju u socijalnim dotacijama, npr. u dečjem dodatku, ali nisu mogli da se 
zaposle ni u državnim preduzećima – ta oni su imali zemlju!

To nije bilo slučajno, budući da je režim stremio ka podruštvljavanju poljoprivrede. 
Prvi korak u tome bio je taj da je seljaštvo bilo naterano u zadruge. Pod uticajem svega 
toga jednim delom je povećan broj onih koji su stupili u zadruge – to je naročito bilo 
karakteristično za koloniste. Starosedeoci su – naročito tokom 1948. – radije vratili 
zemlju, odustali od nje i postali fabrički radnici – zemlju su u takvim slučajevima 
dobila državna poljoprivredna gazdinstva.

V. DELOVANJE JUGOSLOVENSKE, SRPSKE I VOJVOĐANSKE MREŽE SUDOVA 
IZMEĐU 1945. I 1954.

 
Nakon svršetka rata u svim federalnim jedinicama se krenulo sa izgradnjom novog 
pravosudno – sudskog sistema. Ovo je prvenstveno značilo formiranje mreže redov-
nih, građanskih sudova. Na saveznom nivou je oformljen Vrhovni sud FNRJ. U svim 
centrima federalnih jedinica – Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Titogradu, 
Skoplju i Novom Sadu – stolovao je po jedan Vrhovni sud odnosne federalne jedinice. 
Izuzetak je predstavljala Autonomna oblast Kosova i Metohije. 

 Na teritoriji federalnih jedinica oformljeni su okružni i sreski sudovi.
 Nakon prestanka vojne uprave i u Vojvodini je moglo da dođe do otpočinjanja 

izgradnje nove pravosudne mreže. Na osnovu Zakona o uređenju narodnih sudova,134 
donetog 1945. na nivou federacije, predsedništvo Glavnog narodooslobodilačkog 
odbora je na svojoj sednici održanoj 27. aprila 1945. koncipiralo Uputstvo o uređenju 
narodnih sudova u Vojvodini,135 čije su važnije stavke bile sledeće:

Pravosudni sistem čine Sreski i Okružni sudovi, te Vrhovni sud Vojvodine; �
Narodni sudovi presuđuju u građanskim procesima, kao i u onim krivičnim  �
procesima koji ne spadaju u delokrug rada vojnih sudova;
Narodni sudovi predstavljaju samostalne organe narodne vlasti, a svoje  �
presude donose slobodno i samostalno „u ime naroda”;
Sudski pretresi su bili javni  �

 Stavke koje su se odnosile na sreske narodne sudove bile su pak sledeće:

 134 Službeni list FNRJ, 1945. br. 67.
 135 Službeni list Vojvodine, 1945. br. 1.
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Pri svim sedištima sreskih narodnih odbora je, u principu, oformljen  �
sreski narodni sud, koji je bio nadležan za upravno područje sreza – bili su 
mogući i izuzeci, pošto su na teritoriji jednog sreza mogla delovati i dva, ili 
čak i više sreskih sudova;
Na čelu sreskih narodnih sudova nalazio se predsednik suda, koji je  �
kontrolisao rad sudskog osoblja i sastavljao sudska veća;
Sudbenu vlast je u slučaju sreskih narodnih sudova upražnjavalo tročlano  �
veće, a jedno lice od trojice većnika je obavezno moralo biti stalni sudija 
sreskog suda;
Sreski narodni sudovi su u svojstvu prvostepenih sudova presuđivali u  �
građansko-parničim procesima u onim slučajevima kada novčana vrednost 
procesa nije premašivala iznos od 100 000 dinara; 
Sreski narodni sudovi bili su nadležni u procesima rastave braka, no ovo je  �
ovlašćenje ubrzo prebačeno u delokrug rada okružnih sudova;
Pri sreskim narodnim sudovima delujući zemljišno - knjižni uredi vodili  �
su zemljišne knjige katastarskih opština koje su se nalazile na području 
odnosnog sreskog suda i obavljali poslove povezane sa vođenjem katastra.

Pri sedištima okružnih narodnih odbora formirani su okružni narodni sudovi, 
na čijem se čelu nalazio predsednik. Okružni narodni sudovi isključivo su sudili u 
tročlanom sudskom veću: u prvostepenom postupku veće su činili jedan stalni sudija 
i dvoje sudija – porotnika, dok je u drugostepenim procesima veće obrazovalo troje 
stalnih sudija.

Vrhovni sud Autonomne pokrajine Vojvodine bio je nadležan za celokupnu terito-
riju pokrajine, a na njegovom čelu se nalazio predsednik. Njegove presude donosilo 
je tročlano sudsko veće. Pored suđenja ovaj sud je odlučivao i u spornim pitanjima 
između narodnih sudova i organa narodne vlasti, u pitanjima određivanja nadlež-
nosti sreskih i okružnih sudova, a imao je savetodavnu ulogu i u pogledu pitanja 
proisteklih iz sudske prakse.

U smislu uputstva sudsku vlast su upražnjavali stalne sudije narodnih sudova i tzv. 
narodni prisežnici – sudije-porotnici. Sudije su bile nezavisne i nisu bile odgovorne 
nijednom organu vlasti za presude koje su donele na osnovu važećih zakona. Za 
krivična dela sudija koja su bila počinjena tokom obavljanja službe bili su nadležni 
redovni narodni sudovi.

Za sudiju, odnosno sudiju-porotnika, moglo je biti izabrano svako lice sa jugo-
slovenskim državljanstvom koje je raspolagalo biračkim pravom i besprekornom 
prošlošću, te koje je bilo angažovani pristaša narodnooslobodilačkog pokreta. Prav-
nička sprema tada još nije predstavljala obavezu, no u svakom slučaju je predstav-
ljala prednost. Za izabrane sudije koje nisu raspolagale pravničkom spremom bili 
su organizovani pravni kursevi. Mnoge osobe među sudijama koje nisu raspolagale 
pravničkim obrazovanjem – a budući da su raspolagale gimnazijskom maturom – 
upisale su se na pravni fakultet i učile uz rad.

Sudije i sudije-porotnike sreskih narodnih sudova birali su sreski narodni odbori, a 
one pri okružnim sudovima skupština okružnih narodnih odbora. Stalne sudije nisu 
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mogle biti članovi narodnih odbora. Sudije Vrhovnog suda Autonomne pokrajine 
Vojvodine birao je Glavni narodnooslobodilački odbor.

Sekretari i beležnici svih sudova mogle su biti isključivo osobe koje su posedovale 
diplomu pravnog fakulteta, a koje je na osnovu predloga Odeljenja za sudstvo imeno-
valo Predsedništvo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora. Među zadatke sekretara 
– beležnika spadali su operacionalizacija sudske administracije, sprovođenje istrage u 
krivičnim slučajevima, a u vanparničnim slučajevima obavljanje saslušanja. Ukoliko 
u sudijskom veću nije bilo člana sa pravničkim obrazovanjem on je uzimao učešća na 
raspravama, ali je prilikom donošenja presude imao isključivo savetodavnu ulogu.

Predsedništvo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine je 4. maja 1945. 
donelo odluku o organizovanju pravosudne mreže.136 U tom smislu je Vrhovni sud 
Autonomne pokrajine Vojvodine delovao u Novom Sadu, a mreža vojvođanskih 
sudova je obrazovana na sledeći način:

Sreski narodni sudovi formirani su u Novom Sadu, Titelu, Žablju, Bečeju,  �
Kuli, Bačkoj Palanci, Somboru, Apatinu, Odžacima, Batini, Dardi, Subotici, 
Bačkoj Topoli, Senti, Pančevu, Alibunaru, Kovačici, Vršcu, Beloj Crkvi, 
Kovinu, Petrovgradu, Novom Bečeju, Jaši Tomiću, Srpskoj Crnji, Velikoj 
Kikindi, Novom Kneževcu, Sremskoj Mitrovici, Zemunu, Rumi, Staroj 
Pazovi, Sremskim Karlovcima, Irigu, Iloku, Šidu i Vukovaru; 
Okružni narodni sudovi oformljeni su u Novom Sadu, Somboru, Subotici,  �
Pančevu, Petrovgradu i Sremskoj Mitrovici.

U nazivu okružnih i sreskih sudova se sve do kraja 1946. godine zadržao prefi ks 
„narodni”, no isti je izostavljen od 1947.

Sudovi Autonomne pokrajine Vojvodine su od januara 1948. – a poput sudova 
na teritoriji Narodne republike Srbije – vodili sledeće upisnike, imenike i pomoćne 
knjige na standardizovanim obrascima:137

Vrhovni sud Autonomne pokrajine Vojvodine, Okružni i Sreski sudovi: �

 1. Građansko-parnični upisnik i imenik: oznaka G;
 2. Krivično-procesni imenik: oznaka K;
 3. Građanski vanparnični upisnik i imenik: oznaka R;
 4. Krivično-procesni upisnik: oznaka Kr;
 5. Upisnik i imenik koji se odnosi na sudsku administraciju: oznaka Su.

Vrhovni sud Autonomne pokrajine Vojvodine i Okružni sudovi: �

 1. Građansko – parnični žalbeni upisnik i imenik: oznaka Gž;
 2. Krivično – procesni žalbeni upisnik i imenik: oznaka Kž.

 136 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945.
 137 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1948.
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Vrhovni sud Autonomne pokrajine Vojvodine: �

 1. Upisnici koji se odnose na žalbe povodom preispitivanja zakonitosti: 
oznaka KZZ, GZZ

Samo Sreski sudovi: �

 1. Izvršni upisnik i imenik: oznaka I;
 2. Ostavinski upisnik i imenik: oznaka O;
 3. Upisnik i imenik vezan za pružanje pravne pomoći: oznaka Pom;
 4. Overivački upisnik: oznaka Ov.

Povereništvo za pravosuđe Autonomne pokrajine Vojvodine je 29. marta 1949. 
izdalo uputstvo u vezi sa postupanjem sudskim spisima i njihovim arhiviranjem. U 
tom smislu su spisi nastali u toku rada sudova – a sa oznakom Su – uvršteni u sledeće 
kategorije:138

 1. Opšta uputstva koja su dostavljena sudovima od strane Ministarstva 
pravde ili Pravosudne komisije;

 2. Primedbe i napomene sudova u vezi sa predlozima zakona;
 3. Uputstva u vezi sa sudskom praksom, izveštaji sudova o iskustvima iz 

sudske prakse;
 4. Dokumenti koji se odnose na radne odnose sudija i sudskih 

činovnika;
 5. Dokumenti koji se odnose na godišnje odmore, bolovanja i opravdane 

izostanke sudija i sudskih činovnika; 
 6. Dokumenti koji se odnose na dalje stručno usavršavanje i stručne 

ispite; 
 7. Disciplinski postupci;
 8. Organizaciona pitanja: formiranje suda, promena mesne nadležnosti, 

određivanje broja sudija i sudija-porotnika, organizacione promene, 
formiranje komisija;

 9. Veze sudova i organa vlasti; 
 10. Pitanja koja se odnose na sudije-porotnike – prisežnike: imenovanje, 

razrešenje, polaganje zakletve, kazne, savetovanja;
 11. Pitanja vezana za advokate, sudske veštake i tumače;
 12. Planovi rada i rasporedi rada;
 13. Izveštaji o radu sudova;
 14. Sudska statistika;
 15. Napomene i primedbe koje se odnose na rad sudova;
 16. Knjigovodstvo i fi nansiranje sudova;
 17. Dokumenti koji se odnose na sudske takse;
 18. Ostala pitanja.

 138 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1949.
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U 1954. godini na teritoriji pokrajine delovalo je šest okružnih sudova sa 68 sudija, 
dok je 25 sreskih sudova imalo 134 sudije. 

Na federalnom nivou je 1954. godine donet novi Zakon o sudovima, kao i Zakon 
o privrednim sudovima.139 U skladu sa tim, jugoslovenska pravosudna mreža je – 
brojčano izraženo – bila sledeća: 

Sreski sudovi Okružni sudovi Okružni 
privredni sudovi

Srbija (celokupna teritorija) 136 34 11
NR Srbija 88 21 6

AP Vojvodina 31 9 4
AO Kosovo i Metohija 17 4 1

NR Hrvatska 101 14 6
NR Slovenija 33 6 4

NR Bosna i Hercegovin 68 10 4
NR Makedonija 23 7 3
NR Crna Gora 16 3 3

FNRJ 377 74 31

V.1. Funkcionisanje senćanskog Sreskog narodnog suda 
između 1945. i 1956.

Senćanski Sreski narodni odbor i Gradski narodni odbor Sente su 8. maja 1945. odr-
žali zajedničku sednicu na kojoj su izabrali i imenovali predsednika i sudije Sreskog 
narodnog suda. Toga dana u službu su stupili: dr  Dimitrije Bešlin, Ađanin, kao pred-
sednik sreskog narodnog suda, te dr  Kalman Seč i dr  Dobrivoj Savić kao sudije.140 

Desetog maja 1945. u službu su stupili i prvi činovnici, kao i članovi pomoćnog 
osoblja, no odluka o njihovom imenovanju – kao i o imenovanjima drugih lica – 
doneta je tek 28. maja 1945. 

Raspored službeničkog kadra bio je sledeći:

Sudski sekretari – beležnici:  �  Mikloš Sorčik,  Đulinka Bakalić i dr  Silvester 
Kočiš;
Sudski činovnici:  �  Ilija Govedarica, dr  Ištvan Bodor,  Sofi ja Đukanov,  Vera 
Balaž,  Katica Aradski,  Vilmoš Kiš,  Zora Vučković,  Ištvan Kereši,  Smilja 
Lazarević,  Laslo Sabo,  Ivko Todorović,  Pal Jablonski,  Vuko Vukadinović, 
 Štefanija Čatari,  Nikola Vuković,  Janoš Sep,  Mihajlo Magdić,  Marija Deme, 
 Stevan Kragujević,  Ferenc Lenđel,  Milan Marjanović i  Pal Renko;
Gruntovničari:  �  Đerđ Farkaš Barati i  Ilija Kablar;

 139 Službeni list FNRJ, 1954. br. 30; Službeni list, 1954. br. 31.
 140 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. T. 1. 2. Zapisnik sa zajedničke sednice sreskog i Gradskog 

narodnooslobodilačkog odbora koja je održana 8. maja 1945.
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Arhivisti:  �  Dragoljub Bojin,  Ivan Knežević i  Miloje Lukić;
Poslužitelji:  �  Marko Boljanović,  Lajoš Barši,  Mihalj Tot,  Boško Stojačić, 
 Mirko Mirković,  Spasoje Pecarski i  Jožef Biro;
Stražar pritvora sreskog suda:  �  Miloje Lukić.141

Većina novoimenovanih službenika je već radila u pravosuđu, a najveći broj njih 
su bili zaposleni senćanskog Sreskog suda i u periodu pre 6. aprila 1941.

Uslov za stupanje na dužnost imenovanih sudija bio je polaganje zakletve, čiji je 
tekst bio sledeći:

 
„Ja, XY, zaklinjem se svojom čašću i čašću svog naroda da ću verno služiti narodu, 
da ću čuvati i braniti demokratske tekovine narodnooslobodilačke borbe ostvarene u 
narodnoj vlasti, da ću suditi po zakonu i nepristrasno.”

Primopredaja službenih prostorija, opreme i arhive sreskom narodnom sudu, sme-
štenih u zgradi Gradske kuće, obavljena je 12. maja 1945. između sekretara narodnog 
odbora i predsednika Sreskog narodnog suda. Nakon toga usledili su neophodni 
radovi na održavanju – krečenje i bojenje – kao i nadoknada nedostajuće opreme – 
nameštaja, te nabavka potrebne kancelarijske opreme. Današnjim očima posmatrano 
deluje iznenađujuće, ali u to vreme je naročito veliki problem predstavljao nedostatak 
funkcionalnih pisaćih mašina.

Dvanaestog maja 1945. godine Odeljenje za sudstvo Glavnog narodnooslobodi-
lačkog odbora Vojvodine izdaje uputstvo o tome kakve će upisnike voditi okružni 
i sreski sudovi tokom svog rada, odnosno kakva će biti obeležja i signature sudskih 
spisa. U slučaju sreskih sudova iste su bile sledeće:

Su: upisnici i spisi sudske uprave; �
P: upisnici i spisi građanskih parnica; �
Vp: vanparnični upisnici i spisi; �
K: krivični upisnici i spisi; �
Ov: Overivački upisnici i primerci overenih spisa. �

Nakon što su obavljene potrebne pripreme, senćanski Sreski narodni sud je 22. maja 
1945. mogao da otpočne sa svojim radom, no stvarni rad je krenuo tek 5. juna 1945. 

Rad je organizovan u šest odeljenja – odseka:

 1. Sudska uprava
 2. Sudska prijemna kancelarija
 3. Građanska pisarnica
 4. Krivična pisarnica
 5. Vanparnična pisarnica
 6. Zemljišno-knjižno odeljenje.142

 141 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945.
 142 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945.
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U početnom periodu jedna od važnijih delatnosti suda bila je i donošenje rešenja 
o konfi skaciji. U smislu Zakona o konfi skaciji143 pokretna i nepokretna imovina 
ratnih zločinaca i narodnih neprijatelja je – na predlog narodnih odbora – sudskom 
odlukom konfi skovana i proglašavana za državnu imovinu. U ovom periodu je za 
proglašenje izvesne osobe narodnim neprijateljem bilo dovoljno to što je ona bo-
ravila na nepoznatom mestu. Na osnovu toga za nju se smatralo da je pobegla od 
oslobodilaca pošto je kriva zbog nečega, odnosno da je eventualno sarađivala sa 
okupatorima. Ovaj metod je kao naročito omiljen bio primenjivan u slučaju osoba 
koje su raspolagale znatnom imovinom.

U smislu uredbe Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo 
je potrebno proslediti donete presude narodnim odborima koji su vodili biračke 
spiskove. Za ovim je, shodno obrazloženju, bilo potrebe kako bi se na ovaj način od 
osuđenih „narodnih neprijatelja” oduzelo i glasačko pravo. Shodno tome ove osobe 
na izborima nisu mogle da priđu glasačkim kutijama.

Prema izveštaju senćanskog Sreskog narodnog suda, datiranom 24. oktobra 1945, na 
planu konfi skacije je od 151 predmetnog akta dostavljenog od strane narodnog odbora 
rešeno njih 79, a od 8 dostavljenih posredstvom vojnog suda samo jedan predmet.

U periodu 1945-1949. senćanski sud je u predmetima konfi skacije i sekvestracije 
imao sledeći broj postupaka:

u 1945.  502, �
u 1946.  192, �
u 1947.  94, �
u 1948.  101  i �
do 9. maja 1949.   33  sprovedena postupka. � 144

Narednu vrstu važnih sudskih postupaka predstavljali su procesi usmereni ka 
suzbijanju nedozvoljene špekulacije i ekonomske sabotaže, vođeni na osnovu Zakona 
o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže145. Počinioce ovih dela je 
pored zatvorske kazne čekala i konfi skacija imovine. Presude donete u ovim sluča-
jevima bilo je potrebno dostaviti i državnom tužilaštvu radi verifi kacije.

U krivičnim procesima senćanski Sreski sud je u periodu između 1946. i 1948. 
obavio sledeću delatnost:

1946. godine je bilo pokrenuto ukupno 847 postupaka protiv 1073 lica, a  �
pravosnažno je osuđeno 616 osoba;
1947. godine je bilo pokrenuto ukupno 802 postupaka protiv 1017 lica, a  �
pravosnažno je osuđeno 720 osoba; 
1948. godine je bilo pokrenuto ukupno 465 postupaka protiv 527 lica, a  �
pravosnažno je osuđeno 360 osoba.146 

 143 Službeni list DFJ, 1945. br. 40.
 144 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1949.
 145 Službeni list DFJ, 1945. br. 26.
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Pravosnažno osuđena lica na zatvorske kazne od jedne ili više godina – kako muš-
karci, tako i žene – slati su u požarevačku kaznionicu, dok su u sremskomitrovački 
zatvor slati samo muškarci. Iz požarevačke kaznionice jedan deo osuđenika je bio 
dalje razaslat u druge ustanove na odsluženje zatvorske kazne. Zatvorske kazne su 
uvek bile povezane sa prinudnim radom, a od toga je mogao biti izuzet samo mali 
broj osoba i to iz zdravstvenih razloga.

Osuđenici na vremenske kazne u trajanju kraćem od jedne godine kaznu su 
izdržavali u mestu donošenja presude, u pritvoru organa unutrašnjih poslova, ali 
odvojeno od pritvorenika u istražnom zatvoru. Oni su često upošljavani i na javnim 
radovima.

Pritvor senćanskog suda nije bio u takvom stanju u kojem bi prihvat osuđenika 
bio moguć, te je stoga u oktobru 1945. zatraženo njegovo renoviranje i dopuna nje-
gove opreme. Ubrzo je doneta uredba u čijem smislu su sudske pritvore počev od 
1946. godine preuzela mesno nadležna odeljenja organa unutrašnjih poslova. Pošto 
milicija nije imala potrebe za njim, tamo uposlenog čuvara pritvora je angažovao 
sud kao svog podvornika.

Već je na samim počecima bilo jasno da postavljene sudije i službenici suda – 
zbog njihovog malog broja – neće biti u stanju da u prikladnom vremenu ispune 
njima dodeljene zadatke, te da može doći do pojave kašnjenja u donošenju presuda. 
Predsednik suda, dr  Bešlin, je u više navrata na to i ukazivao. Po njegovom obrazlo-
ženju, osnov problema predstavljala je činjenica da je po svojoj teritoriji Senćanski 
srez bio jedan od najvećih srezova u državi, a stanovništvo sreza brojalo je više od 
110 000 osoba.

Povećanje obima posla rezultiralo je povećanjem personala: na platnoj listi za 
period jun – jul 1945. nalazilo se 14 osoba, a na onoj za period avgust – septembar 
već 22 osobe. U ovom periodu u službu pri senćanskom sudu stupili su sledeći či-
novnici: u svojstvu sudskog sekretara – beležnika radili su  Lajoš Haršanj,  Radovan 
Gerić i  Milivoj Plavšić, a sudijsku funkciju je počev od 28. jula 1945. obavljao  Dušan 
Miladinov.147

U junu 1945. ustanovljen je budžet suda za period do kraja te godine, a koji je 
trebao biti usmeren na pokriće materijalnih izdataka. Iznosio je 81 500 tadašnjih 
dinara i nije obuhvatao plate sudija i sudskih činovnika. Plata predsednika suda je u 
tom periodu iznosila 2300, a sudija 2000 dinara.148

Prilikom procene ratne štete – u septembru 1945. – i senćanski Sreski narodni 
sud je popisao štetu koju je sud pretrpeo tokom okupacije. Gro iste predstavljali su u 
sudski depozit pohranjeni, no u metežu rata nestali novčani iznosi, kao i upropašćeni 
nameštaj i oprema. Vrednost ratne štete je određena u visini od 241 325,50 dinara, 
čija je vrednost iznosila 3424,35 tadašnjih dolara.149

 146 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1949.
 147 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945.
 148 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945. Po zvaničnom kursu 1 američki dolar je 1945. vredeo 

50 jugoslovenskih dinara. Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_dinar
 149 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1945.
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 U smislu Zakona o rešavanju radnih sporova150 pri okružnim i sreskim narodnim 
sudovima oformljena su tročlana sudska veća, koja su bila nadležna da raspravljaju i 
uređuju one sporove koji bi nastali između poslodavaca i zaposlenih, odnosno spo-
rove koji proističu na osnovu radnog odnosa. U Senti je ovo sudsko veće oformljeno 
avgusta 1945. pod predsedništvom dr  Kalmana Seča.

Po završetku ratnih operacija u II svetskom ratu, na pojedinim delovima teritorije 
Vojvodine – pa tako i u subotičkom okrugu – došlo je do znatnog povećanja krimi-
naliteta. Značajan udeo u povećanju broja krivičnih dela su imali i privremeno ovde 
smešteni vojnici sovjetske Crvene Armije, u savezništvu sa njima veliku pomoć su 
im pružali „domaći” prestupnici – šverceri, crnoberzijanaci, lopovi i prostitutke. Po 
zvaničnom stavu „bratske” sovjetske vojnike su u tim slučajevima zaveli, te su oni po-
stali „žrtve” svoje dobronamernosti budući da su duhovni organizatori i rukovodioci 
bili civilni kriminalci, koji su svoja dela počinili ne samo zarad sticanja materijalne 
koristi, već i zarad potkopavanja poverenja u vojnike Crvene Armije. Stoga su protiv 
njih sudovi morali nastupiti bespoštedno, sa najvećom strogošću, a uzimajući u obzir 
i političke posledice prilikom donošenja presude.

Nakon par meseci rada ispostavilo se da senćanski Sreski narodni sud ne obavlja 
svoj zadatak u skladu sa zamislima vlasti. U vezi sa tim je 3. oktobra 1945. u velikoj 
sali Gradske kuće održana zajednička sednica Gradskog i Sreskog narodnog odbora, 
koju je vodio  Vince Rac, predsednik Gradskog narodnog odbora. Na dnevnom redu 
su se nalazili proširenje i reorganizacija sreskog narodnog suda, kao i imenovanje 
sudija-porotnika – narodnih prisežnika. Na sednici su – usled toga što rukovodstvo 
sreza nije u potpunosti bilo zadovoljno radom suda – kritikovani predsednik suda dr 
 Dimitrije Bešlin i dr  Kalman Seč, pri čemu je direktnu posledicu ove kritike predstav-
ljalo njihovo smenjivanje. Za novog predsednika suda izabran je  Jakov Sekulić.151

Primopredaja predsedničke funkcije sreskog suda obavljena je 6. oktobra 1945. 
godine.

U smislu uredbe od 22. marta 1946. pri senćanskom Sreskom narodnom sudu je 
sistematizovano pet stalnih sudijskih mesta, te angažovanje 120 narodnih prisežnika 
– sudija – porotnika.

Pored  Dušana Miladinova, za nove sudije su imenovani dr  Silvester Kočiš,  Mikloš 
Sorčik,  Isa Kečan i  Milica Lalić. Senćanski Sreski narodni sud je u to vreme zajedno 
sa predsednikom već imao šest sudija, što je u znatnoj meri popravilo efi kasnost 
njegovog rada.

Sa teritorije sreza – koji je obuhvatao područja senćanskog, ađanskog, kanjiškog, 
molskog, martonoškog i horgoškog opštinskog narodnog odbora, kao i područja 
mesnih narodnih odbora Obornjače, Malih Pijaca, Oroma, Senćanskog Trešnjevca, 
Tornjoša, Nadrljana i Velebita – izabrano je 40 narodnih prisežnika – sudija-porot-
nika zarad obavljanja zakonom propisanih sudijskih zadataka. Shodno izveštaju iz 
1949, sreski sud je tada u cilju izvršavanja zakonom propisanih zadataka mogao da 
angažuje 205 sudija-porotnika.152

 150 Službeni list DFJ, 1945. br. 47.
 151 IAS, F. 121 Narodni odbor opštine Senta. T 1. 2. Zapisnik sa zajedničke sednice sreskog i Gradskog 

narodnooslobodilačkog odbora koja je održana 3. oktobra 1945.
 152 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1949.
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 Jakova Sekulića je na funkciji predsednika sreskog suda 28. januara 1947. zamenio 
 Vladislav Beljanski, koji je ovu službu obavljao do 14. maja 1949. Beljanskog su tada 
izabrali za predsednika novosadskog Okružnog suda, a njegovu funkciju je preuzeo 
njegov dotadašnji zamenik, sudija  Jene Halas. Halas je za predsednika senćanskog 
sreskog suda imenovan maja 1949, ali je Pokrajinska komisija za pravosuđe prilikom 
inspekcije obavljene u leto 1949. utvrdila da on ne poseduje iskustvo potrebno za 
upražnjavanje ove funkcije.

 Pored predsednika Beljanskog, senćanski sreski sud su 1949. napustili i sudije dr 
 Anđelko Deveskovi i  Dušan Miladinov, a na njihova mesta su u pomenutoj funkciji 
stupili  Radovan Gerić i  Žarko Banatski.

U decembru 1948. od šest sudija senćanskog sreskog suda petoro je raspolagalo 
pravnim fakultetom i svi su oni bili muškarci. Službu sudskog beležnika obavljala je 
jedna žena – pravnica  Svetlana Štajner. Petnaestočlani službenički kor sreskog suda 
obrazovalo je šestoro muškaraca i devet žena, dok su poslove pomoćnog osoblja 
obavljala dvojica muškaraca. Najveći deo od ukupno 196 narodnih prisežnika činili 
su muškarci, brojčano izraženo bilo ih je 178 i u najvećem su broju – numerički 
predstavljeno njih 87 – bili zemljoradnici.153

Zakon o rešavanju radnih sporova donet 1949. godine je propisao organizovanje 
radnih sudova u okviru sreskih sudova: u Senti je predsednik ovog tela bio  Žarko 
Banatski, a njegov zamenik je postao  Lajoš Haršanj. 

Zemljišno – knjižni ured je čuvao zemljišno – knjižne uloške i rukovao zemljišno 
– knjižnim ulošcima iz sedam katastarskih opština154:

Iz katastarske opštine Mol  9726  zemljišno-knjižnih uložaka; �
Iz katastarske opštine Ada  11392  zemljišno-knjižna uloška; �
Iz katastarske opštine Senta  20052  zemljišno-knjižna uloška; �
Iz katastarske opštine Kanjiža  12074  zemljišno-knjižna uloška; �
Iz katastarske opštine Martonoš  8504  zemljišno-knjižna uloška; �
Iz katastarske opštine Horgoš  3577  zemljišno-knjižnih uložaka; �
Iz katastarske opštine Mali Horgoš  3360  zemljišno-knjižnih uložaka. �

Rad zemljišno-knjižnog ureda je otežavalo to što je u toku bilo područno razgra-
ničenje novoformiranih narodnih odbora Njeguševo, Obornjača, Kevi, Orahovo, 
Orom, Trešnjevac Male Pijace i Bački Vinogradi. Situaciju je dodatno komplikovalo 
to što su pojedini među njima svoja područja dobili ne samo od senćanskog, već i 
od drugih susednih srezova.

Ministarstvo pravosuđa Narodne republike Srbije je još u decembru 1946. uputilo 
sudove da tamo gde je potrebno angažuju stalne sudske tumače sa odgovarajućim 
poznavanjem jezika. Zbog toga je pri senćanskom Sreskom sudu počev od septembra 
1949. pa sve do njegove smrti, koja je usledila 1959. godine, uposlen penzionisani 
učitelj  Vladimir Uvalić kao tumač za mađarski jezik. Senćanski sreski sud je od 1951. 
u ličnosti  Jelisavete Bajić dobio tumača sa izvanrednim poznavanjem jezika: Bajićeva 

 153 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Su. spisi, 1949.
 154 Osnovna teritorijalna jedinica katastarske evidencije.
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je, naime, predstavljala u jednoj jedinoj ličnosti objedinjenog tumača za engleski, 
francuski, mađarski, italijanski i nemački jezik!

Po planu rada za 1950. godinu, radni raspored senćanskog Sreskog suda bio je 
sledeći:

Upravne poslove sreskog suda vršili su predsednik sreskog suda,  �  Jene Halas 
i njegov zamenik, sudija  Radovan Gerić;
Krivične postupke raspravljala su dva veća, deleći krivične predmete u  �
srazmeri pola-pola. Na čelu prvog veća nalazio se predsednik sreskog suda 
 Jene Halas, a na čelu drugog je bio sudija Lajoš Haršanj, dok su članove oba 
veća činili sudije-porotnici;
Građansko-parnične postupke raspravljala su dva veća, deleći građansko- �
parnične predmete u odnosu pola-pola. Na čelu prvog veća nalazio se 
sudija  Mikloš Sorčik, a na čelu drugog je bio sudija  Radovan Gerić, dok su 
članove oba veća činili sudije-porotnici;
Predsednik prvog građansko-parničnog veća,  �  Mikloš Sorčik, bio je sudija 
nadležan u zemljišno-knjižnim postupcima, dok je predsednik drugog 
građansko-parničnog veća,  Radovan Gerić, bio nadležni sudija za radno-
pravne sporove;
Građanske vanparnične postupke vodilo je dvoje sudija:  �  Lajoš Haršanj 
ostavinske postupke, a Radovan Gerić sve druge vanparnične postupke;
Zemljišno-knjižni ured vodio je  �  Đerđ Farkaš Barati.

Ovaj plan rada bio je na snazi tek do marta 1950. godine, pošto je tada Jene Ha-
las – protiv koga je bio pokrenut postupak – razrešen dužnosti: umesto njega Sreski 
narodni odbor je na svojoj sednici 8. marta izabrao  Čedomira Ćurčića za predsednika 
sreskog suda. Premda je predsednik  Ćurčić – koji je bio sudija senćanskog Sreskog 
suda počev od 15. januara 1950. – bio diplomirani pravnik, on je nakon stupanja 
na dužnost smesta morao da uzme učešća u daljem krivično-pravnom stručnom 
usavršavanju, koje je Ministarstvo pravosuđa organizovalo u Beogradu.

Usled napete međunarodne situacije ni sudije nisu bile izuzete od tada održavanih 
vojnih vežbi: u periodu avgust – septembar 1950. na vojnim vežbama su bili sudije 
 Gerić i  Haršanj, dok je u periodu januar – februar 1951. na njih otišao i predsednik 
suda  Ćurčić.

Radi zamene dvojice sudija je iz somborskog Sreskog suda došao sudija  Peter 
Šinkovič, no dvomesečni izostanak je, ipak prouzrokovao znatan zaostatak: do kraja 
oktobra 1950. nagomilalo se 530 nerešenih građansko – parničnih predmeta.

Radi obračuna sa zaostatkom subotički Okružni sud je u svojstvu ispomoći dele-
girao sudiju dr Karolja Barata. Napregnutim radom trojice sudija – koji je otežavalo 
izostajanje sudija-porotnika – uspelo se tokom jednog meseca rešiti 178 predmeta. 
Pošto su, međutim, tokom novembra prispela 92 nova građansko – parnična pred-
meta, broj nerešenih predmeta je još uvek prelazio cifru od 400.
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U cilju saniranja ovog stanja postojala je potreba za angažovanjem još jednog 
sudije, stoga je Sreski narodni odbor na svojoj sednici 16. decembra izabrao  Janoša 
Đerija za sudiju senćanskog Sreskog suda.

Pravosudna komisija sa sedištem u Novom Sadu je u 1951. zatražila izveštaj o 
stanju arhiva vojvođanskih sudova. Arhiva senćanskog Sreskog suda bila je smeštena 
na tri  lokaliteta – potpuno primerena ciljevima –, kao i u podrumu same zgrade. 
Po izveštaju, zemljišno-knjižni spisi bili su sačuvani počev od 1898, parnični, van-
parnični i krivični predmeti od 1917, a ostavinski predmeti počev od 1915. Količinu 
arhivskog materijala – zaključno sa 1950. godinom – predsednik  Ćurčić je procenio 
na dva vagona (?!) i nagovestio da će lokaliteti za pohranjivanje arhivskog materijala 
sasvim izvesno biti popunjeni.

Početkom pedesetih godina XX veka promena sudijskog osoblja postala je još 
intenzivnija negoli krajem četrdesetih: 29. aprila 1951. razrešen je dužnosti  Rado-
van Gerić, a umesto njega na dužnost je sredinom maja stupio  Danilo Radujkov. 
Petnaestog januara 1952. u sud je prispeo  Antun Tiler, te je ubrzo – juna 1952. – on 
došao na mesto  Čedomira Ćurčića, koji je otišao na predsedničko mesto Sreskog 
suda u Kuli.

Na sednici oba veća sreskog Narodnog odbora – Sreskog veća i Veća proizvođača 
– održanoj 28. decembra 1953. razrešeni su dužnosti  Janoš Đeri i  Danilo Radujkov. 
Umesto njih za sudije su imenovani  Ljubiša Mihaljdžić i  Borivoj Marinkov. Sudija 
 Lajoš Haršanj je 31. avgusta 1955. napustio senćanski sud, a na njegovo mesto je 
počev od 1. septembra 1955. došla  Svetlana Štajner, koja je bila saradnik suda još od 
1946.  Milan Ludajić je 1. decembra 1956. postao sudija senćanskog suda.

U refl eksiji ovih promena, personalni sastav senćanskog Sreskog suda – koji je 
dostigao brojku od 30 osoba – krajem 1956. godine činile su osobe sa sledećim zadu-
ženjima: 6 sudija; 1 stručni saradnik sa završenim pravnim fakultetom, 5 zemljišno – 
knjižnih referenata 7 kancelarijskih referenata, 7 daktilografa, 3 kurira i 1 čistačica.

U smislu odluke vojvođanskog zakonodavca koja je doneta 1955, područje teri-
torijalne nadležnosti senćanskog Sreskog suda obuhvatalo je područje opština Ada, 
Kanjiža, Martonoš, Mol, Senta i Horgoš. Senćanski Sreski sud je i nadalje potpadao 
pod nadležnost subotičkog Okružnog suda, dok je u slučaju fi rmi u Senćanskom 
srezu bio nadležan Okružni privredni sud sa sedištem u Subotici.

VI. ANTIREŽIMSKE MANIFESTACIJE GRAĐANA U 1945. 
U SVETLU DOKUMENATA SENĆANSKOG SRESKOG NARODNOG SUDA

 
Nakon završetka rata nova jugoslovenska vlast i KPJ su sve više učvršćivale svoju 
poziciju vlasti, što nije bilo po ukusu svih građana države: nisu svi bili naklonjeni 
novom režimu. Gotovo su se u svim sredinama nalazile ličnosti koje su na svakom 
koraku izražavale svoju antipatiju prema komunistima, a u nekim slučajevima i 
spram  Tita. To su, generalno, činile pod uticajem alkohola – budući da je tada čovek 
najhrabriji! – no već je i veliki sovjetski/ruski pisac  Maksim Gorki primetio: ono što 
trezan čovek misli, to pijan izbrblja! 
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U takav slučaj se upetljao juna 1950. pedesetogodišnji senćanski mesar Jovan D., koji 
je – budući bez žene i porodice – često zagledao dno čaše. Toliko je pio da – prema 
njegovom sopstvenom priznanju – često nije znao ni za sebe niti za svoja dela. Nadalje 
je o tome priznao sledeće:

 
„Tako sam u više puta napadao našu vlast i uopšte današnje stanje. Jedanput sam u 
gostionici Kalmana Kurija u Senti proletos javno pred partizanima opsovao majku 
[maršalu]  Titu. Oni su me zato zatvorili, i uputili u Suboticu u Okružni sud, gde sam 
bio zatvoren šest dana, a zatim pušten kući. Ne sećam se da sam više ikoga napadao, 
sem što sam više puta vodio šalu na ulici sa Mađarima. Ne samo, da se ne sećam, već 
je sasvim tačno da sam im psovao majku komunističku, ali ja nisam to ozbiljno mislio 
[...] već to tako, u šali.”155

Senćanski Sreski sud je po ovom predmetu održao raspravu 24. jula 1945. Sud je 
kao prvog svedoka saslušao stanovnika Sente Ištvana B., koji je rekao sledeće:

„Pre otprilike mesec dana došao je osumnjičeni Joca D. u moju mesarsku radnju u 
napitom stanju i upitao me: šta je, zar si i ti već postao komunista, kada si u društvu 
 Jožefa Sepa,  Ištvana Vide,  Imrea Baloa i  Vincea Gebleša vršio pregled u narodnoj 
kuhinji[?]. Nadalje je rekao: pazi, možeš još i ti dospeti na listu crnoberzijanaca. Ovo 
je zato rekao što sam ja u kuhinju išao radi pregleda. Tom prilikom osumnjičeni nije 
rekao, da ću ja dospeti na crnu listu komunista. On to meni ne bi mogao ni reći, jer 
smo mi u veoma dobrim prijateljskim odnosima. Osumnjičeni predamnom nije nikada 
psovao komuniste, niti današnji režim. Mene nije psovao nikada kao komunistu.”156

Svedočila je i senćanska učenica Nadežda N., koja je izjavila da ostaje pri svedo-
čenju koje je dala u OZN-i. U tom smislu ona je više puta čula kako je osumnjičeni 
pred njihovom kućom napadao maršala Tita, psovao majku komunistima. Optuženi 
je izjavio i to da sadašnja vlast nije prava, prava vlast doći će tek posle ovoga. Javno 
je napadao komuniste i svakome je psovao majku. Svedok je izjavio da je okrivljeni 
– kada je izgovarao takve stvari – po pravilu bio pijan.157 

I svedok Stevan N. je slično svedočio: on je rekao da je optuženi pred njihovom 
kućom psovao majku komunistima, a i majku maršala  Tita. Po njegovom mišljenju to 
je radio zbog toga što je njegova kćer, Nadežda N. – premda članica partije – dobila 
pomoć od verske zajednice.

 Iz svedočenja se ispostavilo da je odranije postojao konfl ikt između optuženog 
i porodice N.

Prema svedoku Bogdanu S. osumnjičeni nikada nije govorio o politici kada je 
bio trezan. Pošto je poznavao osumnjičenog i znao da se u pijanom stanju ponaša 
izuzetno neprijatno, on je u takvim slučajevima izbegavao susret sa njim. Zbog toga 
nije ni znao za to da bi on psovao komuniste. Po njegovom sećanju optuženi je za 

 155 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 147/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Sente Jovana D.
 156 Isto tamo.
 157 Isto tamo.
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vreme okupacije psovao i okupacionu vlast, no pošto je tadašnja vlast brzo spoznala 
o kome se radi, s njim se nije posebno bavila. 

Na kraju rasprave je saslušan i okrivljeni, koji je izjavio da se ne oseća krivim 
po optužnici koja je izneta protiv njega. On sebe ne smatra za neprijatelja aktuelne 
vlasti. Nije priznao da je vređao porodicu N. niti to da ih je psovao zbog toga što 
su komunisti. Priznao je da u pijanstvu svakoga vređa, ali je poricao da je psovao 
maršala Tita nakon što su ga jednom zbog toga već zatvorili. Na kraju je istakao da 
je u potpunosti zadovoljan sadašnjom vlašću. 

 U smislu odluke sreskog suda optuženi je, a koji je bio zatvoren u pritvoru narodne 
milicije, prebačen u subotički Okružni sud radi daljeg nastavka procesa.158

Železničar iz Martonoša Miloš E. je 15. juna 1945. u krčmi  Šandora Papa počinio 
verbalni delikt, o kojem su borci KNOJ-a Ivan T. i Miloš K. referisali subotičkoj 
Ozni:

„U kafani smo našli dvojicu železničara i još dva čoveka, čija imena ne znamo. U 
kafani smo zapazili jednu sliku na kojoj je pisalo „Brza pomoć ranjenicima”. Natpis 
je bio na mađarskom jeziku. Jedan od pomenutih železničara, Miloš E., je rekao da 
tu sliku treba izbaciti napolje. Borac T. je rekao da nije važno što je natpis na mađar-
skom jeziku. Na to je E. rekao da bi sve Mađare trebalo potući i pozvao nas je za sto 
da sednemo sa njim. Nas dvojica smo prihvatili njegov poziv sa namerom, da ispi-
tamo njegovo mišljenje. Prvo pitanje E. koje je bilo upućeno nama bilo je: da li smo 
Srbi[?] Odgovorili smo da smo Srbi iz Banata. Razgovarali smo o privatnom životu. 
E. je rekao kako je teška železnička služba, i napomenuo je da bi sve Mađare trebalo 
pobiti. Ja sam mu odgovorio, da ne treba sve Mađare pobiti, jer nisu oni svi krivi, i mi 
tako nećemo nikada doći do bratstva i jedinstva. Mi se borimo za to da ujedinimo sav 
jugoslovenski narod. On je počeo da se smeje cinično i rekao: vi za mene niste ništa, 
vi ste oterali vojvođansku decu da [uza]lud ginu na Dravi. Ja sam mu odgovorio da je 
to tako moralo da bude, jer se samo pomoću borbe može doći do jedinstva i do oslo-
bođenja. Ja sam mu postavio pitanje: da li zna, ko je oslobodio našu teritoriju? On je 
odgovorio da je našu teritoriju oslobodila Engleska, Amerika i Rusija. Upitao sam ga 
da nije slučajno i jugoskovenska vojska oslobodika našu zemlju, na šta je on odgovorio 
cinično da mi za njega nismo ništa. Upitao sam ga da li zna ko je oslobodio Trst, [a] 
on je odgovorio Englezi. Drug K. ga je upitao da li zna čiji je Trst? On je odgovorio 
da je Trst engleski. K. mu je odgovorio da je Trst naš, sviju Jugoslovena, na šta je on 
odgovorio da nije vaš, nego naš. 

Drug T. ga je upitao da li zna, ko je uspostavio bratoubilački rat? On je rekao: 
Rusi. Ja sam mu na to odgovorio: zar nije Nedić uspostavio bratoubilački rat[?] On 
je odgovorio da je Nedić morao da služi okupatora, jer je na to bio primoran. On je 
odgovorio da je nacionalni socijalista. Ja sam ga upitao da li zna, šta je nacionalni 
socijalista? E. je ponovio opet isto da je nacional-socijalista i da se on kao takav ne 
boji nas, jer je on poverenik komisije za utvrđivanje ratnih zločina u Martonošu. [...] 

 158 Isto tamo.
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E. mi je zatim rekao: znači, ja sam fašista. Ja sam odgovorio: ti si, druže, reakcionar 
koji rovariš naše redove, našu demokratsku, federativnu Jugoslaviju. Zatim smo se ja 
i drug K. vratili natrag u kasarnu.”159

 
Miloš E. je po ovom slučaju bio saslušan 6. jula 1945, a on se inkriminisanog 

događaja sećao ovako:
 
„U kafani kod  Šandora Papa sedeo sam sa jednim železničarom kada su nam prišla 
dva vojnika, čija imena ne znam. Tada sam već bio prilično pijan. Razgovarali smo 
o vojsci, ne sećam se tačno kako je to sve bilo, ali znam da sam rekao: kada stignu 
naši iz zarobljeništva i internacije, imaćemo jednu zdravu i moćnu jugoslovensku 
armiju. Govorili smo potom o ravnopravnosti a ja sam nato rekao, da su glavni krivci 
pobegli iz Bačke u Mađarsku, a te bi trebalo sve pobiti, a za druge nisam ništa rekao. 
Nije tačno, niti se sećam, a ja sam ustvari vrlo kratko vreme razgovarao sa njima, da 
treba sve Mađare pobiti.

Po pitanju Trsta, rekao sam da se naša armija sada povlači iz Trsta i da će – navod-
no – posle mirovne konferencije Trst da pripadne Jugoslaviji. 

O tome da sam govorio o vladi Nedića u Srbiji, tj. o tome da je on bio primoran 
da služi okupatoru, ne sećam se. Da sam govorio, da su naša deca odneta da ginu na 
Dravu, ne znam i ne sećam se.”160

Subotičko Okružno tužilaštvo je na osnovu svedočenja Miloša E. optužilo za ru-
ženje Jugoslovenske narodnooslobodilačke armije i širenje glasina, ali u spisima se-
nćanskog Sreskog suda nije moguće pronaći presudu koja je protiv njega doneta.161 

AFŽ je u nedelju 24. jula 1945. organizovao predavanje, a potom je omladina održala 
igranku. Pri povratku sa igranke, u pola jedan noću, dva svedoka – Radojica K. i 
Aleksandar K. – su čula kako se vesele u jednom dvorištu. Provirili su kroz ogradu i 
videli da se Petar V. veseli u društvu Srba i Mađara. Prema iskazu Radojice K.:

 „...Kad odjednom Pera V. je ustao i uzviknuo: mi smo imali Karađorđeviće, oni su 
bili naši i oni nam trebaju. To je tako jako vikao da se moglo čuti čak na ulici. Rugali 
su se bratstvu i jedinstvu.”162

 
Drugi svedok je o događajima rekao ovo:
 
„Kada je jednom Pera rekao da je Veljko K. [...] organizovao omladinu da svuda po 
sali pozdravljaju [sa]:  Tito – Tito, kao što su nekada i Talijani pozdravljali [sa]: Duče 
– Duče. Zatim je podrugljivo uzviknuo „živelo bratstvo – jedinstvo”, na što su svi 

 159 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 200/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Martonoša Miloša 
E.

 160 Isto tamo.
 161  Isto tamo.
 162 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 214/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Horgoša Petra V.
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jednoglasno uzviknuli smejući se „živelo”. Obećavao je jednoj Mađarici, da Mađari u 
našoj kraljevini isto pravo imaju, kao što im je Tito dao.”163

Osumnjičeni, horgoški železničar Petar V., je pred Oznom 16. jula 1945. dao 
sledeći iskaz:

 
„Posle igranke koja je održana 24. jula 1945. u prostorijama kafane  Kalmana Radiča, 
otišli smo ja, jednan ruski major, učiteljica Zora, upravitelj škole Dragomir N. i njegova 
supruga, krojačica Olga A. i Svetozar B., na stan kod V.-ovih i sedeli u dvorištu. Tačno 
je da smo govorili o politici, i da sam ja, kada je major ruski spomenuo cara Nikolaja, 
spomenuo da smo mi imali Karađorđa, a ne [pak] Karađorđeviće, a tome sam dodao 
još i to, da je on 1804. godine digao srpsku politiku.

[…] Tačno je, da smo govorili o Titu ja i ruski major, koji je rekao da  Tita jako vole 
u Rusiji. [...] ...tačno je, da sam ja na jednoj konferenciji, kada sam govorio o bratstvu 
i jedinstvu i kada je na moje reči odgovorila omladinka Vida M. „živelo bratstvo 
i jedinstvo” rekao njoj: u redu dete, i ja kažem, da žive, samo kada smo mi gradili 
bratstvo i jedinstvo ti još nisi bila tu. Nisam rekao Mađarici koja je bila sa nama u 
društvu da su u našoj kraljevini Mađari imali ista prava kao što im je Tito dao. Ne 
mogu stoprocentno da tvrdim, da li je možda neko govorio o pravu Mađara ili nije, 
dok je međutim tačno, da o kraljevini nije bilo uopšte ni reči.

Tačno je, da sam pre 4-5 meseci na stanici u Horgošu prilikom ispraćaja vojnika, koji 
su po kazni slati na front, jer su bili za kralja, u pijanom stanju viknuo »živeo kralj«. 

[…] Tačno je, da sam jednom prilikom u razgovoru sa Veljkovim ocem, Lazom 
V., rekao: zašto ne savetujete Veljka, da ne govori stalno na konferencijama »mi ćemo 
streljati, [i] mi ćemo staviti uza zid« [nekoga], i to govori bez razloga, i narod zbog 
toga neće da dolazi na zborove. Nadalje sam rekao: »može to i njega snaći.«”164

Krivični postupak koji je pokrenut protiv Petra V. u predmetu krivičnog dela protiv 
državnog poretka senćanski Sreski narodni sud je – pozivajući se na Ukaz o opštoj 
amnestiji i pomilovanju165 koji je na  Titov predlog donelo Predsedništvo AVNOJ-a 
– obustavio 15. avgusta 1945.166 

Na osnovu čl. 1 Ukaza o opštoj amnestiji i pomilovanju pomilovane su sledeće osobe: 

četničke i  �  Nedićevske formacije, kao i hrvatsko i slovenačko domobranstvo, 
nadalje članovi muslimanske milicije i šiptarskih167 oružanih grupa, 
odnosno članovi pojedinih političkih organizacija;
vojni begunci Jugoslovenske Armije; �
oni koji su sarađivali sa okupatorima u oblasti kulture i umetnosti, ukoliko  �
njihova saradnja nije prevazilazila okvire njihove redovne aktivnosti; 

 163 Isto tamo.
 164 Isto tamo.
 165 Službeni list DFJ, 1945. br. 56.
 166 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 214/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Horgoša 
  Pet ra V.
 167 Kosovski Albanac.
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oni koji su klevetali jugoslovensku Armiju i njene članove, organe narodne  �
vlasti i njene predstavnike.

 
U smislu čl. 2 Ukaza pomilovanje nije dato sledećim osobama: 

članovima ustaških i  �  Ljotićevskih formacija, kao i vojnicima ruskog 
dobrovoljačkog korpusa, izuzev u slučaju da su bili prinudno mobilisani 
nakon 1. januara 1942;
svim pripadnicima navedenih oružanih formacija i organizacija ukoliko su  �
počinili dela ubistva, paljevine, silovanja ili pljačke; 
članovima Kulturbunda, službenicima i članovima Gestapoa, njihovim  �
doušnicima i agentima; 
idejnim vođama pomenutih formacija, tela i organizacija, njihovim  �
organizatorima i rukovodiocima, kao i onim licima koja su materijalno i 
fi nansijski potpomagala delovanje ovih formacija i organizacija, ofi cirski 
kor oružanih formacija u rangu od komandanta bataljona pa naviše, 
rukovodiocima javne uprave, te
onim licima koja su pred pozivanjem na odgovornost pobegla u  �
inostranstvo.

 
Opšta amnestija je za negdašnje članove formacija pomenutih u čl. 1 važila ukoliko 

do proglašenja Ukaza oni nisu bili pravosnažno osuđeni, a za dezertere Jugoslovenske 
Armije samo onda ukoliko se u roku od mesec dana prijave vlastima. 

Član 6 Ukaza je propisivao distinkciju između uživalaca potpune ili delimične 
amnestije. Tu su bila pravosnažno na prinudni rad već osuđena lica koja nisu bila 
lišena slobode, ili lica koja su bila osuđena na gubitak slobode sa prinudnim radom. 
U slučaju izrečene kazne u trajanju kraćem od godinu dana lica su bila oslobođena, 
dok je u slučaju duže zatvorske kazne trajanje konfi niranja smanjeno.

Alkohol je – umalo – prouzrokovao propast i stanovniku Mola Dragomiru K. I ovaj 
inkriminisani slučaj se zbio u krčmi. Sam grešnik je 14. jula 1945. prilikom saslušanja 
u OZN-i priznao sledeće:

„Prvi put sam kažnjen zbog klevete maršala Tita. Naime jednom prilikom, na drugi 
dan pravoslavnog božića, sedeo sam sa društvom u kafani  Šandora Bačija, i kada mi 
je jedan drug – koji je sedeo za trećim stolom – pokazao jednu sliku, a to je bila slika 
maršala Tita, koju ja nisam do tada video, i pošto sam bio napit, mislio sam da je to 
[ Herman] Gering, zbog uniforme i kape i rekli su mi sutradan – kada su me saslušavali 
– da sam rekao na maršalovu sliku »hitlerovac-ulikovac«. Zbog toga sam bio osuđen 
od Vojnog suda u Subotici na 6 meseci zatvora. Pošto sam bio pušten iz zatvora, vratio 
sam se u Mol i zaposlio se u zanatlijskom udruženju kao pisar. 

Optužnicu, da sam 14. juna 1945. u kafani  Šandora Bačija rekao na sliku maršala 
Tita i Staljina: »da sam zbog ova dva đubreta odležao 51 dana u tamnici« u potpunosti 
odbijam. 
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 […] Smatram da je sve ovo osveta Mađara, pošto sam u prvim danima posle oslo-
bođenja bio [član] odbora za ratne zločince, koju su ljudi pogrešno nazvali »sudom«. 
Pošto je u Molu streljano oko 100 Mađara ili odnešeno na rad, kako se to govori – pošto 
ceo isleđivački odbor o tome nije tačno obavešten – to je verovatno da neki Mađari 
smatraju da sam i ja kriv za nestanak tih Mađara.”168

Opšta amnestija je od zatvora spasla i Dragomira K.: 16. avgusta 1945. prekinut 
je krivični postupak koji je bio pokrenut protiv njega.169

Narodnu vlast i njene organe nisu sustigli samo verbalni, već u brojnim slučajevima i 
fi zički napadi. Jedan takav slučaj odigrao se 12. oktobra 1945, kada se supruga Đerđa 
B. – današnjim rečnikom iskazano – obratila narodnoj miliciji zbog nasilja u porodici, 
pošto ju je zlostavljao njen muž. Poslati milicioner – Gabor K. – nije našao B.-a kod 
kuće, već u krčmi. Na poziv K. da ga sledi, B. – koji je inače živeo od kirijašenja – mu 
je odgovorio da ide kući da nahrani konje. Kada je milicionar pošao za njim, B. je 
u svom dvorištu dohvatio gvozdene vile i uzviknuo: »sad si na...ao, samo kad sam 
ja kući došao – mene živog nećeš odvesti!« Milicioner K. je potegao oružje, dok je 
supruga B. – majka troje dece – otrčala po pomoć. Milicioner je uspeo da iz ruku 
razjarenog čoveka istrgne vile, ali je na to on dohvatio jednu motku i njome udarao 
organ vlasti. Tada su u pomoć napadnutome pristigla dva vojnika, te su zajedničkim 
snagama uhapsili B.-a. Prilikom sprovođenja u zatvor uhapšenik je putem urlajući 
psovao narodnu armiju i miliciju, vičući da on neće sarađivati sa partizanima i da im 
neće isporučivati kukuruz. Stigavši do zatvora B. je pokušao da podmiti komandira: 
obećao mu je 500 dinara ako ga pusti na slobodu.170

Narednog dana – nakon trežnjenja – 35-godišnji B. je dao svoj iskaz:

„12. oktobra 1945. godine pre podne počeo sam piti rakiju, što sam nastavio ceo dan, 
i ne sećam se ništa, samo toga, da sam se probudio u zatvoru i odatle sam preveden 
na saslušanje.”171

Krivični slučaj Đerđa B. zaključen je na nepoznat način, presuda se ne nalazi među 
predmetnim spisima. 

U kolonističkom selu Njegoševo172 u molskom ataru se 28. oktobra 1945. dogodio 
incident tokom kojeg je i fi zički povređen član narodne milicije. U selu je za taj dan 
– nedelju – bio određen prevoz kukuruza, koji je, među ostalima trebao da nadgleda 
i milicioner Pavle M. M. se toga dana u podne ispred zadruge susreo sa Tomom G., 

 168 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 229/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Mola Dragomira 
K.

 169 Isto tamo.
 170 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 411/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Sente Đerđa B.
 171 Isto tamo.
 172 Selo je između 1941. i 1944. zvano Istenáldás (Božji Blagoslov), a obezbedilo je dom za Sikuljce koji su 

naseljeni iz Bukovine.
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koji je bio u društvu Todora Z. i Jove M. Tokom razgovora G. je upitao milicionera 
ima li on saznanja o tome da je Nikola M. 1941. poslao 12 ljudi pred streljački vod. 
M. je odgovorio da to nije njegov posao, na šta ga je G. napao rečima »j..em ti maj-
ku«. Na protest milicionera da mu ne psuje majku G. je odgovorio »j..em ti majku, 
a i oca«, te je udario M.-a po nosu gurnuvši ga u jarak. Pri tome je pokušao da otme 
službeno oružje. To mu, međutim, nije pošlo za rukom, pošto su onde prisutni po-
hitali u pomoć M.-u. Na lice mesta je stigao i predsednik narodnooslobodilačkog 
odbora Gavro S., koji je otpratio do kuće Tomu G. Kada je, međutim, G. stigao kući, 
on je izvadio pušku i zapretio im.173 

U ovom predmetu presudu je doneo subotički Okružni sud: zbog fi zičkog i ver-
balnog napada na službeno lice, kao i zbog krivičnog dela pretnje Tomo G. bio je 
osuđen na prinudni rad bez lišavanja slobode u trajanju od 4 meseca.174

Piroška U., dvadesetogodišnja ađanska domaćica mađarske nacionalnosti je 28. no-
vembra 1945. – nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu, a neposredno pre proglašenja 
republike – u Sali ađanskog bioskopa izrekla antirežimske izjave. U prisustvu više 
lica – prema iskazima svedoka – rekla je:

„…kao ona imam sve upisane komuniste, i kada dođe do prevrata ona znam šta je 
njena dužnost. I da ne mislimo da vojska hoće republiku, jer oni svi očekuju kralja. I 
da ne mislimo da je pobedio [Narodni] front. Te ako dođu mađarske  Hortijeve trupe 
da nas oslobode, onda je kraj sindikalnim članovima.”175

Rasprava je po ovom predmetu održana 18. aprila 1946. u senćanskom Sreskom 
narodnom sudu. Optužena se – koja je inače bila na slobodi – branila time da su je 
pojedine osobe optužile iz zavisti i ljubomore. Sud, međutim, to nije prihvatio, te je 
na osnovu iskaza Terezije Z. kao i Piroške N. proglasio Pirošku U. krivom za činjenje 
krivičnog dela širenja alarmantnih vesti: kazna joj je bila gubitak slobode u trajanju od 
8 meseci sa prinudnim radom, a nju je trebala da odsluži u požarevačkom zatvoru.

Izvršenje presude je, međutim, bilo odloženo, što je otac osuđene – koji je inače bio 
službenik ađanskog narodnog odbora – iskoristio kako bi se molbom za pomilovanje 
obratio Predsedništvu narodne skupštine Srbije. U smislu odluke tog tela iz decembra 
1947. kazna Piroški U. je smanjena na gubitak slobode u trajanju od 4 meseca.176

Pretežan deo krivičnih procesa koji su tokom 1945. bili sprovedeni pred senćanskim 
Sreskim narodnim sudom predstavljao je krivična dela protiv imovine ili zabranjene 
privredne špekulacije, dok je samo manji udeo predmeta govorio o antirežimskim 
manifestacijama građana. To nije značilo da je broj takvih slučajeva bio mali, već 

 173 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 495/1945 – krivični postupak protiv stanovnika Njegoševa 
  Tome G.
 174 Isto tamo.
 175 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 691/1945 – krivični postupak protiv stanovnice Ade Piroške U.
 176 Isto tamo.
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da je najveći broj sličnih slučajeva dospeo pred više sudske instance – pred okružni 
sud u Subotici.

VII. KONFISKACIJA IMOVINE

Predsedništvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije je nakon zavr-
šetka rata 9. juna 1945. donelo Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skaci-
je.177 U smislu zakona konfi skacija je predstavljala potpuno ili delimično podržavljenje 
imovine na osnovu sudske odluke. 

Sprovođenje konfi skacionih postupaka spadalo je u nadležnost sreskih sudova: 
nakon donošenja odluke o konfi skaciji imovine vršen je u najkraćem vremenu i po 
hitnom postupku popis i inventarisanje presuđenih imovinskih stavki – nepokret-
nosti i pokretnosti.

Član 28 zakona je sreskim narodnim odborima poverio zadatak da u roku od 90 
dana nakon donošenja zakona pošalju nadležnim sreskim sudovima inventar imo-
vine onih lica koja su tokom rata bila kao narodni neprijatelji pogubljena, ubijena, 
poginula ili izbegla.

I vojni sudovi su bili dužni da pošalju svoje presude sreskim sudovima, pošto je i 
u njihovim presudama – u svojstvu adicione kazne – bilo reči o konfi skaciji.

U smislu čl. 30 Zakona o konfi skaciji imovine Nemačkog Rajha i njegovih držav-
ljana, kao i imovine građana nemačke nacionalnosti odlučivala je na sreskom nivou 
komisija koja je bila imenovana od strane Narodnog odbora. 

Po zakonu, od konfi skacije su bili izuzeti predmeti domaćinstva – u prvom redu 
odeća, nameštaj, kuhinjska oprema – koji su bili neophodni za život osuđenog lica, 
odnosno njegove uže porodice. U ovu kategoriju su se ubrajale i alatke koje su bile 
neophodne za obavljanje zanatskog rada, neophodne osnovne alatke i sredstva za 
održanje zemljoradničkog domaćinstva, kao i tome pripadajuće stambene i ekonom-
ske zgrade, namirnice i ogrev za četiri meseca, te novčana svota koja je odgovarala 
trima mesečnim nadnicama po članu porodice. 

Odeljenje za unutrašnje poslove Sreskog narodnog odbora je u svom dopisu od 12. 
septembra 1945. poslalo senćanskom Sreskom narodnom sudu spisak sa imenima 271 
lica sa teritorije Senćanskog sreza koje je trebalo podvrgnuti postupku za konfi skaciju 
imovine. U propratnom pismu bilo je napisano sledeće:

 
„U smislu člana 28 Zakona o konfi skaciji imovine i izvršenju konfi skacije, u prilogu do-
stavlja Vam se spisak lica, koja su prema aktu Komisije za utvrđivanje zločina okupatora 
i njihovih pomagača u Vojvodini br. 718/1945 od 9. februara 1945. utvrđeni za ratne 
zločince, i to:  Balaž Geza i drugova, rodom iz Martonoša, koji su tokom rata nestali, 
a čija imovina do sada nije bila konfi skovana, sa molbom za nadležni postupak.”178

 

 177 Službeni list DFJ, 1945. br. 40. 1946. Zakon je potvrđen i dopunjen Zakonom o potvrdi i izmenama i 
dopunama Zakona o konfi skaciji imovine i o izvršenju konfi skacije. Službeni list FNRJ, 1946. br. 61; 
1946. br. 74.

 178 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud.Vp. 1046/1945 – Spisak ratnih zločinaca.
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 Geza Balaž je poimenično pomenut zbog toga što se njegovo ime nalazilo na 
početku spiska. Od strane komisije izrečeni status „ratnog zločinca” počivao je na 
veoma slabim pravnim temeljima, pošto ljudi koji su fi gurirali na spisku – a koji su 
svi do jednog pogubljeni – ne samo da nisu bili pravosnažno osuđeni, već sud nisu 
ni videli. Licemerna je i konstatacija Odeljenja za unutrašnje poslove da su lica koja 
se nalaze na spisku „nestala”, pošto je ovaj organ mogao da ima tačna saznanja o 
likvidaciji nesrećnika.

 U praksi su odeljenja za unutrašnje poslove sreskih narodnih odbora već i pre 
ovoga, u odnosu na pojedine osobe, a pozivajući se na Zakon o konfi skaciji imovine, 
upućivala sreske sudove da pokrenu konfi skaciju protiv ratnih zločinaca, odnosno 
osoba koje su proglašene za narodne neprijatelje. U aktu koji je izdan od strane ode-
ljenja za unutrašnje poslove, a kojim je inicirana konfi skacija, bilo je naznačeno da 
je osoba proglašena za ratnog zločinca tokom rata „nestala” ili „pobegla”, odnosno 
„napustila imanje”. U tim aktima su osobe koje su okvalifi kovane kao nestale – kao 
što se kasnije ispostavilo – gotovo bez izuzetka bile žrtve represalija, odnosno bile 
su likvidirane bez sudske presude.

U spisku ratnih zločinaca179 koji je dostavljen senćanskom Sreskom narodnom 
sudu pod rednim brojem 17 nalazi se ime stanovnika Sente  Karolja Lukača. Lukač je 
9. novembra 1944. – zajedno sa 64 sapatnika – pogubljen: njegovo ime se pod rednim 
brojem 16 javlja na spisku koji je sačinjen od strane senćanske komisije za ispitivanje 
ratnih zločina 10. novembra 1944.180

 U predmetu  Karolja Lukača je Odeljenje za unutrašnje poslove Sreskog narodnog 
odbora 9. novembra 1945. poslalo predlog za konfi skaciju imovine koji je glasio na 
ime. U tom aktu se predočava da je „ratni zločinac” nakon oslobođenja „nestao”.181 
Akt sadrži tačne brojeve topografskih lokaliteta Lukačevih nekretnina, kao i broj 
zemljišno-knjižnog uloška u kojem su oni vođeni, no njemu je dodat i inventar po-
kretnosti koji je sačinjen 21. maja 1945.182

Sud je u ovom predmetu doneo rešenje 25. decembra 1945, u kojem je konstatovao 
da se od Karolja Lukača nema šta konfi skovati, pošto predmeti njegove svojine – u 
smislu člana 6 Zakona o konfi skaciji – ne potpadaju pod udar konfi skacije.183 Subo-
tička Okružna uprava narodnih dobara se, međutim, nije povinovala odluci suda, 
već je januara 1946. podnela žalbu. Žalbu je usvojio subotički Okružni narodni sud 
7. februara 1946. i naložio sprovođenje novog postupka.184

 179 Isto tamo.
 180 Molnar: dokument br. 80, str. 246–251.
 181 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 

Karolja Lukača. Spis Odeljenja za unutrašnje poslove senćanskog Gradskog narodnog odbora br. 
18270/1945.

 182 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Inventar pokretnosti Karolja Lukača datiran 21. maja 1945.

 183 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Rešenje suda Vp. 2143/1945. datirano 25. decembra 1945.

 184 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Rešenje subotičkog Okružnog suda Pž. 91/46 od 7. februara 1946.
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U ponovljenom postupku odluka je doneta 26. februara 1946, na osnovu koje je 
sud konfi skovao celokupnu imovinu Karolja Lukača.185

Sa odlukom suda ovoga puta se nije mirila supruga Karolja Lukača, koja se obratila 
Odeljenju za unutrašnje poslove Gradskog narodnog odbora sa sledećom žalbom:

 
„…Po članu 2 Zakona o konfi skaciji imovine, konfi skacija imovine može se izreći 
isključivo u slučajevima, koji su predviđeni zakonom i isključivo od strane onih vlasti, 
koji su za to ovlašćene zakonom. Zakon, odnosno Odluke AVNOJ-a od 21. novembra 
1944. god. svojim propisom čl. 1 tč. 3 pak predviđa konfi skaciju imovine ratnih zlo-
činaca i njihovih pomagača, koji su presudom građanskih ili vojnih sudova osuđeni 
na gubitak imovine u korist države.

Međutim u konkretnom slučaju moj muža niti je proglašen ratnim zločincem, 
niti je osuđen ni od građanskih ni od vojnih sudova na gubitak imovine, prema tome 
odluka je protivzakonita i ništavna, jer je ista doneta od nenadležnih vlasti i bez po-
stojanja zakonom propisanih uslova, protivno jasnim i imperativnim propisima gore 
citiranih zakona.”186

U vezi sa žalbom je u informaciji senćanskog Odeljenja za unutrašnje poslove koja 
je upućena subotičkom okružnom Odeljenju za unutrašnje poslove, a koja je datirana 
10. maja 1946, već saopštava stvarno činjenično stanje:

„…Imenovani  Karolj Lukač je likvidiran kao ratni zločinac, te je prema tome imalo se 
staviti predlog za konfi skaciju imovine, što je Sreski sud u Senti i odredio zaključkom 
Vp. 2143/45, prema tome žalba je neumesna.”187

Dva meseca kasnije, 6. jula 1946, senćansko Odeljenje za unutrašnje poslove je 
pretpostavljenima u Subotici pisalo sledeće:

 
„…muž žaliteljice  Lukač Karolj bi bio proglašen sada za ratnog zločinca i narodnog 
neprijatelja i kao takav bi bio osuđen, da nije likvidiran.”188

Udovica – koja je u međuvremenu, 1948. godine proglasila svog muža189 za mrtvog 
– nije se, međutim, predavala: redom je podnosila sudu svoje žalbe vezane za konfi -

 185 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Rešenje senćanskog Sreskog suda Vp. 2143/1945 od 25. februara 1946.

 186 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Žalba supruge Karolja Lukača, Margitke, rođ. Čonka.

 187 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Spis Odeljenja za unutrašnje poslove senćanskog Gradskog narodnog odbora U. P. 
3844/1946.

 188 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Poverljivi spis Odeljenja za unutrašnje poslove senćanskog Gradskog narodnog odbora 
U. P. 420/46.

 189 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašavanja senćanskog stanovnika Karolja 
Lukača za mrtvog.
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skaciju. Prema spisima, slučaj je okončan 1954. time što je senćanski Sreski narodni 
sud – pozivajući se na to da se konfi skacija dogodila još 1945. i da je za udovicu bio 
predviđen rok od jedne godine za pokretanje parnice protiv odluke, no koji je ona 
propustila – žalbu ponovo odbacio.190

 
Odluka Predsedništva AVNOJ-a o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, 
o državnoj upravi nad imovinom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju 
su okupatorske vlasti prisilno otuđile191 od 21. novembra 1944, odnosno zakon slične 
sadržine192 koji je donet 1946, te član 30. Zakona o konfi skaciji propisivali su kon-
fi skaciju imovine građana nemačke nacionalnosti. Od efekata ove odluke, odnosno 
zakona bili su oslobođeni samo oni Nemci: 

koji su aktivno učestvovali u narodnooslobodilačkom pokretu i  �
narodnooslobodilačkom ratu – naravno, na strani partizana; 
koji su već pre rata bili asimilovani Srbi, Hrvati ili Slovenci, koji nisu stupili  �
u Kulturbund i nisu isticali svoje Nemstvo; 
koji su čak i na zahtev okupatora poricali da se smatraju Nemcima;  �
koji su živeli u mešovitim brakovima i svojim držanjem nisu ometali  �
narodnooslobodilački pokret, odnosno koji nisu bili sluge okupatora; 
koji se kao državljani neutralnih država nisu neprijateljski odnosili prema  �
oslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije.

Ađanski apotekar  Reže Cvik i njegova supruga  Eržebet Cigler nisu spadali ni u 
jednu od nabrojanih kategorija, premda su kao bački Nemci živeli u sredini u kojoj 
je približno 90% stanovništva bilo mađarske nacionalnosti, pa tako nisu imali neke 
naročite mogućnosti za ispoljavanje svoga Nemstva. Prilikom popisa stanovništva 
iz 1941. u Adi su se 34 osobe, odnosno 0,25 % stanovništva, izjasnile da se smatraju 
Nemcima.193 Uprkos tome, senćanska Sresko-gradska komisija za konfi skaciju koja 
je delovala u skladu sa članom 30 Zakona o konfi skaciji je 10. novembra 1945. – pod 
delovodnim brojem 25/1945 – donela odluku o konfi skaciji apoteke Cvik. U odluci 
je navedeno da su vlasnici apoteke jugoslovenski državljani nemačke nacionalnosti, 
koji borave na „nepoznatom mestu”. Mesto boravka osoba podvrgnutih konfi skaciji 
preciznije određuje zapisnik koji je priložen uz odluku: „interniran u logor”. Pred-
metni spisi vezani za konfi skaciju sadrže i akuratno sačinjeni inventar imovine, u 
kojem su – pored nekretnina – doslovce navedene sve lekarije do poslednjeg zrna 
aspirina.194

 190 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 2143/1945 – postupak konfi skacije imovine od stanovnika Sente 
Karolja Lukača. Rešenje senćanskog Sreskog suda br. 2143/1945 datirano 3. jula 1954.

 191 Službeni list DFJ, 1945. br. 2.
 192 Zakon o potvrdi i izmenama odluke o prelazu u državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj 

upravi nad imovinom neprisutnih lica, i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske vlasti prisilno 
otuđile. Službeni glasnik FNRJ, 1946. br. 63.

 193 A Délvidék településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880–1941). Budapest, 1998, KSH, 91, str. 
171.

 194 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Dn. 87/1946 – uknjižba nepokretnosti Režea Cvika na državu.
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Sredinom pedesetih godina supruga  Režea Cvika je pokušala da zatraži povraćaj 
konfi skovane imovine, te je zatražila reviziju zakonitosti odluke komisije. Tokom 
ovog postupka subotičko Okružno tužilaštvo se obratilo senćanskom Sreskom se-
kretarijatu za unutrašnje poslove u vezi sa ponašanjem porodice Cvik tokom rata, 
na šta je pristigao sledeći odgovor:

„… Reže Cvik i njegova supruga  Eržebet r. Cigler po narodnosti Nemci, i kao takvi su 
se i deklarisali za vreme okupacije. Pošto u Adi u to vreme nije postojao Kulturbund 
oni nisu ni bili članovi istog u Adi, zato nemamo podataka o tome da li su bili članovi 
istog u Novom Sadu, jer je tamo isti postojao najbliže po našem znanju. Kod predmet-
nih je stalno dolazio veći broj okupatorskih ofi cira pa su i kod njega na stanu nalazili 
se. Te je predmetni bio neka vrsta savetodavnog organa okupatorskim ofi cirima kao 
i fašističkim funkcionerima.”195

 
Iz spisa se zaključuje da porodicu Cvik nisu umeli konkretno da optuže: ostala 

je nepromenljiva činjenica da su bili nemačke nacionalnosti, te je zbog toga njihov 
zahtev za povraćajem imovine vlast odbacila. 

Predsedništvo AVNOJ-a je 23. aprila 1945. donelo Zakon o suzbijanju nedopuštene 
špekulacije i privredne sabotaže196, koji je Narodna skupština izmenila i potvrdila 11. 
jula 1946.197 U smislu člana 1. kao crnoberzijanstvo su okvalifi kovani:

primena viših cena od onih koje je propisala država;  �
kupovina i preprodaja robe koja je u smislu važećih propisa bila zabranjena;  �
prevoz robe preko dozvoljenih količina bez dozvole;  �
skrivanje viškova namirnica i drugih proizvoda za koje je propisima  �
predviđena obavezna predaja državi; 
špekulisanje zlatom i devizama.  �

U slučaju činjenja krivičnih dela crnoberzijanstva i špekulacije zakon je propisao 
lišavanje slobode sa prinudnim radom u trajanju od jedne do tri godine. 

Pod zabranjenom špekulacijom zakon je podrazumevao krivična dela koja su 
usmerena ka tome da nagomilavanjem robe ili namirnica, odnosno preprodajom 
drugih potrošnih artikala počiniocima pribave nesrazmerno veliku materijalnu dobit. 
Za zabranjenu špekulaciju su proglašena dela: 

nagomilavanja robe, skrivanja, zadržavanja ili neprijavljivanja robnih zaliha  �
u cilju stvaranja nestašice, nakon koje bi iznošenjem u promet nastala 
nesrazmerno velika dobit za počinioca;

 195 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Dn. 87/1946 – uknjižba nepokretnosti Režea Cvika na državu. Predmetni 
spis Sekretarijata za unutrašnje poslove Senćanskog sreza VI 4372/54 od 20. jula 1954.

 196 Službeni list DFJ, 1945. br. 26.
 197 Zakon o potvrdi i izmenama Zakona o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže. Službeni 

list FNRJ, 1946. br. 56.
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višestruke preprodaje,  �
udruživanja proizvođača, posrednika i prodavaca u cilju održavanja visokih  �
cena.

Za počinioce dela zabranjene špekulacije se – u određenim okolnostima, npr. 
u slučaju ratnog stanja – u skladu sa odredbama zakona mogla izreći čak i smrtna 
kazna. 

Vojvođanska Uprava za metalsku i drvnu industriju je pokrajinskom tužilaštva 
u martu 1947. podnela prijavu protiv ađanske Fabrike metalne robe „Vulkan”. U 
prijavi je izrečena tvrdnja da Dušan Smiljanski nakon oslobođenja nije pokrenuo 
proizvodnju u svom pogonu, da svoje zalihe nije prijavio u skladu sa propisom, već 
da je iz njih prodavao sirovine, polugotove i gotove proizvode, te da je, čak i veći 
broj mašina pustio u prodaju. Senćansko sresko tužilaštvo je na osnovu naređenja 
više instance nekoliko puta saslušalo Smiljanskog, te je 13. juna 1947. protiv njega 
podiglo optužnicu pred senćanskim Sreskim narodnim sudom. 

Prema optužbi vlasnik je svojim delima – nepokretanjem fabrike metalne robe, 
neprijavljivanjem zaliha, stavljanjem u promet sirovina i polugotovih proizvoda bez 
odobrenja – počinio krivično delo zabranjene špekulacije i privredne sabotaže.198 

U krivičnom postupku rasprava je vođena između 16. i 26. juna 1947. Smiljanski 
nije priznao krivicu. Branio se time da je pogon samo do 1941. radio sa kapacitetom 
od 70-80%. Tokom rata – usled nedostatka sirovina – mogao je da radi samo sa 15-
20 % kapaciteta. Nakon oslobođenja on nije bio u stanju da pokrene proizvodnju 
fabrike metalne robe delimično zbog nedostatka sirovina, a delimično usled nedo-
statka delova, te je držao u pogonu samo mlinski odeljak. No i mlin je radio samo do 
kraja 1946, a pošto je bio na gubitku dao ga je u zakup. Prema njegovom tvrđenju, 
za pokretanje fabrike metalne robe – a u cilju nabavke sirovina i delova – on se u 
više navrata obraćao za pomoć nadležnim republičkim i pokrajinskim organima. No 
dobio je samo obećanja, kao i utehu: on neće biti pozvan na odgovornost ukoliko 
zbog nedostatka pomoći ne bude u stanju da pokrene proizvodnju. On je, nadalje, 
rekao da su mu pojedine nadležne osobe odobrile da – isključivo državnim preduze-
ćima – može prodati određene količine sirovina koje su mu stajale na raspolaganju, 
odnosno da može da izvrši utržbu mašina i uređaja. 

Sud nije prihvatio odbranu optuženog, te ga je u svojoj presudi199 proglasio krivim 
za krivično delo zabranjene špekulacije i privredne sabotaže. Za kaznu mu je izrečena 
konfi skacija fabrike metalne robe, koja je time dospela u državnu svojinu.200 

 198 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 473/1947 – krivični postupak protiv stanovnika Ade Dušana Smi-
ljanskog. Optužnica subotičkog Okružnog tužilaštva nadležnog za senćanski srez K 35/47 od 13. juna 
1947.

 199 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 473/1947 – krivični postupak protiv stanovnika Ade Dušana Smi-
ljanskog. Presuda senćanskog Sreskog suda K 473/1947 od 27. juna 1947.

 200 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 473/1947 – krivični postupak protiv stanovnika Ade Dušana Smi-
ljanskog. Rešenje senćanskog Sreskog suda Vp. 142/1947 od 20. oktobra 1947.
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Ni sudbina zemljoradnika nije bila laka u drugoj polovini četrdesetih godina: trebalo 
je platiti progresivni porez,201 te udovoljiti i obaveznim isporukama. Ukoliko nisu 
mogli sve to da ispune, lako je mogla da ih zadesi optužba za privrednu sabotažu. 

Tako je prošla i ađanska udovica  Eržebet Kovač Kali, kojoj je agrarna reforma – 
budući da je imala šestoro dece – ostavila 66 katastarskih jutara zemlje. Međutim, 
njene obaveze u pogledu obaveznih isporuka su čak i u srazmeri sa ovom zemljišnom 
površinom bile previsoko utvrđene. Ona je u privrednoj 1948-49. godini trebala da 
isporuči 10 927 kg kukuruza, 500 kg goveđeg mesa, 300 kg ovčetine i 800 kg svi-
njetine. Pošto nije mogla da udovolji ovim isporukama koje su joj bile razrezane – 
predala je tek 8156 kg kukuruza i 97 kg ovčetine – Izvršni odbor ađanskog mesnog 
narodnog odbora je 11. marta 1949. protiv nje podneo prijavu Sreskom tužilaštvu. 
Stvari su se počev od tada brzo odvijale: tužilaštvo je 14. marta saslušalo Kovačevu 
i 15. marta zbog počinjenih dela, a pozivajući se na „društvenu opasnost”, naredilo 
njeno hapšenje.202 

Protiv nje je 16. marta 1949. pred senćanskim Sreskim sudom podignuta optužnica 
za privrednu sabotažu.203 

Pošto je prema propisima optuženi morao da ima advokata, pozvali su je da ga 
imenuje. Eržebet Kovač Kali je u vezi sa tim izjavila da ne poznaje advokate pošto se 
nikada nije parničila, te da ne zna da imenuje nikoga. Sud je po službenoj dužnosti 
za njenog branioca odredio senćanskog advokata dr  Ištvana Kopasa.

Sud nije oklevao, pa je 16. marta održana rasprava, a doneta je i presuda.  Eržebet 
Kovač Kali – koja je priznala da nije predala njoj odmerenu impozituru – proglašena 
je za krivu zbog toga što je počinila krivično delo nedozvoljene špekulacije i privred-
ne sabotaže. Sudsko veće je kao glavnu kaznu dosudilo gubitak slobode u trajanju 
od jedne godine, a kao aditivnu potpunu konfi skaciju imovine. U obrazloženju je 
navedeno:

 
 „…Optužena [je] sve to činila rukovođena svojim klasnim interesima i željom za 
bogaćenjem na račun ishrane širokih radničkih slojeva baš onda, kada naš radni svet 
ulaže ogromne napore za izvršenje petogodišnjeg plana. Baš u tome sud nalazi veliki 
stepen društvene opasnosti samoga dela i smatra ga kao sabotiranje otkupa težega 
značaja.”204

 
Sud se – usled zdravstvenog stanja optužene i njene nesposobnosti za fi zički rad – 

„velikodušno” uzdržao od toga da  Eržebet Kovač Kali osudi na prinudni rad. 
Uzgredan dodatak slučaja predstavlja činjenica što je Predsedništvo Narodne 

skupštine Srbije 4. februara 1950. – uzevši u obzir molbu za pomilovanje osuđene – 

 201 Progresivni porez predstavlja vrstu poreza kod koje poreska stopa raste sa rastom poreske osnovice.
 202 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 90/1949 – krivični postupak protiv stanovnice Ade Eržebet Kovač 

Kali.
 203 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 90/1949 – krivični postupak protiv stanovnice Ade Eržebet Kovač 

Kali. Spis sreskog tužilaštva K. 63/49 od 16. marta 1949.
 204 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 90/1949 – krivični postupak protiv stanovnice Ade Eržebet Kovač 

Kali. Presuda senćanskog Sreskog suda K. 90/1949 od 16 marta 1949.
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pomilovao  Eržebet Kovač Kali i naložio njeno puštanje na slobodu.205 No o povraćaju 
konfi skovane imovine – koja je tada već dospela u državnu svojinu – nije, međutim, 
bilo ni reči: ona se sve do danas nalazi u državnoj svojini. 

Obavezan otkup poljoprivrednih proizvoda bio je na snazi sve do 1952. Tim sredstvom 
prinude režim je svesno upotrebljavao i zloupotrebljavao seljaštvo: ovaj metod je sa 
osobitom naklonošću korišćen za ekonomsko onemogućavanje za klasne neprijatelje 
proglašenih kulaka. Komunistička vlast je time ostvarila više ciljeva: jednim delom je 
država – dopadajući se samoj sebi u ulozi razrešivača socijalnih problema – snabde-
vala široke slojeve stanovništva jeft inim namirnicama, drugim je delom smanjivala 
ekonomsku snagu seljaštva, dok je sa treće strane konfi skovanjem gazdinstava i 
dodeljivanjem istih državnim poljoprivrednim gazdinstvima mogla da načini novi, 
ogroman korak ka potpunom podruštvljavanju poljoprivrede.

VIII. PROGLAŠAVANJE OSOBA ZA MRTVE

Drugi svetski rat je širom sveta prouzrokovao ogromne ljudske gubitke. I u našem 
kraju – u kojem se nisu odvijala neposredna ratna dejstva – mnogi su izgubili svoje 
živote, naročito oni iz redova civilnog stanovništva. 

Tokom Drugog svetskog rata – usled njegovog totalnog karaktera – došlo je do 
preplitanja sudbine civila i vojnika: izbledela je razlika između fronta i pozadine. 

Opštepoznata je činjenica da je masovno uništenje civilnog stanovništva bilo pro-
uzrokovano represalijama i genocidom počinjenim iz etničkih, verskih i ideoloških 
razloga. Karakteristično je da je najveći broj vojnika takođe svoj život prevashodno 
izgubio u ratnom zarobljeništvu, a ne na frontovima. Odnos vojnih i civilnih gubitaka 
je u Prvom svetskom ratu bilo 75 : 1, dok je tokom Drugog svetskog rata ova proporcija 
već izmenjena na 0,8 : 1, odnosno život je izgubio veći broj civila nego vojnika!206 

Tokom rata sudbina nestalih lica u velikom broju slučajeva nije bila potpuno 
jednoznačna: nije bilo sigurno jesu li ona izgubila život ili eventualno negde čame 
u zarobljeništvu. 

U periodu koji je usledio nakon rata su već 1945. otpočeli oni sudski procesi tokom 
kojih je – prvenstveno od strane srodnika – inicirano proglašenje osoba koje su nestale 
tokom rata za mrtve. Jugoslovenski sudovi su ove predmete u periodu između 1945. 
i 1952. obavljali na osnovu zakona koji su se odnosili na vanparnični postupak. 

Prvi postupak povezan sa proglašenjem lica za umrlo je nakon Drugog svetskog rata 
pred senćanskim Sreskim sudom pokrenut od strane  udovice Ištvana Šulera, Klare, 
rođene Švarc, koja je bila jevrejskog porekla i to u slučaju njenog muža koji je takođe 
bio jevrejske nacionalnosti, a koji je nestao tokom rata. U podnesku kojim je 5. no-
vembra 1945. iniciran postupak ona je sudu predočila sledeće činjenično stanje:

 

 205 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. K. 90/1949 – krivični postupak protiv stanovnice Ade Eržebet Kovač 
Kalai. Dokument Prezidijuma Narodne skupštine Srbije br. 241 od 4. februara 1950.

 206 Šipoš Peter gl. urednik.: Magyarország a második világháborúban. A–Zs. Budapest, 1997, str. 94.
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„Moj muž, dr  Šuler Stevan, rođen u Osijeku 22. marta 1907. godine, advokat iz Sente, 
odnesen je od strane okupatora sredinom 1942. na prisilni rad,207 te je po izveštaju 
Crvenog krsta januara 1943.godine na bojištu nestao, i od toga doba niti se vratio, 
niti se javio. [...] Pošto je verovatno, da je moj muž – kao prisilni radnik – na bojištu 
ubijen, molim Sreski sud, da pokrene postupak radi dokazivanja smrti nestalog dr 
 Šuler Stevana, da se nestalom postavi skrbnik i da se izda ogas u smislu, člana 236 o 
vanparničnom postupku, i da nakon sprovođenja postupka donese odluku u pogledu 
dokaza smrti.”208

Zanimljivost slučaja je u tome što su dr Šuler – koji je tada već bio stanovnik Sente 
– i  Klara Švarc brak sklopili u Budimpešti 1936.

Supruga je svom podnesku – u svojstvu dokaza – priložila i obaveštenje gradskog 
Ureda za ratno zbrinjavanje datirano 7. februara 1944, u kojem je bilo napisano 
sledeće:

 
„Obaveštavam vas da je na osnovu obaveštenja koje mi je uputio Crveni krst Mađarske 
prs.209 dr  Šuler Ištvan meseca I godine 1943. na području ratnih operacija210 nestao.”
 
Sreski sud je na osnovu podneska 15. novembra 1945. pokrenuo postupak za 

proglašenje lica za umrlo: za predmetnog staraoca je imenovan senćanski advokat 
dr  Aleksandar Hiršl. Predmetni staraoc je dobio zadatak da do 28. februara 1945. 
podnese izveštaj o sudbini nestalog lica. 

U predmetu nestalog dr Šulera oglas je objavljen u Službenom listu Vojvodine od 
3. decembra 1945.211 izveštaj je podneo i dr Hiršl, po kojem se o nestaloj osobi nije 
uspelo ništa saznati. 

Na osnovu prikupljenih podataka, a nakon isteka zakonom predviđenog roka, 
sreski sud je 19. marta 1946. doneo svoje rešenje:

 
„Po predlogu supruge dr  Stevana Šulera rođ.  Švarc Klare iz Sente, proglašuje se da 
se smatra dokazanim da je dr  Stevan Šuler advokat iz Sente, sa poslednjim stanom u 
Senti, Pašićeva ulica br. 12, umro, i da nije preživeo 31. januar 1943.”212

 

 207 Radna služba je predstavljala službu narodne odbrane bez oružja pri mađarskom kraljevskom domo-
branstvu u periodu od 1939. do 1945. U bataljonima prinudne radne službe služile su osobe koje 
usled porekla, političkih ili moralnih razloga nisu mogla da služe u oružanim formacijama. U smislu 
Zakona br. XIV iz 1942. osobe koje su proglašene za Jevreje bile su upotrebljive jedino u pomoćnoj 
radnoj službi. Članovi prinudne radne službe su na frontu često obavljali po život opasne zadatke – 
npr. razminiranje.

 208 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1832/1945 – predmet proglašenja senćanskog stanovnika dr Ištvana 
Šulera za mrtvog. Otac dr Ištvana Šulera bio je Adolf Šuler, a majka Paula rođ. Lihtenberger.

 209 Skraćenica za „pripadnik radne službe”.
 210 Jedinice Crvene armije probile su odbrambene pozicije mađarske Druge armije duž Dona 12. januara 

1943.
 211 Službeni list Vojvodine, 1945. br. 28.
 212 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. Vp. 1832/1945 – predmet proglašenja senćanskog stanovnika dr Ištvana 

Šulera za mrtvog.
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Proučavanjem prakse senćanskog Sreskog suda može se ustanoviti da su žrtve 
holokausta zaključno sa 1948. gotovo bez izuzetka proglašene za mrtve. 

Od Senćana koji su pogubljeni 9. novembra 1944. je među prvima inicirano progla-
šenje za mrtvog  Karolja Lukača. Sudbinu Karolja Lukača je ispripovedala njegova 
mlađa sestra na sledeći način:

 
„Moj stariji brat Karolj je rođen 14. septembra 1919. Naš otac  Deže Lukač bio je krojač 
za gospodu, dok se naša majka zvala  Eržebet Kasaš. Moj stariji brat je bio izvanredan 
sportista: dobar plivač i još bolji vaterpolista, njegov trener je za njega rekao: »Ima 
pluća kao bik!« samo što je dobio reumu u vojsci, pustili su ga i kući pre vremena, 
tako da mu je sportska karijera bila zapečaćena. Nažalost, učenje mu već nije išlo 
tako dobro, pao je u IV razredu gimnazije, pa ga je tako otac uzeo na zanat i naučio 
ga krojačkom zanatu. 

Sudbinu mu je ipak zapečatila jedna žena. Bio je već zaručen sa jednom zaista va-
ljanom devojkom, koja je poticala iz dobre porodice  Ilonkom Resler, kada je upoznao 
njegovu kasniju suprugu, jednu ađansku švalju, kojoj se do tada »udvarao«  Lacika 
Petkov, ali ga je žena napustila za ljubav mog starijeg brata, premda je bila pola godine 
starija od mog starijeg brata. Sakata kćer Buranjevih, koja je držala trafi ku, ispričala 
nam je da se  Petkov Lacika i pred njima zaklinjao: »Čekaj samo, mali Lukaču, osve-
tiću ti se ja još za ovo!« Bio je veoma ljut na Karčiku, ali ko je tada mislio da će doći 
vreme za osvetu... 

Na Karčiku se inače nije ljutio samo  Petkov Lacika, već se na njega naljutio i naš 
otac zbog njegovog braka. On, koji je inače takođe bio veliki osvajač ženskog roda, 
nikako nije mogao da se pomiri sa sinovljevim izborom. »Ako održava odnos sa njom 
to razumem, ali da jednu takvu ženu uzme za suprugu to ne mogu da razumem!« – 
govorio je i isterao svog sina iz kuće. No posle smo ga toliko molili da su se pomirili, 
dozvolio je da se sinovljevi presele u omanju kuću u susednoj Zmijskoj ulici [danas 
Ulici Endrea Adija]. Rodio im se i sinčić, ali je umro od zapaljenja pluća kada je imao 
godinu i po dana. 

Našeg oca su uhapsili na nedelju dana pre 1. novembra, zajedno sa mojim starijim 
bratom. Ja sam tada bila u Klužu u institutu za vaspitanje devojaka, a kući sam se vratila 
tek kasnije na prilično avanturistički način, preko Deža i Budimpešte. Moja sestra mi 
je kasnije rekla »Da si ti tada bila kod kuće ova stvar sa Karčijem se ne bi dogodila!« 
Ni danas ne znam kako je to mislila. Naš otac se inače nikada nije bavio politikom. To 
nije tolerisao ni kućnom osoblju. Kada ga je nameštenica koja je vodila domaćinstvo 
upitala da li može da stupi u Partiju strelastih krstova, moj otac je odgovorio: »No 
onda smesta možete da pakujete vaš prtljag, jer vas ovde više neću trpeti!« Moj otac 
je u zatvoru bio zajedno sa apotekarima  Laslom Husagom i  Boldižarem Banfi jem, 
ali su ih sve nakon nedelju dana pustili. Prilikom puštanja mom ocu je neko rekao 
da će u zamenu za jednu izvesnu svotu pustiti i Karčiku. Naš otac je tada već toliko 
zaboravio na srdžbu spram Karčike da je učinio sve kako bi stvorio novac, prodao 
je čak i jedan vredan persijski tepih zemljoposedniku  Davidu Baršiju samo da bi se 
skupila svota koja je bila u pitanju. Jedne noći je trebalo odneti novac na jednu zadatu 
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adresu i naš je otac to i učinio iako je bio policijski čas. Nažalost, to njegovom sinu 
nimalo nije pomoglo. 

Jednom prilikom ga je jedan njegov srpski poznanik, bokser  Dušan Milićev, pozvao 
na večeru zajedno sa apotekarima Husagom i Banfi jem. »Dođite kod mene, pošto će 
noćas biti racija, bolje je ako se ne budete zadržavali kod kuće!« Napravili su vrlo fi ne 
pihtije, ne onako kako smo mi imali običaj, da mast od paprikaša nalijemo na vrh, još 
se i inače probirljivi apotekar Husag dobrano najeo, pa su s obzirom na policijski čas 
ostali do jutra. Dobro smo se osećali. Došavši ujutru kući naš otac je sa zaprepašće-
njem ustanovio da su noću opljačkali kuću. Prozor su otvorili iznutra i između ostalog 
odneli i 18 vrednih slika. Naravno, ja ne tvrdim da treba da bude nekakve uzajamne 
povezanosti između večere sa pihtijama i provale, ali istina je i to da se Milićev u više 
navrata javljao našem ocu kako bi iz zahvalnosti za oslobađanje preuzeo više redov-
nih odela. Naš otac je povrh toga od neke njegove ženske poznanice kupio i štofove i 
materijal za postavu koji su bili skriveni od strane deportovanih Jevreja, i premda je to 
onomad isplatio, iznova je trebalo nadoknađivati njihovu protivvrednost. U svakom 
slučaju gospodin Milićev se jednom pojavio kod njega i zamolio ga da ukoliko je u 
svoje poslovne knjige zabeležio mere odela koje je napravio za njega te zabeleške uništi, 
jer od toga obojica mogu imati nevolje. Naš otac je tu molbu i ispunio.

Što se pak tiče mog starijeg brata i njegova priča ima tužan epilog. Kćer stražara 
koji je u to vreme pazio na uhapšenike koji su bili zatvoreni u podrumu bila je švalja. 
Jednom kada sam bila kod njih palo mi je u oči da ogrtač njenog oca veoma liči na onaj 
moga starijega brata. Pošto je kaput šio naš otac, a ja sam znala on ima običaj da ostavi 
komade za eventualne kasnije popravke, ja sam u jednom neočekivanom trenutku 
malčice štricnula od donjeg dela kaputa. Kod kuće sam uzorak uporedila sa komadima 
koje je stavio na stranu moj otac. To je bio isti onaj materijal boje peska...”213

 
Supruga  Karolja Lukača je pokrenula postupak za proglašenje osobe za mrtvu na 

proleće 1948.214 U podnesku koji je dostavljen senćanskom Sreskom sudu napisala 
je ovo:

„Krajem 1944. god., odmah po oslobođenju od okupatora, moj muža je bio odveden od 
strane organa narodne milicije u Senti, navodno kao ratni zločinac, u ovdašnji sudski 
zatvor, gde sam ga i posećivala i odnosila mu redovno namirnice. Poslednji put sam 
ga videla 9. novembra pomenute godine, od koga dana sve do danas o njemu nemam 
nikakvog znanja da je u životu, niti se on javio narodnim vlastima. 

S obzirom da postoji verovatnoća, da on više nije među živima, molim sud da spro-
vede postupak za dokazivanje smrti moga muža i da kao dan njegove smrti ustanovi 
10. novembar 1944. godine.”215

 

 213 Sloboda Janoš: Zentán történt ’44-ben. Újvidék, 1997, str. 80–82.
 214 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašavanja senćanskog stanovnika Karolja 

Lukača za mrtvog.
 215 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašavanja senćanskog stanovnika Karolja 

Lukača za mrtvog. Spis br.1.
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Podnesku je priložila potvrdu Odeljenja za opšte poslove Gradskog narodnog 
odbora pod delovodnim brojem 7500/1948 od 15. marta 1948, u kojoj je ured na-
pisao sledeće:

 
„…da je zakoniti suprug moliteljice,  Karolj Lukač, rođen 14. septembra 1919. godine 
u Senti, sa poslednjim stanom u Senti, Cara Uroša ul. 10, a koji je od narodnih vlasti 
proglašen narodnim neprijateljem, još 10. novembra 1944. nestao iz Sente, te da od 
toga dana do danas nije od sebe davao nikakvog glasa, kao i da se nije javljao narod-
nim vlastima.”216

 
Iako je Narodni odbor bio svestan da je Lukač 9. novembra 1944. zajedno sa 64 

svoja sapatnika bio streljan i bačen u Tisu – pošto je 10. novembra on sam sastavio 
spisak imena pogubljenih – on nije rekao istinu.217 

Sud je u ovom predmetu saslušao svedoke 8. aprila 1948. Na saslušanju je 43-go-
dišnji gradski službenik  Jovan Popov dao sledeći iskaz:

 
„Posle oslobođenja jedna grupa građana bila je zatvorena od strane narodnih vlasti 
pod sumnjom da su izvršili neka krivična dela za vreme okupacije. Znam da su među 
ovim zatvorenicima bili i muž moliteljice  Karolj Lukač, a i  Imre Sabo. Ja sam u to 
vreme bio ključar zatvora pa mi je ovo otud poznato. Vlasti su pojedine zatvorenike 
tada premeštali iz milicijskog zatvora u sudski zatvor i kada su i koga premestili, ili 
pustili ja ne znam, jer pogotovo noću nisam nikad bio u službi, već kod svoje kuće. 
Pošto su mnogi od zatvorenika bili prevedeni u sudski zatvor, ne znam da li su među 
njima bili prevedeni i  Karolj Lukač i  Imre Sabo, te ukoliko su bili prevedeni ne znam 
šta se sa njima desilo, pošto su u sudskom zatvoru bili drugi čuvari. Koliko znam, 
jedan od čuvara sudskog zatvora tada je bio  Čonić Mirko.”218

Jedan drugi svedok, 43-godišnji službenik gradskog Narodnog odbora  Danilo 
Branovački, posvedočio je sledeće: 

„U vremenu nestanka  Karolja Lukača i  Imrea Saboa ja nisam bio službenik, ali sam 
čuo, i iz raznih izvora saznao, da je jedna grupa ljudi bila u vremenu koncem oktobra 
i početkom novembra 1944. god. zatvorena zbog dela učinjenih za vreme okupacije 
protiv srpskog življa. U noći između 9. i 10. novembra 1944. god. grupa, u kojoj se 
nalazio  Lukač Karolj iz zatvora je odvedena ne znam kuda. Kasnije čitava ova grupa 
od strane komisija za utvrđivanje zločina okupatora proglašena je ratnim zločincima, 
i njihove imovine su konfi skovane. Kako se niko nije vratio, niti pojavio iz ove grupe, 
opšte je mišljenje, a i pogovaralo se da je imenovani Lukač Karolj sa ostalim ratnim 
zločincima likvidiran. O ovome nemam neposrednog znanja, no samo posrednog i 

 216 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašavanja senćanskog stanovnika Karolja 
Lukača za mrtvog. Spis br.11.

 217 Molnar: dokument br. 80, str. 246–251. Ime Karolja Lukača pod rednim brojem 16.
 218 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašavanja senćanskog stanovnika Karolja 

Lukača za mrtvog. Spis br. 4.
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to iz pričanja po gradu. Znam da je u ovoj grupi sa  Lukač Karoljem bio i Sabo Imre, 
te sve što sam izjavio za prvog, odnosi se i na  Sabo Imrea.”219

Treći svedok je bio 37-godišnji trgovac  Aleksandar Panić, koji je izjavio sledeće:
 
„Znam da je odmah posle oslobođenja muž moliteljice,  Lukač Karolja, bio zatvoren 
od strane narodnih vlasti, navodno što je ubio nekog jugoslovenskog vojnika 1941. 
godine. U zatvoru je bio oko 10 ili 15 dana, i jedne noći je iz zatvora odveden, gde i 
od koga je odveden ne znam. Čuo sam kasnije, da je sa njim zajedno bio i  Sabo Imre, 
i da je sa njim zajedno i odveden iz zatvora. Znam da su u ovo vreme bili jedni od 
važnijih funkcionera u narodnom odboru  Milić Milan – sada je u Vršcu – i Pet kov 
Vladimir – sada se nalazi u Novom Sadu – te oni bi znali nešto konkretnije reći o 
sudbini ovih ljudi.”220

Kao što se iz njihovog svedočenja ispostavlja, svedoci verovatno nisu rekli sve ono 
o čemu su mogli imati saznanja. 

Sresko odeljenje za unutrašnje poslove je u svojoj informaciji koju je 12. maja 1948. 
uputilo sudu saopštilo da  Karolj Lukač nije izgubio državljanstvo u smislu važećih 
pravnih propisa i da odeljenje za unutrašnje poslove neće inicirati oduzimanje Lu-
kačevog državljanstva.221 

Na osnovu prikupljenih podataka i nakon isteka zakonom o vanparničnom postup-
ku propisanog roka senćanski Sreski sud je  Karolja Lukača proglasio mrtvim, a kao 
datum smrti je naveo 10. novembar 1944. U obrazloženju odluke sud je objasnio:

„Na osnovu sprovedenog dokaznog postupka ustanovljeno je, da je imenovani po 
oslobođenju pritvoren od narodnih vlasti, i to kao ratni zločinac i da mu se početkom 
novembra 1944. god. gubi svaki trag. [...] Kao dan smrti ustanovljen je 10. novembar 
1944. god. s obzirom, da je u uverenju taj dan bio oznaznačen kao dan njegovog ne-
stanka, i jer je dan pre toga poslednji put viđen u životu.”222

Skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije je na svojoj sednici koja je 
održana 31. marta 1952. donela Zakon o proglašenju lica za umrla i o dokazivanju smr-
ti223, te su nakon njegovog stupanja na snagu postupci već sprovođeni po njemu. 

Zakon je u stavu 4 člana 1 propisivao da se mogu proglasiti mrtvima sve one osobe 
koje su tokom rata nestale u vezi sa ratnim događajima, a o čijem životu nije bilo 
nikakvih vesti u roku od godinu dana od dana prestanka neprijateljstava. 

 219 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašenja senćanskog stanovnika Karolja 
Lukača za mrtvog. Spis br. 4.

 220 Isto tamo.
 221 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašenja senćanskog stanovnika Karolja 

Lukača za mrtvog. Spis br. 7.
 222 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 156/1948 – predmet proglašenja senćanskog stanovnika Karolja 

Lukača za mrtvog. Spis br. 9.
 223 Službeni list FNRJ, 1952. br. 24.
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U smislu člana 2 Zakona proglašenje osobe umrlom mogla je predložiti ona osoba 
koja je za to imala pravni interes. 

Postupak za proglašenje lica umrlim vodio je sreski sud u okviru čije je teritorijalne 
nadležnosti nestala osoba imala poslednje stalno prebivalište. Podnesci vezani za dati 
predmet trebali su da sadrže sve one podatke i činjenice koje su mogle da budu od 
važnosti za donošenje odluke suda. 

Ukoliko je sud pokretanje postupka za proglašenje osobe mrtvom smatrao oprav-
danim, on je izdavao oglas, koji je trebala da objavi Federativna Narodna Republika 
Jugoslavija. U njemu je pozivana nestala osoba, odnosno ma ko ko je imao saznanja 
o njenoj sudbini, da se u roku od tri meseca prijavi i informacije koje ima u posedu 
podeli sa postupajućim sudom. 

Ukoliko nakon isteka tri meseca nije iskrsla činjenica koja bi opovrgla tvrdnju da 
je dotično lice umrlo, sud je donosio rešenje o proglašenju lica za umrlo. 

U rešenju je na osnovu dokaza utvrđivan pretpostavljeni datum smrti, odnosno 
datum, koji dotična osoba nije preživela. Ukoliko na osnovu podnetih i pribavljenih 
dokaza nije bilo moguće utvrditi tačan datum smrti, tada je kao datum smrti nave-
den prvi naredni dan nakon vremenskih okvira opisanih u čl.1 zakona – u slučaju II 
svetskog rata to je bio 16. maj 1946.

Pravosnažno rešenje je prosleđivano nadležnom matičnom uredu, kako bi činjenica 
o smrti na osnovu toga bila uvrštena i u matične knjige umrlih. Ostavinski postupak 
se mogao pokrenuti samo nakon unosa u matičnu knjigu umrlih.

U slučaju kada bi se ispostavilo da je nakon proglašenja osobe za mrtvu dotična 
osoba živa, odnosno da nije izgubila život u utvrđenom vremenskom terminu, sud 
je svoje rešenje mogao da stavi van snage ili da ga izmeni.

Oktobra 1944. promena vlasti se desila i u Vojvodini, ali je rat širom Jugoslavije još 
trajao. Potreba za borcima Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije je u početku i na 
ovom području prvenstveno rešavana vrbovanjem dobrovoljaca, a potom se prešlo 
na regrutaciju. U početnom periodu partizanska vojska je računala samo na sinove 
južnoslovenskih naroda, ali je već u decembru – pod parolom bratstva i jedinstva – 
otpočela mobilizacija i pripadnika nacionalnih manjina. Vlast je naglašavala da svaka 
nacija koja živi ovde treba da uzme svoj udeo u oslobođenju zemlje. To se posebno 
odnosilo na Mađare, koji su za dlaku izbegli da zajedno sa Nemcima ne bude ko-
lektivno proglašeno za „zločinačku naciju”. Nakon masovnih ubistava nad njihovim 
glavama lebdela je mogućnost potpunog proterivanja. Da bi se to izbeglo bilo je po-
trebno prineti žrtvu – krvnu žrtvu. Jugoslovensko vojno rukovodstvo je odlučilo da 
organizuje i vojnu formaciju koja će biti sastavljena od Mađara, pod imenom Petefi  
brigada.224 U brigadi su se borili i brojni stanovnici Potisja, a među njima i Senćani. 
Iako je „istorijat” partizanske formacije sastavljene od pripadnika mađarske nacio-

 224 Brigada koja je zvanično oformljena 31. decembra 1944. formacijski je nosila broj XV i pripadala je 16. 
diviziji Treće jugoslovenske armije. Formacija je učestvovala u borbama kod Bolmana. Tu je pretrpela 
tako teške gubitke da je rasformirana 31. marta 1945, a njeno preživelo ljudstvo je dospelo u druge 
jedinice.
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nalnosti napisan već 1968. godine,225 o stvarnom stanju koje je vladalo u formaciji 
bilo je moguće govoriti tek u devedesetim – iznova ratnim – godinama XX veka:

„…vrbovanje je na pojedinim mestima teklo na dobrovoljnoj osnovi otprilike u onoj 
meri kao i hvatanje „dobrovoljaca” koje se odvija u našim danima. To što je u slučaju 
negativnog odgovora na „prijateljsko ubeđivanje” stavljano u izgled – i kao što se to i 
sada stavlja u izgled – iseljavanje, konfi skacija imovine, gubitak radnog mesta. Prema 
njihovom kazivanju, u jednom velikom severnobačkom mađarskom selu, na primer, 
muškarci u najboljim godinama koji su bili odabrani za front bili su oterani u krčmu, 
tamo držani nekoliko dana gladni i žedni, a onaj ko se nakon toga kao „dobrovoljac” 
javio smesta je dobio da jede i pije. Oružje i municiju već nije: biće kod neprijatelja, 
tešili su ih, od njega se može uzeti. Jedan član brigade koji je sa fronta ranjen došao 
kući ispričao je, na primer, ovo: pre jednog juriša su im u nedostatku oružja tutnuli 
u ruke stabljiku suncokreta, neka vidi onaj vražiji Nemac da stežući pušku jurišaju u 
sivilu zore. Naravno, za hvatače metaka bili su dobri i tako.”226

To, međutim, nije značilo da su mađarski vojni obveznici bili uvrštavani samo u 
Petefi  brigadu: to je naročito bilo karakteristično u proleće 1945, kada već nije po-
stojala samostalna jedinica sastavljena od pripadnika mađarske nacije. 

Nakon rata ni sudbina vojnika jugoslovenske vojske nije bila jednoznačna: mnogi 
među njima bili su vođeni u evidencijama kao nestali. Njihovi srodnici su – nakon 
isteka nekoliko godina – veći broj njih proglasili za mrtve. Tako je prošla i  Franciška 
Almaši iz Kanjiže, čiji je muž 1945. kao član jugoslovenske vojske nestao u borbama 
u Hrvatskoj. U svom podnesku koji je uručila sudu 1951, a kojim je pokrenula po-
stupak, saopštila je sledeće:

 
„Moj muž  Almaši Lajoš, rođen u Kanjiži 16. septembra 1922. godine [...] 9. marta 
1945. narukovao je u Jugoslovensku armiju, III bataljon VI vojvođanske brigade, i 
od tog dana nije dao nikakve znake života, nije se javio, niti mu je mesto boravka 
poznato tj. nestao je.”227

 
Kao potvrdu svoje tvrdnje – pored izvoda iz matičnih knjiga rođenih i venča-

nih – ona je svom podnesku priložila i uverenje izdato od strane Matičnog ureda 
kanjiškog Gradskog narodnog odbora, koji je u potpunosti potvrdio saopštenja iz 
podneska.228 

Odeljenje za socijalnu politiku Izvršnog odbora Sreskog narodnog odbora je za 
staraoca u predmetu 3. decembra 1951. imenovalo advokatskog pripravnika dr Fe-
renca Keceli Mesaroša.229 

 225 Opširnije vidi Baki Ferenc – Vebel Lajoš: A Petőfi-brigád. Újvidék, 1968.
 226 Botlik Jožef – Čorba Bela – Dudaš Karolj: Eltévedt mezsgyekövek. Budapest, 1994, str. 188–189.
 227 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 

za mrtvog. Spis br. 1/1.
 228 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 

za mrtvog. Spis br. 1/3.
 229 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 

za mrtvog. Spis br. 3/6.
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Sresko odeljenje unutrašnjih poslova je sreskom sudu 15. februara 1952. poslalo 
izveštaj iznenađujuće sadržine, po kojem je Almaši živ i živi u Australiji. Saopšteno je 
i to da predmet za njih nije potpuno jasan, te zbog toga traže dopunu podataka.230 

Prvo saslušanje u predmetu sud je održao 31. jula 1952. Na osnovu prispelih po-
dataka sud je Franciški Almaši dao 30 dana da prema informacijama dobijenim od 
odeljenja za unutrašnje poslove pribavi dokaze na osnovu kojih će moći da dokaže 
ono što je predstavila u svom podnesku.231 

Udovica je u propisanom roku dodala tražene spise: sudu je dostavila rešenje ko-
misije za pitanja invaliditeta Treće jugoslovenske armije, kojim joj se oduzima pravo 
na invalidsku penziju. Spis, međutim, nedvosmisleno tvrdi da je  Almaši 8. maja 1945. 
– kao vojnik jugoslovenske armije – poginuo kod Koprivnice.232 

U svetlu ovoga sreski sud se iznova obratio odeljenju za unutrašnje poslove, koje 
je 3. oktobra 1952. dalo sledeću informaciju:

„…nakon ponovnog proveravanja došli smo do podataka, da je predmetni u toku II 
svetskog rata nestao kao vojnik jugoslovenske armije. Prema tome se na njega ne od-
nosi Zakon o oduzimanju državljanstva, a niti je proglašen za narodnog neprijatelja. 
Molimo da naš raniji izveštaj smatrate nevažećim.”233

Po svemu iznetom, senćanski Sreski sud je 13. avgusta 1953. – gotovo dve godine 
nakon pokretanja postupka – doneo rešenje u predmetu proglašenja Lajoša Almašija 
za mrtvog, te je za datum smrti odredio 8. maj 1945.234

IX. VEZA CRKAVA I JUGOSLOVENSKE KOMUNISTIČKE VLASTI

Tenzije su već od samog početka karakterisale uzajamne veze crkava i novih jugo-
slovenskih komunističlkih vlasti. To se, u suštini, moglo pripisati tome što crkve za 
vreme Drugog svetskog rata nisu podržavale narodnooslobodilački pokret, već njemu 
suprotstavljene sile – katolička nezavisnu državu Hrvatsku, a pravoslavna Nedićevu 
vladu i četnike – no komunisti su crkvu optuživali i za „saradnju” sa okupatorima. Zbog 
toga su partizani tokom 1944-45. – za vreme represalija – ubili brojne crkvene ličnosti. 
U znatnom udelu popove, duhovnike – a nakon najužasnijih mučenja – te su ih lišili 
života tako što njihova „krivica” nikada nije potvrđena putem sudske presude.235

 230 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašavaenja kanjiškog stanovnika Lajoša 
Almašija za mrtvog. Spis br. 4/7.

 231 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 
za mrtvog. Spis br. 5/8.

 232 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 
za mrtvog. Spis br. 6/10.

 233 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 
za mrtvog. Spis br. 8/12.

 234 IAS, F. 127 Senćanski Sreski sud. R. 37/1953 – predmet proglašenja kanjiškog stanovnika Lajoša Almašija 
za mrtvog. Spis br. 15/19.

 235 Tari Janoš: Ha minden inog, marad a hit; Ehrman Imre: Nyugat- és dél-bácskai papi sorsok 1944/45-ben. 
u: Čorba Bela – Matuška Marton – Ribar Bela ur.: Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.
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Žrtve partizanskog terora u bačkom Potisju su u jesen 1944. postali i župnici 
 Ištvan Virag iz Horgoša,  Mihalj Verner iz Martonoša,  Deneš Sabo iz Totovog Sela, 
 Lajoš Varga iz Mola,  Ferenc Takač iz Bačkog Petrovog Sela i  Ferenc Petranji, župnik 
bečejsko-starogradski.236 

Komunistička vlast je već od svojih početaka gledala na crkve tako što je u njima 
videla faktor koji isticanjem verskih razlika pravi razliku među nacijama koje žive u 
Jugoslaviji, a koji time hrani nacionalizam i šovinizam koji je dijametralno suprotan 
ideji bratstva i jedinstva proklamovane od strane vlasti. Iako nova Jugoslavija nije 
bila deklarisano ateistička država, ipak je – naročito u početnoj fazi – antireligio-
znost režima bila jaka: on je svim silama nastojao da potisne uticaj crkava u svim 
oblastima života. 

Odnos KPJ prema veri možda najbolje ilustruje jedna tadašnja dečja pesmica: 

Petokraka sa pet roga, ja se borim protiv Boga,
ne borim se protiv Hrista, on je bio komunista.237

U prvoj polovini 1945. je između crkava i vlasti nastupila neka vrsta status quo-a: 
politička pasivnost naročito je bila karakteristična za pravoslavnu crkvu, dok je kato-
lička crkva, i dalje – naročito njeni hrvatski predstavnici na čelu sa nadbiskupom dr 
 Alojzijem Stepincem –ispoljavala neku vrstu političke aktivnosti među vernicima. 

Period odnosa između katoličke crkve i komunističke vlasti koji bi se mogao nazvati 
korektnim – a tokom kojeg se 2. juna 1945. Tito u Zagrebu susreo sa rukovodiocima 
hrvatske katoličke crkve – ubrzo je, međutim, bio prekinut. Povod za to je dao Zakon 
o agrarnoj reformi i kolonizaciji238, koji je usvojen 23. avgusta 1945, a koji je predvideo 
konfi skaciju crkvenih zemljišnih poseda. To što privremena nacionalna skupština nije 
uzela u obzir primedbe katoličkog biskupskog kora – koje su inače kasno prispele 
– podstaklo je kler na još žešći protest: on je sastavio 22. septembra 1945. pastirsko 
pismo u vezi sa anticrkvenim delima komunističke vlasti. Kao posledica objavljivanja 
pastirskog pisma uzajamni odnosi između komunističke vlasti i katoličke crkve – a 
koji inače nisu bili najbolji – nepovratno su se pogoršali.239

Mišljenje  Tita o pastirskom pismu, odnosno na njega dati oštro intonirani, agre-
sivni, preteći odgovor, objavile su sve dnevne novine koje su izlazile u Jugoslaviji, 
pa tako i novosadski list na mađarskom jeziku Magyar Szó, organ vojvođanskog 
Narodnog fronta. Tito je ukazao na to da su potpisnici pastirskog pisma neprijatelji 
Jugoslavije. Po Titu:

 
„U svom pastirskom pismu gospoda biskupi se najradije pozivaju na dve stvari: na 
progon sveštenstva i na agrarnu reformu, koju oni ne zovu agrarnom reformom već 
oduzimanjem crkvene imovine. U svom pastirskom pismu gospoda biskupi idu tako 

 236 Čorba – Matuška – Ribar: cit. delo, str.169–182.
 237 Đorđević, Mirko: Kišobran patrijarha Pavla. Kritika palanačkog uma [online]. Beograd, 2010, Peščanik. 

http://pescanik.net/wp-content/PDF/mirko_djordjevic-kisobran_patrijarha_pavla.pdf
 238 Službeni list DFJ, 1945. br. 64.
 239 Vekaš: cit. delo, str. 70.
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daleko da krvožedne ustaške ubice koji su slučajno bili duhovnici poistovećuju sa 
progonom crkve. Gospoda biskupi junački govore o tome da su spremni na bitku, čak 
i tada ako treba da plate svojim životima. Protiv koga se to oni spremaju za borbu? 
Naravno, protiv narodne vlasti, protiv tekovina narodnooslobodilačke borbe, protiv 
nove Jugoslavije – drugim rečima protiv ogromne većine naroda Jugoslavije.”240

On nadalje opisuje kako su pojedini popovi i redovnici za vreme rata – naročito u 
Hercegovini – otvoreno stali na stranu okupatora. Te crkvene ličnosti je sustigla ruka 
„revolucionarne pravde”: „Oni su, naravno, izginuli zajedno sa ustašama i Nemcima 
i to sad gospoda biskupi nazivaju progonom crkve.”241 

On opisuje i ulogu crkve u ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini:

„... Zašto su upravo Bosna i Hercegovina dale najveći broj ustaških vođa i ubica? 
Pavelić i mnogi njemu slični išli su u škole kojima su rukovodili redovnici. Bosansko 
hercegovačke redovničke škole i gimnazije usadile su mržnju protiv Hrvata, Srba i Mu-
hamedanaca. Franjevci i redovničke škole usadili su u Bosni i Hercegovini strahovitu 
mržnju u srce hrvatskog naroda: onu strahovitu mržnju čiji su se rezultati ispoljili pod 
kriminalnim zlikovcem  Pavelićem. Onaj divni narod u Hercegovini i Bosni je zaveden 
i bio je podstican na one strašne zločine, koje će naši narodi pamtiti dok bude sveta. 
Mnogi od onih koji su ga zaveli dospeli su pred narodno pravosuđe, a takve sada žele 
da brane gospoda biskupi.”242

On dalje ukazuje na „rušilačko” delovanje pastirskog pisma, koje, po njegovom 
mišljenju, „sprečava smirivanje naše domovine”, jer „... raspiruje mržnju među našim 
narodima, naročito onda ako je iščitavaju duhovnici sa ustaškim uverenjem: ako na 
vreme ne sprečimo ovu štetnu propagandu to će izazvati nemir u redovima naših 
naroda.”243

On u nastavku ističe: nije istina da se u Jugoslaviji progoni crkva. „Najbolji dokaz 
da se u Jugoslaviji ni na koji način ne progoni crkva je taj što su autori pastirskog 
pisma na slobodi i da do sada niko nije sprečio njihovo destruktivno delovanje.”244

On pretpostavlja da svi članovi katoličkog klera koji deluju u državi ne misle onako 
kako je to formulisano u pastirskom pismu: „Znam da su oni uvideli strahovite greške 
prošlosti i da su ubeđeni u to da crkva sada još više no ikada ranije ima obavezu da 
oglašava mir i bratstvo među narodima. Znam da su mnoge duhovnike i monahe 
duboko pogodile nesreće našeg naroda i znam da oni žele zajednički da napreduju 
sa našim narodima.”245

On saopštava da je na pregovorima sa rukovodstvom katoličke crkve izrazio želju 
da crkva ostane lojalna novom režimu, kao i da namerava da na miroljubiv način 

 240 O pastirskom pismu – A pásztorlevélről. Magyar Szó, godina: II br. 248, 26. oktobar 1945. str. 1.
 241 Isto tamo.
 242 Isto tamo.
 243 Isto tamo.
 244 Isto tamo.
 245 Isto tamo.
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uredi odnos između crkve i države. U vezi sa tim je dao i izjavu da se neće mešati u 
slobodu veroispovesti i da se neće sprečavati delatnost crkve koja je korisna za narod. 
Na kraju je napisao ovo: 

„Ne bih želeo da se to shvati kao pretnja, ali sam dužan da upozorim da postoje zakoni 
koji zabranjuju sejanje šovinizma i razdora i ugrožavanje tekovina ove velike oslobo-
dilačke borbe. Te zakone mora poštovati svako ko želi dobro svojoj zemlji.”246

 
Tito u svojoj kritici pastirskog pisma nije optužio hrvatsku katoličku crkvu ničim 

manjim do time da je ona bila inicijator građanskog rata koji se vodio na jugosloven-
skom prostoru između 1941. i 1945, te da je ona bila glavni podstrekač ratnih zločina 
koji su bili počinjeni od strane hrvatskih ustaša. Premda je ovaj oštri retorički ispad 
prvenstveno bio usmeren protiv hrvatskog klera, on je predstavljao upozorenje svim 
crkvama koje su delovale na teritoriji Jugoslavije.

Razdvajanje crkve od države je potvrđeno i članom 25. jugoslovenskog Ustava koji 
je stupio na snagu 31. januara 1946.247 

U nastavku slučaja je 18. septembra 1946. uhapšen nadbiskup  Stepinac, a ubrzo 
je i izveden pred sud. Na kraju montiranog procesa koji je protiv njega vođen on je 
osuđen na šesnaestogodišnju zatvorsku kaznu. Nakon pet godina robijanja – u svoj-
stvu gesta učinjenog prema katoličkoj crkvi i Zapadu – on je oslobođen 5. decembra 
1951. Versku službu nakon toga više nije dobio, umro je 1960. godine. 

Verovatno kao posledica slučaja  Stepinac, mada iznenađujuća činjenica da su diplo-
matske veze Vatikana i Jugoslavije – nakon oslobađanja biskupa Stepinca – prekinute 
tek 1952. godine: time je kao poslednja među socijalističkim državama – u narednih 
14 godina – i Jugoslavija prekinula službene veze sa papskom državom.

Jugoslovenska komunistička vlast učinila je sve zarad toga kako bi smanjila uticaj 
vere na narodne mase, odnosno kako bi potisnula delovanje crkava. U ideološkoj 
borbi protiv vere i crkava isticale su se „pesnice revolucije”, Komunistička partija 
Jugoslavije i partijski komiteti. 

I na sednicama senćanskog sreskog partijskog komiteta je više puta bilo reči o na-
stupu protiv delovanja crkve, a na sastanku koji je održan 20. februara 1952. čulo 
se sledeće:

 
„…Pošto je dnevni red usvojen, drug  Farkaš [Nandor] podnosi referat po prvoj tačci. 
On ističe da crkva deluje i van crkvenih okvira. Da je njen uticaj na omladinu jak, na-
ročito na salaškim mestima. Izvestan broj članova partije podleže uticaju crkve, zbog 
slabog rada sa njima. Crkveni odbori rade sve jače i aktivnije. Reakcionarni elementi 
u crkvenim odborima rade na ostvarenju programa crkve i preuzimaju naše metode. 
Organizuju horove od omladinaca, tražeći širu platformu delovanja, dok mi crkvu ne 
tretiramo kao političko pitanje. Sekte se povezuju sa reakcionarnim elementima. Ovo je 

 246 Isto tamo.
 247 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Službeni list FNRJ, 1946. br. 10.
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usledilo, kaže drug  Farkaš zbog toga, što kulturni život opada, naročito na selu. Postoji 
iluzija o popuštanju izgradnje socijalizma, [i] približavanje Zapadu. Ne izoštrava se 
borba protiv odlaska učitelja i profesora u crkvu, protiv verskih tradicija i slava, a koje 
su potencirane od strane crkve. Mišljenja je on, da prvo treba raščistiti odnos članova 
partije prema crkvi. Izoštriti idejnu borbu prema crkvi kod članova partije. Boriti se 
uporno protiv nazadnjaštva i mračnjaštva. Kod mladih članova partije oprezno i vas-
pitno delovati oprezno i vaspitno, a što ne znači da se treba pomiriti s tim, da podležu 
uticaju crkve. Povesti borbu za kulturno-vaspitnu delatnost u svim masovnim organiza-
cijama, a crkvu naterati da se povuče u svoje crkvene okvire. Kroz diskusiju – napominje 
drug  Farkaš – videlo se, da je vaspitanje preko kulturnih društava slabo. U školama su 
naučno-popularna predavanja isto tako slaba. Nastavni kadar je prepušten sam sebi. 
Ne vaspitavaju se sem stručnih predmeta, ne uključuju se u rad masovnih organizacija, 
pojedinačno idu u crkvu. Osnovne partijske organizacije, Narodni front i Narodna 
omladina prepuštaju kulturno delovanje dvojici-trojici prosvetnih radnika.”248

I na narednoj sednici sreskog partijskog komiteta koja je održana 8. marta 1952. 
se na dnevnom redu nalazila delatnost crkava:

 
„…Drug  Farkaš u prvoj tačci govori o radu i uticaju crkve u Molu i Senti. Ističe, da se 
kod jednog dela jačih drugova oseća uticaj crkve:  Pajić Slavko sahranjuje oca sa popom, 
čak i ljubi krst. Član molske mesne partijske organizacije, Tobijaš, kada mu se udala 
kćerka, otišao je u crkvu. Vlajković iz Mola i Berec iz Oroma venčali su se u crkvi. U 
ovim prilikama se primećuje jak uticaj sveštenika na članove partije, sve u nameri da 
bi diskreditovali članove partije. Važno je, da protiv ovakvih i sličnih pojava moramo 
preduzeti mere za vaspitanje, kulturno uzdizanje i ideološko uzdizanje članova partije 
– ističe drug Farkaš. U svakom crkvenom odboru su članovi manje-više neprijatelji. 
Njihova delatnost je ponekad otvorena, a negde su prikrivena. Neki članovi katoličkih 
crkvenih odbora su bili pripadnici raznih šovinističko nastrojenih partija, kao što su: 
Mađarska partija, Imredijeva partija. U Senti su, na primer,  Cetina Žarko,  Manojlović i 
razni gradonačlenici bivši su sada tutori crkve. Karakteristično je, da su svi ovi odbori 
birani još pre rata, i od tog vremena nisu obnavljani. Njihov program je nepriznavanje 
novog i veličanje konzervativnih shvatanja. Tako na primer u Adi, pravoslavna crkva 
odvraća narod da ne gleda komad „Pobunjenici”. Roditelje đaka se provociraju na taj 
način, što se đacima priča da njihovi roditelji zahtevaju časove veronauke. Naročitu 
aktivnost ispoljavaju sitno-buržoaski elementi u Molu, kao što su razne zanatlije, pa 
između ostalog pričaju: nama je Bog odredio da idemo u crkvu. Jedan karakterističan 
primer katoličkog popa u Gornjem Bregu se manifestuje u tome, što neće da venča, 
krsti ako nisu isplatili crkveni porez. Narod ovakve i slične postupke crkve i klera sa 
nezadovoljstvom registruje. Drug  Farkaš smatra, da su ova razmimoilaženja pogodna, 
da se oni kompromituju u očima naroda.”249

 248 IAS, F. 134 Sreski komitet Saveza komunista, Senta. kutija 22: Zapisnik sa Treće sednice sreskog par-
tijskog komiteta od 20. februara 1952. str. 3-4.

 249 IAS, F. 134 Sreski komitet Saveza komunista, Senta. kutija 22: Zapisnik sa Četvrte sednice sreskog par-
tijskog komiteta od 8. marta 1952. str. 5-6.
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Nakon rasprave partijski komitet je u vezi sa delatnostima crkava doneo sledeće 
odluke:

 
 „1.  U najkraćem roku održati plenum Sreskog odbora Narodnog fronta na kojem bi 

se izašlo sa podacima o neprijateljskom radu klera. Početak borbe sa masama 
protiv neprijateljskog rada crkvenih odbora i popova, za koje bi trebalo priku-
piti što više podataka o tom radu. Posle ovog plenuma održati konferencije u 
mestima preko Narodnog fronta. 

 2.  U partijskoj organizaciji sastaviti jedan ciklus predavanja sa marksističko-naučnog 
gledišta. 

 3.  Narodni univerziteti da daju naučna predavanja, a Partija da organizuje masu 
na ta predavanja. 

 4.  Rasturanje štampe, koja je krupna stvar u vaspitavanju masa, organizovati. Po-
trebno je organizovati mrežu prodavaca. 

 5.  Ideološkom radu sa prosvetnim radnicima treba posvetiti naročito pažnje, preko 
kluba udruženja učitelja.

 6.  Sazvati savetovanje kulturnih radnika grada, u vezi sa kulturno-prosvetnim 
radom. 

 7.  Administrativnim merama suzbijati razne nedozvoljene postupke sveštenstva, 
koja se kose sa Ustavom i ostalim našim propisima. 

 8.  U Narodnoj omladini posebno održati sastanak po ovom pitanju.
 9.  Održati savetovanje sa članovima Partije po mestima, po ovom pitanju. Predava-

nje ilustrovati tako, da članovi Partije steknu jasnu sliku kroz koje forme utiče 
crkva protiv progresa.”250

Komunističkom režimu je bilo u interesu da na najpovoljniji način po njega – u 
znaku konsolidacije, kao i povoljnih ekonomsko-političkih veza koje su bile u izgradnji 
– uredi svoje veze sa crkvama. U tom cilju je jugoslovenska skupština 22. maja 1953. 
usvojila Zakon o pravnom položaju verskih zajednica,251 čiji je nacrt poslanicima 
podneo lično omnipotentni ministar unutrašnjih poslova  Aleksandar Ranković.

Usvajanjem zakona je – prividno – završen ratni pohod protiv crkava. 
Zakon je detaljno predstavio ustavna prava građana koja se odnose na verske slobo-

de, prava i obaveze verskih zajednica, prava i obaveze državnih organa u zaštiti prava 
verskih zajednica, kao i ona povezana sa slobodom savesti građana i upražnjavanjem 
vere. Zakon je proglasio slobodu savesti i versko ubeđenje za privatnu stvar građana.

Potvrdio je odvojenost crkve od države. Omogućio je osnivanje verskih zajednica 
bez posebnog odobrenja: nakon osnivanja bilo je dovoljno obavestiti o toj činjenici 
nadležni državni organ, kao i odeljenje unutrašnjih poslova.

 U smislu zakona verske zajednice su bile ravnopravne, same su uređivale svoju 
unutrašnju organizaciju, same su birale svoje rukovodstvo i imenovale svoje duhov-
nike. 

 250 IAS, F. 134 Sreski komitet Saveza komunista, Senta. kutija 22: Zapisnik sa Četvrte sednice sreskog par-
tijskog komiteta od 8. marta 1952. str. 6.

 251 Službeni list SFRJ, 1953. br. 22.
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Veronauka je mogla slobodno da se podučava u crkvenim objektima. 
Postala je moguća i izgradnja crkvenih objekata: to, međutim, usled nedostatka 

novca zadugo nije moglo da dođe na red. Međutim, počev od sredine pedesetih 
godina došlo je do renoviranja nekoliko – karakteristično pravoslavnih – manastira 
o državnom trošku.

Zakon je omogućio i obavljanje verskih obreda u verskim ustanovama, ckvenim 
portama i grobljima, ali su određeni i oni verski obredi koji su se mogli obavljati po 
privatnim kućama, odnosno – uz poštovanje kućnog reda – po bolnicama i socijalnim 
ustanovama. Uz odobrenje državnih organa crkvene procesije i skupovi mogli su da 
budu održavani i na javnim mestima. 

Omogućena je i distribucija crkvene štampe, uz poštovanje opštih propisa koji su 
se odnosili na distribuciju štampe.

Član 5 Zakona je zabranjivao korišćenje crkvenih obreda, veronauke i verske 
štampe u političke ciljeve, kao i za izazivanje verske netrpeljivosti i diskriminacije. 
Na osnovu Krivičnog zakonika FNRJ252 koji je stupio na snagu 1951. ovakve mani-
festacije bile su strogo sankcionisane. 

U smislu zakona verske zajednice bile su kvalifi kovane kao pravna lica, a zakon je 
predvideo i mogućnost za njihovo fi nansiranje: njega su karakateristično činili do-
brovoljni prilozi vernika, naknada dobijena za verske obrede, novac koji je priticao 
po osnovu zakup izdatih nekretnina, kao i donacije koje su pristizale iz inostranstva. 
Teoretski je postojala mogućnost i za to da verske zajednice dođu do novca i od 
društveno – političkih zajednica, odnosno od države. 

Član 9 Zakona je predvideo osnivanje duhovničkih udruženja, na šta crkve nisu 
blagonaklono gledale. U vezi s tim je 29. maja 1953. svetlo dana ugledao sledeći 
novinski članak:

 „Poznato je da Vatikan podržava one imperijaliste koji još uvek misle da imaju pravo 
vladavine u Jugoslaviji, a on na području delovanja katoličke crkve nastoji da zaoštri 
odnos između crkve i države. 

Jedan deo nižeg sveštenstva, međutim, uviđa štetnu prirodu ovakve aktivnosti i 
ne želi da bude sredstvo u ruci jedne imperijalističke politike, ne želi da deluje protiv 
svog naroda. S druge strane ovo je sveštenstvo – zajedno sa sveštenicima drugih crkava 
– došlo do ubeđenja da je moguć i drugačiji odnos između države i crkve i ispoljava 
delovanje u pravcu saradnje sa narodnim vlastima, osniva duhovnička udruženja u 
cilju uređivanja odnosa između crkve i države putem saradnje sa narodnom vlašću, 
i to kako sa stanovišta normalnijeg obavljanja verskih poslova, tako i sa stanovišta 
zaštite materijalnih interesa sveštenstva, socijalnog osiguranja.

Veliki deo vernika je, kao što je to u skupštini rekao i potpredsednik Izvršnog veća 
Aleksandar Ranković, sa zadovoljstvom prihvatio ovu inicijativu nižeg sveštenstva. I 
pozdravio izglasavanje zakona o pravnom položaju crkava. 

Sve se to, međutim, sudarilo sa otporom ne samo jednog biskupa, a ovi biskupi, 
ne mareći za to što na taj način protiv sebe okreću raspoloženje vernika, kao ni za 

 252 Službeni list FNRJ, 1951. br. 13.
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to što su se time suprotstavili ne samo Ustavu i drugim propisima naše domovine 
već – na osnovu izjave  biskupa dr Šališa – i crkvenim propisima, ne brinući za sve to 
preduzimaju grube mere protiv onih sveštenika koji ne slede imperijalističku, politiku 
Vatikana uperenu protiv naše domovine.

Kako će se ovo refl ektovati u praksi za sada se ne može znati, pošto je u Republici 
Sloveniji više od 60 % sveštenstva, a u Bosni i Hercegovini čak 80% sveštenstva stu-
pilo u udruženja. U Istri je uistinu malo onih koji nisu stupili u njih. U Hrvatskoj i 
Srbiji su takođe oformljeni inicijativni odbori kako bi se obrazovala slična katolička 
sveštenička udruženja. 

S druge strane je – ponavljamo – poznata činjenica koliko se ovo ne dopada ne-
kolicini biskupa. Nadalje navodimo karakteristično pismo  biskupa Budanoviča koje 
se odnosi na ovo: 

»Uredba Ordinarijusa Bačke Apostolske Administrature, koju je 23. aprila 1953. 
oglasila B.A.A. na području svoje eklezijalnosti:

Pošto je na želju inicijativnog odbora potrebno na području verske zajednice orga-
nizovati socijalnu organizaciju sveštenika, iako nijedan sveštenik B. A. A. nije zatražio, 
niti pak dobio dozvolu da svoje ime da koncesuri, ordinarijus se oseća pozvanim da 
u vezi sa uredbom ordinarijusa broj 485/53 upozori sveštenike da time čine neposluh 
protiv crkvenih propisa. 

Ukoliko neko među sveštenicima B. A. A. bez odobrenja ordinarijusa uzme učešća 
u organizovanju svešteničke organizacije, usmeno ili pismeno izjavi svoju solidarnost, 
da ime ili ostane u kontaktu sa njim iako ga smatra neuputnim, protiv njega će biti 
pokrenut postupak suspenzije. Prema B. C. 360 jurisdikciju po ovom pitanju ima 
najbliži parochium vicinorum. 

Ova se uredba odnosi i na popove. 
Subotica, 28. aprila 1953, otpravljeno poštom 4. maja. 
 Biskup B. A. A. Budanovič s. r.«” 253

Uprkos zakonskim stanovištima između režima i crkava je i dalje postojalo stanje 
uzajamnog nepoverenja, što je rezultiralo time da su crkve i sveštenstvo i u narednom 
periodu mogli – sve do kraja osamdesetih godina – da „uživaju” nepodeljenu pažnju 
jugoslovenskih organa državne bezbednosti.

Sporazum o uspostavljanju diplomatskih veza između Jugoslavije i Vatikana potpi-
san je 1966: time je Jugoslavija postala prva socijalistička zemlja koja je normalizovala 
odnose sa papskom državom. Predsednik  Tito je 29. marta 1971. posetio Vatikan, 
gde se susreo sa papom  Pavlom VI. 

 253 Dokument koji mnogo govori – Egy sokatmondó okmány. Magyar Szó, godina: X, 29. maj 1953. br 146 
(2635), str. 1.
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X. SUKOB SA STALJINOM I INFORMACIONIM BIROOM 1948-49.
 

Nakon nadmoćne pobede osvojene na izborima koji su održani u martu 1945 – uz 
svest o snažnoj pomoći „Velikog Brata”, Sovjetskog Saveza – niko više nije mogao i ništa 
više nije moglo da dovede u pitanje apsolutizam Komunističke partije Jugoslavije.

Veze Sovjetskog Saveza i Jugoslavije obrazovale su se tako dobro da je 12. juna 
pretočen u zakon Ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i saradnji koji je bio 
potpisan 11. aprila 1945.254

Jačanje sovjetsko-jugoslovenskih veza potpomogao je ekonomski pritisak zapadnih 
sila na Jugoslaviju nastao prvenstveno u vezi sa pitanjem Trsta. Iz toga je proisteklo 
da se Jugoslavija u potpunosti orijentisala na ekonomsku pomoć koja je pristizala 
iz Sovjetskog Saveza. 

Međutim, Staljin je nastojao da – slično drugim istočnoevropskim državama – 
Jugoslaviju i politički i ekonomski potčini Sovjetskom Savezu. To je u početku – od 
avgusta 1946. – pod fi rmom ekonomske pomoći pokušano posredstvom uspostav-
ljanja mešovitih društava, odnosno slanjem civilnih i vojnih stručnjaka. Sve to zbilo 
se zbog toga kako bi se država sve više vezala za Sovjetski Savez, te kako bi se mogao 
držati pod kontrolom njen ekonomski razvoj. Ovi koraci su nedvosmisleno bili uči-
njeni zarad jačanja sovjetskog uticaja.255 

U grčkoj krizi koja se oktobra 1946. pretvorila u građanski rat i Sovjeti i Jugosloveni 
su podjednako podržavali grčke komuniste.256 

Na političkom planu konfrontaciju je izazvalo stvaranje međudržavnih veza izme-
đu Jugoslavije, Bugarske i Albanije. Staljin se u početku – u 1945. godini – protivio 
tešnjoj saradnji triju država, a posebno se brinuo zbog mogućnosti uspostavljanja 
jugoslovensko-bugarske konfederacije. No u februaru 1948. je već on sam bio taj koji 
je podsticao stvaranje konfederacije triju država. 

Najviše rukovodstvo KPJ je, međutim, tada već bilo ustuknulo od tog predloga: 
na sednici koja je održana 1. marta 1948. – pozivajući se na to da bi sve to dovelo 
u opasnost jedinstvo Jugoslavije, njen ekonomski razvoj i suverenitet – odbilo je tu 
inicijativu.

 To je za posledicu imalo odlazak sovjetskih savetnika iz zemlje 18. i 19. marta 
1948, a pod izgovorom da su „okruženi neprijateljima”.  Titovi su pismom protestovali 
protiv takvog postupka.

Na pismo je 27. marta 1948. prispeo odgovor Centralnog komiteta SKP(b), u 
kojem je rukovodstvo KPJ optuženo za stvaranje „antisovjetske atmosfere”, kao i za 
oportunizam.257 

 254 Zakon o ugovoru o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj saradnji između Jugoslavije i Saveza 
Sovjetskih Socijalističkih Republika. Službeni list DFJ, 1945. br. 40.

 255 Čolaković, Rodoljub ur.: A Jugoszláv Komunista Szövetség rövid története. Újvidék, 1963, str. 486.
 256 Jugoslavija je nakon raskida sa Sovjetskim Savezom 23. juna 1949. u ime zapadne pomoći zatvorila 

jugoslovensko – grčku granicu.
 257 Čolaković: cit. delo, str. 487.
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O optužbama je raspravljao Centralni komitet KPJ na plenarnoj sednici koja je 
održana 12. i 13. aprila 1948, te je nakon iscrpne rasprave sastavljeno pismo u vidu 
odgovora najvišem rukovodstvu SKP(b). U njemu je pored pobijanja optužbi naglaše-
no da dve partije u osnovi drugačije shvataju uzajamne odnose između socijalističkih 
država, da u izgradnji socijalizma u pojedinim državama postoje specifi čne pretpo-
stavke, te da je u međusobnoj saradnji socijalističkih država neophodno uzajamno 
uvažavanje nezavisnosti i ravnopravnosti.258 

Sa koncipiranim odgovorom se nisu složili Andrija Hebrang259 – koji je u svojstvu 
ministra industrije sklopio 1945. sovjetsko-jugoslovenski privredni sporazum,260 a 
koji je tada već i sa jugoslovenske strane bio okvalifi kovan kao nepovoljan – i član 
CK  Sreten Žujović.261 Ubrzo su obojica isključeni iz partije262 – pošto su održavali 
vezu sa sovjetskom ambasadom u Beogradu – i uhapšeni.

 Hebrang – koji je inače bio kandidat Staljina za čelnu poziciju u KPJ u slučaju 
eventualnog pada Tita – je po službenoj verziji 11. juna 1949. počinio samoubistvo 
u zatvoru u kojem je bio čuvan. 

Početkom maja 1948. rukovodstvu KPJ je pristiglo novo pismo. Pored ponavljanja 
ranijih optužbi, CK SKP(b) je u njemu već osporavalo zasluge KPJ i jugoslovenskih 
naroda u narodnooslobodilačkom ratu i oslobođenju zemlje. Sovjeti su nadalje zahte-
vali da se sporna pitanja koja su iskrsla rasprave na sledećem sastanku Informacionog 
biroa komunističkih i radničkih partija. 

Rukovodstvo KPJ je to odbacilo i odbilo da pošalje svoje predstavnike na saveto-
vanje Informacionog biroa. 

SKP(b) je nakon toga nastavila „rat pismima”: 22. maja Jugoslovenima je prispelo 
novo pismo u kojem je oštro kritikovan CK KPJ zbog toga što je odbio da pošalje 
svoje predstavnike na sastanak Informacionog biroa. Taj stav jugoslovenskog ruko-
vodstva je okvalifi kovan kao „prelazak na pozicije nacionalizma”. Saopšteno je da će 
stanje koje vlada u KPJ svakako biti raspravljeno, bez obzira na to hoće li tamo biti 
prisutni njeni predstavnici ili neće.263

Pod takvim okolnostima je CK KPJ 20. maja 1948. donelo odluku o tome da 21. 
jula 1948. sazove V kongres partije. U štampi je objavljena sledeća informacija:

 
„Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije je na svojoj sednici od 20. maja 
1948. odlučio:

 258 Čolaković: cit. delo, str. 488.
 259 Hebrang, Andrija (1899–1949) jugoslovenski revolucionar i političar hrvatskog porekla.
 260 Čolaković: cit. delo, str. 486.
 261 Žujović, Sreten (1899–1976) jugoslovenski revolucionar i političar srpskog porekla.
 262 Odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije o isključenju Andrije Hebranga i Sretena 

Žujovića iz Komunističke partije Jugoslavije – Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Bizottságának 
határozata Hebrang Andrija és Žujović Sreten kizárásáról Jugoszlávia Kommunista Pártjából. Magyar 
Szó, godina: V, 1. jul 1948. br. 156 (1093), str. 2.

 263 Čolaković: cit. delo, str. 489–491.
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I

Saziva se V kongres KPJ u Beogradu 21. jula 1948. 

II

Plenum je utvrdio sledeći dnevni red kongresa: 
1. Politički izveštaj Centralnog komiteta KPJ: a) Razvitak i borba KPJ, b) Uloga KPJ 

u revolucionarnom preobražaju Jugoslavije, c) Izveštaj o radu CK KPJ – podnosilac 
referata je drug  Josip Broz Tito. 

2. Izveštaj o organizacionom partijskom radu KPJ – podnosilac referata je drug 
 Aleksandar Ranković. 

3. Izveštaj o agitaciji i propagandi – podnosilac referata je drug  Milovan Đilas. 
4. Referat o međunarodnoj i unutrašnjoj situaciji Jugoslavije i borbi KPJ za izgradnju 

socijalizma – podnosilac referata je drug  Edvard Kardelj. 
5. Referat o izgradnji socijalističke privrede u Jugoslaviji – podnosilac referata je 

drug  Boris Kidrič. 
6. Predlog programa KPJ – podnosilac referata je drug  Moša Pijade. 
7. Predlog statuta KPJ – podnosilac referata je drug  Blagoje Nešković
8. Izbor Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije i Centralne nad-

zorne komisije.
III

Plenum je na sledeći način odredio izbor delegata za V kongres: na svakih 200 
članova bira se jedan delegat. Izbor delegata se obavlja tajnim glasanjem na sreskim, 
gradskim, odnosno okružnim konferencijama. Komunisti u partijskim organizacijama 
unutar armije će takođe po ovom postupku birati svoje delegate.”264

 
U periodu od 20. do 28. juna 1948. u Bukureštu je održano drugo savetovanje Infor-

macionog biroa, na kojem je usvojena rezolucija o osudi KPJ. U njoj je ona optužena 
da je postala „kulačka partija”, da su njeni rukovodioci „malograđanski nacionalisti” 
koji vode „antisovjetsku politiku”, te da se partija utapa u Narodni front. Ujedno 
su pozvali marksizmu i lenjinizmu verne članove KPJ da smene „oportunističko” 
rukovodstvo i povrate „istinski” komunistički karakter partije.

Poruku je razmatrao CK KPJ i odbacio optužbe. Stav kojim se odbacuje odluka 
je objavljen i u štampi: on se na mađarskom jeziku pojavio na naslovnoj stranici 
novosadskog lista Magyar Szó 1. jula 1948.265

 264 Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije sazvao je Peti kongres – Jugoszlávia Kommunista 
Pártjának Központi Bizottsága összehívta az V. kongresszust. Magyar Szó, godina: V, 27. maj 1948. 
br. 125 (1052), str. 1.

 265 Izjava Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u vezi sa rezolucijom koju je Informacioni 
biro komunističkih partija doneo u vezi sa unutrašnjim stanjem u KPJ – Jugoszlávia Kommunista 
Pártja Központi Bizottságának nyilatkozata azzal kapcsolatba, amelyet a kommunista pártok Tájékoztató 
Irodája a JKP belső helyzetéről hozott. Magyar Szó, godina: V, 1. jul 1948. br. 156 (1093), str. 1.
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Rezolucija Informacionog biroa je širom zemlje izazvala veliko ogorčenje, „plju-
štali” su telegrami podrške CK KPJ, a izjasnio se i senćanski Sreski komitet partije:

 
„Centralnom komitetu KPJ i nadalje pristižu u velikom broju pozdravni telegrami, u 
kojima članovi partije i vanpartijci ogorčeno protestuju protiv neistinitih i neosno-
vanih optužbi Informacionog biroa. Između ostalih, Centralnom komitetu je upućen 
i telegram sa sednice senćanskog sreskog partijskog komiteta. Sa ogorčenjem se 
odbacuju na  Hebrangovim i  Žujovićevim klevetama zasnovane neosnovane optužbe 
i konstatuje se: 

Naša partija i naš Centralni komitet vaspitavali su nas u ljubavi i vernosti prema 
Boljševičkoj partiji, Sovjetskom Savezu i Sovjetskoj armiji. Tim su nas više ogorčile 
optužbe Centralnog komiteta Boljševičke partije. Posebno je neosnovana i netačna 
tvrdnja da Centralni komitet vodi nacionalističku politiku. Ovu tvrdnju potpuno 
obara bratstvo i jedinstvo Srba, Mađara i drugih nacionalnih manjina u našem srezu. 
Zahvaljujući mudrom rukovodstvu našeg Centralnog komiteta naš stav prema sused-
nim i bratskim komunističkim partijama i nadalje ostaje ispravan. Klevete nas neće 
pokolebati u našem ubeđenju da je politika naše Partije i našeg Centralnog komiteta 
ispravna i celishodna.”266

 
Sukob jugoslovenskog i sovjetskog partijskog rukovodstva nije ostao bez odje-

ka u jugoslovenskim partijskim čestarima: to je još i pre anonsiranog V kongresa 
predstavljalo temu koja se često javljala na sednicama partijskih komiteta. U Senti 
je 9. jula 1948. održana zajednička sednica partijskih organizacija tri susedna sreza – 
bačkotopolskog, novokneževačkog i senćanskog. Na sednici je analizirana uzajamna 
razmena pisama sovjetskog i jugoslovenskog partijskog rukovodstva, kao i rezolucija 
Informacionog biroa. Nakon rasprave koja je potom usledila, član vojvođanskog 
Pokrajinskog komiteta  Pal Šoti je rekao sledeće:

„Ove dokumente treba proraditi u svim partijskim organizacijama. [...] Svakom je 
dobro poznato [...] da se u našim organizacijama vodi borba za kritiku i samokritiku. 
Treba odvajati stvari od načelnih pitanja i pogledati, da li je ta kritika bila pomoć našoj 
Partiji, koja se navodi u optužbi. Mi smo videli, da je ova kritika bila nedrugarska. Pra-
vilna je primedba drugova i pitanje zašto SK(b)P nije već ranije izneo svoje primedbe, 
koje se sada navode u optužbi protiv nas. SK(b)P je trebao već ranije da ukaže na naše 
greške ukoliko ih je bilo... [...] Niko nas ne može prisiliti na takvo priznanje da nas 
je Crvena armija oslobodila, ove činjenice zna ceo svet. Kada je Crvena armija došla, 
mi smo već imali ogromnu, naoružanu, organizovanu vojsku, ogromne oslobođene 
teritorije pod vlašću narodnooslobodilačkih odbora. Činjenica je i to, da nije Crvena 
armija dovela na vlast našu Partiju, jer smo mi već i na  neoslobođenim teritorijama 
imali prilično jake partijske organizacije. Ne možemo priznati ono što ne odgovara 
istini, a što se traži od nas u optužbi. [...] Što se tiče pitanja demokratije: ne može da 
se u jednu partiju uvodi demokratija, dok ljudi ne znaju koristiti tu demokratiju. I u 

 266 Vojvođanski Mađari odbacuju optužbe o nacionalističkim skretanjima – A vajdasági magyarok vissza-
utasítják a nacionalista elhajlás vádját. Magyar Szó, godina: V, 5. jul 1948. br. 159 (1096), str. 1.
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tome je razlog da kod nas ljudi nisu bili izabrani. U našoj Partiji ima mnogo mladih 
članova i oni ne bi ni znali upravljati našom Partijom, da su postali rukovodioci. Oni 
koji su sada rukovodioci naše Partije uživaju veliko poverenje partijskih masa. [...] Što 
se tiče pitanja Narodnog fronta, svakome je poznato kakav je naš Front, da li može 
svako da bude član Fronta. Što se tiče tih citata koji su istrgnuti iz govora druga  Tita 
po pitanju [Narodnog] fronta, nije marksističko i komunističko što se nam prebacuje 
da se Partija uplinjava u [Narodni] front. Naša Partija daje program što i Front usvaja, 
dakle kako bi trebala Partija da ima drugog programa nego Front. [...] Isto tako ne mo-
žemo da negiramo seljaštvo, koje je u vreme narodnooslobodilačke borbe i u izgradnji 
socijalizma odigralo ogromnu ulogu. Seljaštvo je stub, a to nikako ne znači da je drug 
 Tito negirao ili odriče rukovodeću ulogu radničke klase. [...] Posle okupacije nijedan 
rukovodioc drugih komunističkih partija nije ostao u svojoj zemlji, a naši rukovodioci 
su ostali ovde. Ne može niko poricati da se mi ne razumemo u marksizam-lenjinizam. 
Ova teorija nije dogma, već smo je umeli primeniti na naše prilike. Sve do 1944. god. 
bili smo sami u tom smislu, da nismo dobili opipljivu pomoć od Sovjeta, no oni su 
nam dali moralnu pomoć. Mi smo u demokratskom bloku zemalja i ne možemo biti 
izolovani od Sovjeta, ili od drugih demokratskih zemalja. Našu veru u Sovjetski Savez 
ne može da ubije niko, i nikakvo pismo.”267

Nakon ovakvih prethodnih događaja je u periodu od 21. do 28. jula 1948. – dva-
deset godina nakon IV – održan u Beogradu V kongres KPJ. Na kongresu, koji je 
nakon završetka Drugog svetskog rata i preuzimanja vlasti bio prva istinski grandi-
ozna partijska manifestacija, učestvovala su 2344 delegata, koji su predstavljali 468 
175 članova i 51 612 kandidata za članove. Na kongresu – koji je radio prenosio u 
direktnom prenosu – glavnu temu je predstavljala rasprava o rezoluciji Informacio-
nog biroa. Delegati kongresa su jednoglasno izrazili svoju podršku CK KPJ u borbi 
za „očuvanje nezavisnosti”, čime su potvrdili jedinstvo partije. Odbacili su optužbe 
Informacionog biroa i obavezali jugoslovensko partijsko rukovodstvo da učini sve 
zarad prevazilaženja razlika u gledištima – no do toga je, međutim, moglo da dođe 
tek nakon smrti  Staljina, koja je nastupila 1953. Na kraju kongresa izabran je i novi 
centralni komitet od 63 člana, dok je za generalnog sekretara iznova izabran Josip 
Broz  Tito.268

Odluke kongresa su, međutim, omogućile i to da se partija obračuna sa svojim 
unutrašnjim neprijateljima, članovima partije koji su i dalje bili bezuslovno odani 
 Staljinu i Sovjetskom Savezu, sa tzv. „IB-ovcima.”269 Isključenje iz KPJ se smatralo 
možda najblažom kaznom, pošto je najveći broj tih ljudi – a na osnovu raznorodnih 
stvarnih ili iskonstruisanih optužbi – čekala i zatvroska kazna. Sredinom 1949. je na 
Golom otoku – ostrvu u Kvarnerskom zalivu – podignut poseban zatvor i ujedno 
radni logor za političke zatvorenike, prevashodno za IB-ovce. Osuđeni koji su obavljali 

 267 IAS, F. 134 Sreski komitet Saveza komunista, Senta. kutija 22: Zapisnik sa sastanka partijskih komiteta 
Sente, Novog Kneževca i Bačke Topole od 8. jula 1948.

 268 Čolaković: cit. delo, str. 494–499.
 269 Naziv potiče od srpskohrvatske skraćenice punog naziva institucije.
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naporan prinudni rad su prošli i kroz osobeno idejno-političko „prevaspitavanje”, 
koje je možda najbolje bilo izraženo parolom koja se mogla pročitati na ulazu u 
logor: „Mi gradimo Goli otok, Goli otok gradi nas.”270 Na zatvorskom ostrvu su do 
1956. uglavnom čuvani politički zatvorenici, a nakon toga – sve do zatvaranja 1988. 
–kriminalci.271 

Na partijskom sastanku koji je 12. juna 1949. bio održan u Senti, sreski partijski 
sekretar  Nandor Farkaš je govoreći o problemima izazvanim rezolucijom Informa-
cionog biroa imenovao i raskrinkane „IB-ovce” u Senćanskom srezu:

 
„Naša unutrašnja [politička] situacija odvija se u jeku borbe za izgradnju socijalizma, 
a osim toga u borbi protiv kleveta i laži sa strane rukovodstava demokratskih zemalja, 
iz tabora Informbiroa. Stav Informbiroa je ne samo neprijateljski prema izgradnji so-
cijalizma u našoj zemlji, nego je ona i na pogrešnom idejnom stanovištu, na kojoj se 
nalaz SKP(b) i neke [druge] komunističke partije. Sve klevete koje se bacaju sa strane 
boljševičke partije i nekih [drugih] komunističkih partija idu za tim, da koče našu 
socijalističku izgradnju, a isto tako i na štetu ugleda boljševičke partije i Sovjetskog 
Saveza, kao i demokratskih zemalja, zbog toga, što se bacaju na našu zemlju lažima i 
klevetama, dok se ... zasniva na neravnopravnim odnosima koje nameće SKP(b). Idu za 
tim, da stvore razliku između pojedinih komunističkih partija i socijalističkih zemalja. 
Baš u tome i jeste herojski stav naše partije i druga  Tita, što se bore za ravnopravni 
stav i odnos među komunističkim partijama i socijalističkim zemljama. Odluke In-
formbiroa nisu poremetile jedinstvo naše partije nasuprot klevetničke ofanzive. Drug 
 Tito je na III kongresu Narodnog fronta rekao da je period od jedne godine, koliko 
traje apsurdna kleveta, odstranila kolebljive elemente i izdajnike naše zemlje, koji su 
s obzirom da mi izgrađujemo socijalizam, postali neprijatelji socijalizma i radničkog 
pokreta uopšte. Ako analiziramo ove kolebljive izdajnike naše zemlje, videćemo, da ti 
ljudi nisu imali uopšte nikakve veze sa našom partijom, a i u našem srezu je od 1150 
članova partije bilo svega 4 izdajnika.

Činjenica je, međutim, da naša Partija mora imati stalnu budnost prema kolebljivci-
ma. U današnjoj idejno-političkoj borbi naša partija ne sme da dozvoli i neće dozvoliti 
takve kolebljivosti. Na nekim mestima naše partijske organizacije nisu bile dovoljno 
budne, i zbog liberalanog držanja prema ovakvima, desilo se da su u poslednje vreme 
pokušali stvoriti sebi grupe. Tako su na primer  Sep Ištvan i  Sep Matilda iz Sente, [kao] 
i  Sorčik Janoš, član partije iz Kevija, koji su se u početku izjasnili protiv rezolucije 
Inforbiroa i za čitavo vreme na rečima bili protiv rezolucije, pokušali da provociraju 
neke članove partije i stvore sebi Informbirovsku grupu.

Zatim je drug  Farkaš izneo da ako se pogleda u prošlost, kao i uopšte dosadašnji 
rad ove trojke, videće se da je Sorčik Janoš bio na prvom mestu kulak sa 26 k. jutara 
zemlje, da je za vreme okupacije radnike sa žandarmima terao na svoje imanje da rade, 

 270 Na mađarskom jeziku: „Mi építjük Goli otokot, Goli otok épít bennünket.”
 271 Butković, Jelena: Goli otok – logor u kojem se lomilo ljude [online]. Sušačka revija, br. 60. http://www.

klub-susacana.hr/revija/clanak.asp?Num=60&C=5 Po ovom izvoru kroz logor na ostrvu je prošlo 
16 400 kažnjenika.
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da je u to vreme klečao i puzio u crkvi, da je od kada je stupio u seljačku zadrugu i kao 
predsednik radio na razbijanju iste, da je branio neke kulake, kao  Kočiš P. Martona, 
sve u cilju razbijanja zadruge. I da je kao takav mogao kritikovati druga  Tita i njegov 
rad, i pronosio vesti da je možda KPJ skrenula sa linije, i takve zabune unosio među 
članove Partije. Na partijskom savetovanju partijske organizacije u Keviju, povodom 
ovoga Sorčika sve se ovo još više utvrdilo, a naročito njegov neprijateljski rad protiv 
seljačkih radnih zadruga, o čemu najbolje mogu reći prisutni drugovi iz Kevija.

Zatim je govorio o  Sep Ištvanu i  Sep Matildi, koji za vreme okupacije nisu ispoljili 
svoju doslednost radničkoj stvari i organizovali neki rad na pomoći Sovjetskog Saveza 
u njegovoj borbi protiv fašističke najezde, nego je još Sep Matilda i šurovala sa okupa-
torom. Osim toga,  Sep Matilda se nepravilno odnosila u otkupa žitarica u 1947. godini, 
pošto je jednako teretila i siromašne i srednjake sa bogatim seljacima. Čak se i fi zički 
obračunala podjednako sa svakim, a sada govori da je naša Partija skrenula sa linije 
klasne borbe protiv kulaka i to svakako iz tih razloga, što je njoj onemogućeno da se i 
dalje fi zički obračunava i sa sirotinjom, dok je svima poznato, da nije bilo dozvoljeno 
uopšte nikakvo fi zičko obračunavanje i šamaranje, što je ista radila. Dakle, u ovim 
primerima se vidi nebudnost naših članova partije, i zato je dužnost članova partije 
da objašnjavaju radničkoj klasi, kao i celom radnom narodu šta je cilj naše Partije, 
a šta rezolucije Informbiroa u podrivanju naše socijalističke izgradnje. Da bi se ovo 
dovoljno i pravilno objašnjavalo radnim masama, potrebno je da se članovi partije 
uključe u rad Narodnog fronta, čega je dosada bilo da neki članovi partije nisu bili 
aktivni u tom radu kod osnovnih frontovskih organizacija, gde treba da se aktiviziraju 
i pojedine aktive na objašnjavanju ovog pitanja rezolucije Informbiroa. Do sada je bilo 
slučajeva, da se sastanci, pogotovo više frontovskih rukovodstava osnovnih frontovskih 
organizacija, a negde i nekih osnovnih partijskih organizacija ne održavaju redovno, 
i to štetno utiče na politički rad u frontovskim organizacijama i ideološki rad među 
članovima partije. Ima nedostatak i nedovoljnog objašnjavanja pojedinih uredbi i 
drugih mera narodnih vlasti. Radi toga osnovne frontovske organizacije, a isto tako 
i partijske organizacije moraju se svakodnevno upoznavati sa političkom situacijom, 
na demaskiranju Informbiroa kao i njegove ideološke strane.”272

Veze Jugoslavije i Sovjetskog Saveza počele su da se popravljaju tek nakon smrti 
 Staljina, koja je usledila 1953. godine. Do značajnog poboljšanja veza dovela je poseta 
 Hruščova Beogradu u maju 1955, gde je 2. jula potpisana tzv. Beogradska deklara-
cija: u njoj su Sovjeti priznali da je staljinistički napad na KPJ bio greška. Međutim, 
sovjetsko-jugoslovenski kontakti su bili sređeni na opšte zadovoljstvo tek nakon 
Moskovske deklaracije koja je potpisana 20. juna 1956. 

 272 IAS, F. 134 Sreski komitet Saveza komunista, Senta. kutija 22: Zapisnik sa sednice sreskog i gradskog 
partijskog komiteta od 18. juna 1949.
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XI. RAZVOJ JUGOSLOVENSKE PRIVREDE IZMEĐU 1947. I 1952: 
OD SELJAČKIH RADNIH ZADRUGA DO ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA

 
Aprila 1947. je na predlog najvišeg jugoslovenskog rukovodstva savezna skupština 
izglasala ambiciozni petogodišnji plan, koji je trebao da bude realizovan do 1951. 
godine.273 Plan je predvideo eliminaciju privredne i tehničke zaostalosti zemlje, rast 
privrede i odbrambene moći, jačanje socijalističkog sektora privrede, učvršćivanje 
novih ekonomskih odnosa, kao i povećanje opšteg standarda stanovništva.

Zarad ostvarivanja postavljenih ciljeva bili su predviđeni industrijalizacija i elek-
trifi kacija, podizanje teške industrije, kao i razvoj više privrednih grana, uključujući 
i poljoprivredu: za ciljeve su uzeti primena modernih proizvodnih postupaka, uvo-
đenje novih poljoprivrednih kultura i kvalitetnijih pasmina stoke. Postojala je želja 
da se seljacima pruži stručna pomoć, kao i za njihov rad neophodni industrijski 
proizvodi.

Nameravalo se industrijsku proizvodnju poboljšati za pet puta, a poljoprivrednu 
za jedan i po put u odnosu na nivo iz 1939. godine.

Plan je predvideo povećanje produktivnosti, smanjivanje troškova proizvodnje, 
te podizanje nivoa stručne osposobljenosti radnika. Petogodišnji plan je i na planu 
javnog obrazovanja, kulture i zdravstva predvideo izgradnju mreže ustanova: kamen 
temeljac ovog segmenta predstavljala je eliminacija nepismenosti. 

Nakon agrarne reforme – a na osnovu Osnovnog zakona o zadrugama274 – već je 
1946. otpočelo formiranje seljačkih radnih zadruga.

Krajem 1947. širom zemlje je bilo oformljeno 779 seljačkih radnih zadruga, koje 
su obuhvatale 40 590 domaćinstava i 210 986 hektara plodne zemlje. 

Broj seljačkih radnih zadruga, njima pripadajuća domaćinstva i plodno zemljište 
u periodu od 1945. do 1950. godine u Jugoslaviji:275 

Godina Broj zadruga Broj domaćinstava Zadružno zemljište (ha)
1945. 31 - -
1946. 454 25 062 121 518
1947. 779 40 590 210 989
1948. 1 318 60 156 323 984
1949. 6 625 340 739 1 839 979
1950. 6 968 418 639 2 226 166

Privredu senćanskog sreza pre Drugog svetskog rata i neposredno nakon njega 
je fundamentalno karakterisala poljoprivreda: ova grana privrede je u 1939. godini 
upošljavala 85% radno sposobnog stanovništva.276 

 273 Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 1947–1951. Službeni list 
FNRJ, 1947. br. 36.

 274 Službeni glasnik FNRJ, 1946. br. 2.
 275 Mitrović, Živan ur.: Deset godina nove Jugoslavije. Beograd, 1955, str. 205.
 276 Vojvodina – novi srezovi i opštine. Novi Sad, 1956, str. 285.
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Na području sreza bilo je ukupno 159 965 katastarskih jutara, a njihova distribucija 
je bila sledeća: 125 518 katastarskih jutara oranica, 2533 katastarska jutra voćnjaka i 
vinograda, 16 696 katastarskih jutara pašnjaka i ritova, te 15 218 katastarskih jutara 
drugih vrsta zemljišnih površina.277 

Posle rata su – u znaku kolektivizacije – i u Senti organizovane zadruge: kao prva 
13. maja 1945. senćanska Zemljoradnička zadruga, a od 1946. do 1953. pet seljačkih 
radnih zadruga, dva državna poljoprivredna dobra, kao i gradsko poljoprivredno 
dobro.278 

Slabo razvijenu industriju – koju je karakteristično činila prehrambena industrija 
bazirana na preradi poljoprivrednih proizvoda – su 1939. predstavljali mlinovi, od-
nosno mlinovi za papriku u Horgošu i njegovoj okolini. Nakon rata, 1946. godine, 
počela je da radi i senćanska tekstilna fabrika, a u Adi 1947. godine – podržavljenjem i 
fuzionisanjem tri metalske radionice – novouspostavljena fabrika alata i livnica.279 

Radi snabdevanja namirnicama gradskog stanovništva, radnika i armije, kao i u 
interesu „slamanja špekulanstva i seoskih kapitalističkih elemenata” režim je uveo 
obavezan otkup poljoprivrednih proizvoda. Podržavljenje industrije i trgovine za-
vršeno je do aprila 1948.280 

U mašineriju izvršenja grandioznog plana je, međutim, nakon sukoba sa Stalji-
nom i Informacionim biroom upala – i to ne kao beznačajna – „trunčica prašine”: 
naime, izostala je ekonomska pomoć Sovjetskog Saveza i narodno demokratskih/
socijalističkih zemalja.

SAD su nakon Drugog svetskog rata ruiniranim evropskim državama pružile 
program za rekonstrukciju, koji je od proleća 1948. stajao na raspolaganju favorizo-
vanima. Maršalov plan je – uz određene političke reforme i izvesnu spoljnu kontrolu 
– u principu bio dostupan svim evropskim državama, no države koje su spadale u 
sovjetsku interesnu sferu „nisu želele” da koriste ovu mogućnost. Jugoslaviji je – kao 
rezultat dugotrajnih pregovora nakon presušivanja ekonomske pomoći sa Istoka 
– uspelo da od zapadnih sila isposluje pomoć čija je vrednost dostigla 231 milion 
dolara. To je omogućilo da država prebrodi ekonomske konsekvence pogoršanja veza 
sa Sovjetskim savezom. Doduše, „pasažu” petogodišnjeg plana trebalo je produžiti 
za godinu dana.281

SAD su bile zainteresovane za pružanje podrške Jugoslaviji, pošto su se pouzdale 
u to da će time moći da naprave „otvor u štitu”, odnosno da će jugoslovenski primer 
biti privlačan i za narodne demokratije. 

Jugoslovensko rukovodstvo trebalo je da dâ i odgovor na raskid sa Sovjetskim Sa-
vezom: da pokaže mogućnost izbora spram centralizovanog birokratskog sistema po 
sovjetskom obrascu – „državnog kapitalizma” – odnosno da ocrta sopstvenim okol-

 277 Vojvodina… str. 289.
 278 IAS, Organizaciona šema Agroindustrijskog kombinata „Senta”. Seljačke radne zadruge: SRZ „l. maj”, 

SRZ „József Attila”, SRZ „Bratstvo”, SRZ „Gornji Breg” i SRZ „8. oktobar”. Državna poljoprivredna 
dobra: PD „Vojvodina”, PD „Lovćenac”.

 279 Vojvodina… str. 285–286. Na teritoriji sreza je 1939. radilo 17 mlinova za žito sa ukupnim kapacitetom 
od 44,5 vagona dnevno, kao i 10 mlinova za papriku sa ukupnim dnevnim kapacitetom od 7 tona.

 280 Čolaković: cit. delo, str. 474–478.
 281 Isto tamo, str. 516.
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nostima saobraženi, na sopstvenim iskustvima osnovani, jugoslovenski put izgradnje 
socijalizma. To je za rezultat imalo podnošenje obazrivog predloga za uvođenje 
socijalističkog samoupravljanja od strane jednog od vodećih ideologa i ekonomskih 
eksperata KPJ – i ujedno jednog od „konceptualista” petogodišnjeg plana –  Borisa 
Kidriča,282 kao i  Edvarda Kardelja283 i  Milovana Đilasa.284 Pojedini članovi CK KPJ 
su – a među njima i  Tito – novi koncept primili sa sumnjom. 

Parola socijalističkog samoupravljanja je bila „fabrike radnicima”, a njena suština 
da proizvođači posredstvom radničkih saveta – čije su članove neposredno izabrali 
– uzmu učešće u upravljanju fabrikama i preduzećima. Tako su radnici opažali – za-
pravo lažan – privid da mogu da odlučuju o vlastitoj sudbini. Da to nije bilo tako i 
da je sve u suštini lakrdija mnogima je kasnije već postalo jasno. Prvi radnički savet 
je 31. decembra 1949. izabran u Solinu kraj Splita u Hrvatskoj.

U principu, samoupravljanje je – u dogledno vreme – trebalo da ispuni svaki se-
gment jugoslovenskog društva. U tom znaku je 1952. donet Opšti zakon o narodnim 
odborima,285 koji je propisao ugradnju samoupravnih elemenata u organe narodne 
vlasti.

KPJ je u periodu od 2. do 7. novembra 1952. održala u Zagrebu svoj VI kongres, 
na kojem je uvođenje samoupravljanja u izgradnju socijalističkih društvenih odnosa 
ocenjeno kao ključni momenat. U novoj situaciji KPJ je već trebala da postane „avan-
garda” radničke klase, pa je u tom duhu ime partije promenjeno u Savez komunista 
Jugoslavije.

U socijalističkom preobražaju sela i poljoprivrede režim se tokom kolektivizaci-
je nije ustezao ni od primene mera prinude, zbog čega je ugled partije u seljaštvu 
znatno umanjen. 

Na saveznom nivou je juna 1949. donet Osnovni zakon o zemljoradničkim zadru-
gama.286 U smislu člana 51. zakona, seljaci-proizvođači se u opšte zemljoradničke 
zadruge udružuju zarad unapređenja poljoprivredne proizvodnje i drugih ekonomskih 
delatnosti, kako bi organizovali proizvodnju na zadružnom dobru, kao i radi utržbe 
poljoprivrednih proizvoda i nabavke industrijskih produkata.

Zadatke seljačkih radnih zadruga određivao je član 61 Zakona, po kojem „... u 
seljačkoj radnoj zadruzi seljaci udružuju svoju zemlju i sredstva za rad radi kolektivne 
poljoprivredne proizvodnje, koju ostvaruju zajedničkim radom, dok se nagrađivanje 
odvija na osnovu učešća u radu.”

Krajem 1949. u državi je bilo evidentirano 6625 seljačkih radnih zadruga, kojima 
je pripadalo 340 000 domaćinstava i 1 839 000 hektara plodne zemlje. Istvoremeno 
je postojalo 9060 zemljoradničkih zadruga sa 3,5 miliona članova. U tom periodu 
su nastale znatne protivrečnosti između brzog tempa stvaranja zadruga i manjkavih 

 282 Kidrič, Boris (1912–1953) jugoslovenski revolucionar i političar slovenačkog porekla.
 283 Kardelj, Edvard (1910–1979) jugoslovenski revolucionar i političar slovenačkog porekla.
 284 Đilas, Milovan (1911–1995) jugoslovenski revolucionar i političar crnogorskog porekla – kasnije naj-

poznatiji jugoslovenski disident.
 285 Službeni list FNRJ, 1952. br. 22.
 286 Službeni list FNRJ, 1949. br. 49.
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materijalnih osnova poljoprivrede. Zbog toga je KPJ početkom 1950. – zauzevši nov 
kurs, a s obzirom na teško ekonomsko stanje – odlučila da treba usporiti organizovanje 
seljačkih radnih zadruga, a težište staviti na jačanje već postojećih zadruga.287

U znaku novog kursa je 1951. otpočelo postepeno obustavljanje obaveznog otkupa 
poljoprivrednih proizvoda, koji je konačno ukinut 1952. godine.

CK KPJ je novembra 1951. u svom uputsvu o putevima socijalističkog preobražaja 
sela predvideo učvršćivanje opštih zemljoradničkih zadruga, kao i prelazak sa isplate 
u naturi na isplatu u novcu prilikom nagrađivanja prema radu.

Uredba o imovinskim odnosima i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga288 iz 
marta 1953. izrazila je nastojanje SKJ da što pre na prihvatljiv način uredi socijalistički 
preobražaj sela. Važnije stavke Uredbe bile su:

seljačke radne zadruge obrazuju poljoprivrednici samostalno, dok  �
uzajamne odnose između članova i druge odnose regulišu Statut zadruge i 
sklopljeni ugovori; 
Statut zadruge – koji se donosi samostalno – utvrđuje oblik upravnih  �
organa, prava i dužnosti članova, organizaciju rada i način administriranja; 
ugovorom se određuju unos zemlje, zgrada i sredstava za rad, kao i  �
imovinski odnosi koji iz ovoga proističu; 
zemljoradnici su slobodno mogli da uđu u seljačku radnu zadrugu i  �
slobodno da iz nje istupe u okviru roka koji je propisan uredbom. Član 
seljačke radne zadruge mogao je da istupi iz zadruge u onoj godini koja 
je bila propisana Statutom, ili nakon isteka roka koji je bio određen 
ugovorom. Ukoliko rok nije bio naznačen, tada je imao pravo da istupi tri 
godine nakon ulaska, ne računajući onu godinu u kojoj je stupio u zadrugu 
– ako nije istupio te godine rok za istupanje je prošao, pa je rok produžavan 
za naredne tri godine. Nameru o istupanju trebalo je zvanično nagovestiti, a 
stvarno istupanje se moglo dogoditi počev od 1. oktobra. U 1953. godini je 
postojala mogućnost i za vanredno istupanje; 
u slučaju istupanja seljačka radna zadruga je svom članu koji iz nje istupa  �
trebala da vrati u zadrugu unetu zemlju, eventualno je mogla da dođe u 
obzir i neka druga zemljišna površina iste vrednosti; 
seljačke radne zadruge se ukidaju ukoliko se fuzionišu sa postojećim  �
zemljoradničkim zadrugama, reorganizuju u druge vrste zadruga, ili 
ukoliko budu likvidirane: u tim slučajevima njihova imovina – koja 
preostane nakon povraćaja unete zemlje, zgrada i opreme njenim članovima 
– biva prepuštena postojećim zemljoradničkim zadrugama.

Pojedina problematična, aktuelna pitanja povezana sa Uredbom dnevni list voj-
vođanskog Mađarstva je analizirao već 31. marta 1953. na ovaj način:

 287 Čolaković: cit. delo, str. 510–512.
 288 Službeni list FNRJ, 1953. br. 14.
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„Reorganizacija zadruga i sklapanje ugovora teku bez većih prepreka. Tu i tamo, me-
đutim, iskrsavaju pojedina pitanja koja delimično koče ovaj posao. 

Dosadašnji stav ustanova za socijalno osiguranje, na primer, utiče na rešavanje 
socijalnih pitanja. Zadruge ne mogu da sklapaju ugovor sa zavodima za socijalno 
osiguranje za takve dotacije kakve su utvrđene na skupštinama.

Zadruge većinom predviđaju lekarsku pomoć i nešto malo dotacija u slučaju po-
vrede. No postoje i takve zadruge – i to ne samo jedna – uglavnom u Starobečejskom 
srezu, koja bi delimično obezbeđivala i starosnu penziju, dečji dodatak i druge dotacije. 
Posredstvom Zavoda za socijalno osiguranje mogle bi da sprovedu sve to, ukoliko bi 
zavod imao uputstvo koje se na to odnosi. Zato bi što skorije trebalo sačiniti jedno 
takvo uputstvo, kako bi svaki zavod za socijalno osiguranje mogao da pruži pomoć 
zadrugama na ovom planu.

Tako reći već svugde deluju komisije za sređivanje svojinskih odnosa. I ove komi-
sje ponekad treba da rešavaju istinski složena pitanja, i to takva koja se ne nalaze u 
uputstvima. Na primer, šta da se radi sa onim istupajućim članovima koji su bolesni, 
stari i koji nisu radili u zadruzi, a koji su jednim delom dobili socijalno, a delimično 
zemljišnu rentu. Da li i oni treba da snose troškove ako žele da istupe?

Po našem saznanju uputstvo o zadrugama koje će biti objavljeno u Srbiji uređuje 
i ovo pitanje.

Velika rasprava se vodi i oko okućnica bezemljaša. Kako u bečejskom, tako i u bač-
kotopolskom srezu postoje zadruge koje dodeljuju velike površine zemlje bezemljašima 
pod stavkom okućnice. U zadruzi „Jedinstvo“ u Bačkom Petrovom Selu jedna porodica 
uživa okućnicu u veličini od jednog do dva jutra.

U poslednje vreme se ne samo kod pojedinih članova sa zemljom već i kod beze-
mljaša može ustanoviti da svoje okućnice žele da urede za tržišnu proizvodnju, dok 
od zadruge računaju da vrednost rada podignu u naturi. Taj je kurs pogrešan.

Bezemljaši se na raspravama prilikom sklapanja ugovora takođe mnogo bave 
arendom, te je u najvećem broju zadruga zauzeto stanovište da za okućnicu plaćaju 
takvu arendu kakvu zadruga plaća onima koji imaju zemlju. U ovakvim sporazumima 
zadruga – za zemlju u okućnici – zajedno sa samom zemljom dotičnom zadrugaru 
daje i poreski i akumulacioni iznos. 

Jedan primer. Pretpostavimo da za jedno jutro zemlje zadruga svom članu koji ima 
zemlju isplaćuje zakupninu od 4.000289 dinara. Ukoliko bi bezemljaš uzeo u zakup zemlju 
od bilo kog individualnog seljaka u selu, a prihvatio i porez, plaćao bi arendu od 8.000 
dinara. No pošto je u zadruzi zakupnina 4.000 dinara – i on plaća toliko – tako član be-
zemljaš zajedno sa okućnicom – ukoliko je ona veličine 1 jutra – dobija i 4.000 dinara. 

Ovom konstatacijom, međutim, mi ne želimo da utičemo ni na jednu zadrugu da 
svoj odnos sa bezemljašima reguliše na ovaj ili na onaj način, ovo je samo konstatacija 
koja navodi na razmišljanje. 

Zakupnina se najviše isplaćuje u naturi, ali postoje i zadruge koje je isplaćuju u 
novcu. U bečejskom „Bečejcu“ arenda za jedno jutro zemlje je 3.500 dinara, a u zadruzi 
„Bačka“ 3.900 dinara, s tim da zadruga plaća porez. 

 289 Po službenom kursu jedan američki dolar je 1953. vredeo 300 jugoslovenskih dinara.
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U pojedinim zadrugama, kao na primer u bačkotopolskoj „Doža Đerđ“, članovi su 
uvideli da za obradu okućnice, odnosno izvan ostavljenih zemljišnih površina ne vredi 
držati konja, pa su zbog toga odlučili da za ishranu krave i druge stoke, uz zajednički 
sporazum, detelinom zaseju deo okućnice, i to tako da tu detelinu seju kod jednog 
člana, a da svaki član dobije njegov deo. No postoje i zadruge u kojima su članovi i do 
sada kupili više konja, iako držanje konja pojede to malo gazdinstvo.”290

 
O stanju zadruga u Senćanskom srezu nadležni su aprila 1954. – godinu dana 

nakon objavljivanja uredbe – ukazujući na procese koji su u skladu sa uredbom 
izvršeni izjavili sledeće:

 
„Na godišnjoj skupštini Zadružnog saveza senćanskog sreza su se predsednik zadruž-
nog saveza  Molnar G. Jožef i direktor  Živan Cvejić pozabavili prošlogodišnjim radom 
zadružnog saveza i zadruga, te aktuelnim pitanjima poljoprivrede. 

Oni su rekli da je sreski savez i lane pomogao zadrugama u rešavanju više aktuel-
nih pitanja. Naročito je pomogao u reorganizaciji, nabavci poljoprivrednih mašina, 
rasplodne stoke i utržbi proizvoda. U srezu je delovalo 25 seljačkih radnih zadruga, 
11 radnih zadruga je reorganizovano, 11 je ukinuto, a iz tri je istupilo tek nekoliko 
članova.

Razloga za likvidaciju zadruga bilo je više. Među 8 i po hiljada zadrugara bilo je 
svega 3755 radno sposobnih. Pedeset šest procenata članova, dakle, nije radilo. Dobar 
deo neradećih članova dobio je od zadruge socijalnu pomoć. Prilikom reorganizacije 
oni su istupili, a sa sobom su poneli i svoju zemlju i opremu. 

Seljačke radne zadruge u srezu trenutno imaju 14 000 jutara zemlje. Zadružna 
imovina koja je stvorena u poslednje vreme iznosi više od 200 miliona dinara. Reor-
ganizovane zadruge su životno sposobne i posluju mnogo ozbiljnije nego pre.

Referat se bavio stanjem u zemljoradničkim zadrugama, kao i njihovim aktuelnim 
pitanjima. U njemu je pomenuto da njihov dosadašnji rad ne odgovara zahtevima soci-
jalističke poljoprivrede i njihovih članova. One su se uglavnom bavile trgovinom, malo 
su se starale o razvoju poljoprivrede. Trgovinski obrt zadruga je prošle godine iznosio 
463 miliona, industrijski 114 miliona, a poljoprivrede tek 5,5 miliona dinara. 

Lane je od deset zemljoradničkih zadruga njih devet radilo sa dobitkom, a jedna sa 
gubitkom. [...] To je jedno od aktuelnih pitanja socijalističkog preobražaja sela i njime 
treba da se bave i zadruge, a i masovne organizacije. U reorganizovanim zemljorad-
ničkim zadrugama dalji razvoj zadruga treba da odrede njihovi članovi.”291

 290 Arenda, starosna penzija i još okućnica: O nekim pitanjima reorganizacije – A földbérlet, az öregségi 
nyugdíj, meg a házi majorság. Az átszervezés némely kérdéséről. Magyar Szó, godina: X, 31. maj 1953. 
br. 148 (2637), str. 1.

 291 Neka članovi odluče o daljem razvoju reorganizovanih zemljoradničkih zadruga – A tagok döntsenek 
az átszervezett földműves szövetkezetek további fejlődéséről. Magyar Szó, godina:  XI, 13. april 1954. 
br. 99 (2947), str. 3.
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Metodama koje su primenjivane tokom perioda obaveznog otkupa – zatvorskim 
kaznama, konfi skacijom imovine – režim je uspeo da postigne odlučujuće rezultate 
na frontu preobražaja poljoprivrede: konačno je slomio kičmu seljaštva proglaše-
nog za kulake. Komunistička vlast je, međutim, čak i tako zazirala od ekonomske 
snage seljaštva i njegovog eventualnog uticaja na druge slojeve društva. Zbog toga 
je u partijskim lugovima doneta odluka da se u znatnoj meri – sa 20 na 10 hektara 
– ograniči privatni zemljišni maksimum, kako bi se „smanjila mogućnost za porast 
seoskih kulačkih elemenata”. 

Savezna skupština je u maju 1953. donela Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fon-
du opštenarodne imovine i dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama.292 
Važnije stavke zakona bile su sledeće: 

stvoren je zemljišni fond opštenarodne imovine u koji su dospele sve  �
zemljišne površine koje su predstavljale opštenarodnu imovinu; 
zemljišni maksimum je određen na 10 hektara plodne zemlje – zemljišne  �
površine preko ove veličine dospele su u zemljišni fond; 
u slučaju porodičnih zadruga zemljišni maksimum mogao je da iznosi 15  �
hektara; 
oni čija je zemlja dospela u zemljišni fond imali su pravo na nadoknadu  �
vrednosti zemlje: u zavisnosti od kvaliteta zemlje naknada je po hektaru 
mogla da se kreće u iznosu od 30 000 do 100 000 dinara, a koju se 
nameravalo isplatiti iz državnog budžeta u periodu od 20 godina – bez 
kamate, po osnovu izdatih obveznica; 
zemlju poljoprivrednog zemljišnog fonda su na trajno korišćenje  �
u poljoprivredne svrhe mogli da dobiju zemljoradničke zadruge, 
poljoprivredna dobra, kao i druge privredne organizacije i ustanove koje se 
bave poljoprivredom, a dobijenu zemlju su morale da koriste racionalno u 
maniru dobrog domaćina; 
zemlju iz poljoprivrednog zemljišnog fonda mogle su da dobiju samo  �
one zadruge kod kojih su upravljanje vršili učesnici u proizvodnji, u 
kojima je prihod od proizvodnje deljen saobrazno pravilniku o rasporedu 
dohotka među onima koji su učetvovali u radu vezanom za poljoprivrednu 
proizvodnju, te koje su u svom poslovanju primenjivale propise koji su 
se odnosili na poljoprivredna dobra – ukoliko bi zemljoradnička zadruga 
prestala da postoji zemlja u njenom posedu je ponovo dospevala u zemljišni 
fond; 
zemlja koja je dospela u zemljišni fond bila je uvrštena u katastar kao  �
narodna svojina, ali je bilo uknjiženo i korisničko pravo poljoprivrednih 
organizacija;

 292 Službeni list FNRJ, 1953. str. 22.



3 1 4

određivanje zemljišnog maksimuma, odnosno prijem zemljišnih površina  �
koje prelaze maksimum u zemljišni fond obavljala je petočlana sreska 
komisija zemljišnog fonda; 
u zemljišni fond nisu dospevale one zemljišne površine na kojima je  �
postojala zgrada – izuzetak su predstavljale poljoprivredne zgrade.

Na nivou Vojvodine se ubrzo nakon stupanja na snagu Zakona, koji je među 
stanovništvom bio poznat kao „otkupni” ili „iskupni”, povela rasprava o brojnim 
aktuelnim pitanjima povezanim sa Zakonom:

 
 „Kako da se sprovede Zakon o obaveznom otkupu zemljišta – o tome je juče vođena 
rasprava u zgradi Izvršnog veća skupštine Vojvodine u Novom Sadu. Ovaj sastanak su 
sazvali Pokrajinski zadružni savez i vojvođanska komisija za otkup zemljišta: na njega 
su pozvani direktori sreskih zadružnih saveza i sreskih komisija za otkup zemljišta – 
koji su inače sudije sreskih narodnih sudova. Sednici je predsedavao  Đura Jovanović, 
predsednik Zadružnog saveza. Na sednici je učestvovao i predsednik Izvršnog veća i 
član vojvođanskog saveta za otkup  Stevan Doronjski, kao i drugi.

Rasprava se uglavnom vodila oko tri pitanja. 
Prvo je: kako da rade sreske komisije i njihov aparat. 
Potom: kojim iskustvima u dosadašnjem radu raspolažu komisije za otkup.
I na kraju: tokom jučerašnjeg prepodnevnog dogovora utvrđeno je nekoliko principa 

u vezi sa spornim pitanjima koja su iskrsla.
Brzina je najvažnija stvar u celom ovom pitanju. Tu je žetva, a pored toga i reor-

ganizacija zadruga. Obe stvari su tesno povezane sa sprovođenjem novog zakona o 
maksimumu. Ni jedna stvar se ne može odložiti. Tim manje jer se sprovođenje zakona 
obavlja i putem usmenih rasprava, na čije se odluke stranka može žaliti. Sve ovo se 
– valjda to ne treba ni da kažemo – obavlja na osnovu podataka, isprava i ispitivanja 
stvarnog stanja, što takođe iziskuje puno vremena. 

Zato je sednica i utvrdila važnost sastava komisija za otkup. To što će u njih biti 
izabrani takvi ljudi – sudije, agronomi, privredni i politički rukovodioci – koji razu-
meju zakone i imaju praksu u administraciji. 

U cilju olakšavanja njihovog rada po selima će biti osnovane i potkomisije, ili – ako 
je broj zainteresovanih stranaka manji – jedna za više sela. Ove potkomisije će oglasiti 
prijavljivanje zemljoposednika koji potpadaju pod zakon, prikupiti podatke, ispitati 
stvarno stanje i sve to dostaviti sreskim komisijama za otkup. U potkomisije će i inače 
biti izabrani oni koji dobro poznaju međe.

Članovi komisija će u tom periodu biti oslobođeni svih drugih obaveza. 
Stručnjaci koji su podjednako verzirani u pravnim i administrativnim pitanjima 

takođe će biti izabrani i u administrativni aparat komisije. 
Zakon – utvrđeno je na dogovoru – izuzetno jasno govori o tome šta ove komisije 

treba da rade. 
Čuo se i predlog da se komisija oslobodi zadatka da sreskim narodnim odborima 

dostavi predlog o daljoj sudbini otkupljene zemlje. To će i tako ozbiljno razmotriti 
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sreska narodna komisija, dok bi time u izvesnoj meri rad komisije za otkup zemljišta 
postao jednostavniji. 

Zadatak komisije za otkup je da na osnovu principa koji su opisani u zakonu stvori 
zemljišni fond. 

Predsednik subotičke komisije za otkup je rekao da su započeli sa radom. Okačeni 
su plakati  i teče unos u evidenciju onih osoba na koje se otkup odnosi. 

U vezi sa iskrslim pitanjima sastanak je utvrdio sledeće: u Vojvodini maksimum 
verovatno neće biti veći od deset hektara. 

Komisija će, međutim, morati da reši brojna praktična pitanja. Subotičani su posta-
vili pitanje: šta će biti u slučaju kada se radi o prodatoj zemlji, a istovremeno prodaju 
nije odobrio narodni odbor, dok je kupac isplatio zemlju i koristi je? 

Komisija za otkup – ustanovljeno je – u principu ne uzima i ne može uzimati na 
znanje takve, neodobrene zemljišne kupovine. Ukoliko neko ima petnaest hektara 
zemlje od njega treba otkupiti površinu koja je veća od deset hektara, bez obzira na to 
što je on u međuvremenu potajno prodao dva hektara. Odnosno pod zakon potpada 
pet hektara. A ne tri, iako je dva hektara prodao. 

Istovremeno bi, međutim, bilo nepošteno prema kupcu ako bi se stvar mogla rešiti 
i na drugi način, ako [bi] komisija uknjižila upravo onaj deo zemljišta koji je kupljen. 
Naročito ako se radi o kupovini od jednog do dva jutra, čiju je cenu nakupio, na pri-
mer, subotički fabrički radnik, ili neko drugi. 

U slučaju našeg gornjeg primera, dakle, prodavcu ne ostaje deset hektara, već osam 
– ako je dva hektara prodao bez odobrenja.

Može se dogoditi i takav slučaj da je zemlja na jednom imenu, a da se, međutim, 
dobrano pre objavljivanja zakona porodica iz nekih razloga razdvojila na dva doma-
ćinstva. Zemlju obrađuju odvojeno, ne dele prihode, posebno plaćaju porez. 

Suprotnost ovome je slučaj ako je, recimo, zemlja još od ranije prepisana, ali je 
obrađuju zajednički, ili zajednički uživaju prihod od nje.

U oba slučaja komisija nakon sprovedene rasprave i na osnovu dokaznog postupka 
može odlučiti i tako da ne uzme u obzir uknjižbu već stvarno stanje, i u prvom slučaju 
ostavi samo jedan maksimum.

Ovo stavljanje stvarnog stanja u prvi plan može se odnositi i na zemljište u koma-
saciji, gde ista još nije uknjižena. 

Postavljeno je pitanje šta se dešava u slučajevima kada na neki način u porodici 
postoje dva maksimuma. I otac i sin su zemljoradnici i dele dohodak. Tu je zacelo 
reč o tome da su nadležni onomad na neki način izigrali zakon o agrarnoj reformi. 
Komisija u ovom slučaju treba da obavi svoj posao tako – utvrdio je dogovor – da se 
zakon ne izigra sada. I da od sadašnja dva ostavi samo jedan maksimum, odnosno 
deset hektara. 

Sednica je nadalje raspravljala o daljoj sudbini zemljišnog fonda. O tome kako će 
on što skorije i što uspešnije biti stavljen u službu razvoja poljoprivrede.”293

 

 293 Gde se i kako odlučuje o novom maksimumu? Sastanak u pokrajinskom Zadružnom savezu - Hol és 
hogyan határozzák meg az új maximumot? Értekezlet a tartományi Szövetkezeti Szövetségben. Magyar 
Szó, godina: X, 4. jun 1953. br. 152 (2641), str. 3.
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Broj seljačkih radnih zadruga sa domaćinstvima koja im pripadaju i plodnim 
zemljištem u Jugoslaviji između 1951. i 1953. godine:294 

Godina Broj zadruga Broj 
domaćinstava

Broj zadrugara 
(osoba)295

Površina u zadružnom 
vlasništvu (ha)

1951.  6.804  397.612  1.904.442  2.074.049
 1952.  4.225  316.887  1.504.874  1.664.919
 1953.  1.165  62.206  193.639  329.013

Broj zemljoradničkih zadruga, obrazovanje članstva i zadružne zemljišne imovine 
u periodu 1952 – 1953. u Jugoslaviji:296

Godina Broj zadruga Broj zadrugara 
(osoba)

Površina u zadružnom 
vlasništvu (ha)

1952.  6.973  3.242.819  68.305
 1953.  6.538  2.035.259 144.974

Smanjenje broja zadrugara između dve godine je toliko masivno zbog toga što je 
u smislu važećih pravnih normi bilo moguće istupanje iz zadruge. Spektakularan 
rast zemljišnog poseda zadruga potiče otuda što su zadruge nakon otkupa plodne 
zemlje koja je nadmašivala novopropisani zemljišni maksimum – 10 hektara – imale 
udela u zemljišnom fondu.

Na području Senćanskog sreza je u 1954. privređivalo 7 državnih poljoprivrednih 
dobara, 15 seljačkih radnih zadruga i 4 zemljoradničke zadruge: socijalistički sektor 
je putem ovih poljoprivrednih organizacija posedovao i obrađivao ukupno 48 997 
katastarskih jutara – 31 % ukupno obradivih zemljišnih površina u srezu. 297

 294 Mitrović, Živan ur.: Deset godina nove Jugoslavije. Beograd, 1955, str. 206.
 295 Kao zadrugari su evidentirani samo oni članovi zadruge koji su na zadružnim skupovima imali pravo 

glasa.
 296 Mitrović: cit. delo, str. 207.
 297 Vojvodina… str. 290.
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XII. HRONOLOGIJA NAJVAŽNIJIH POLITIČKIH, EKONOMSKIH 
I DRUŠTVENIH ZBIVANJA U JUGOSLAVIJI NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA 

IZMEĐU 1945. I 1955. GODINE

1945.

  9. jun:  Predsedništvo AVNOJ-a je usvojilo Zakon o konfi skaciji i o 
izvršenju konfi skacije.

 5–7. avgust:  Održan je osnivački kongres Narodnog fronta. 
 7–10. avgust:  AVNOJ je održao svoje treće i ujedno poslednje zasedanje, na 

kojem je proglasio sebe za Privremenu narodnu skupštinu 
Demokratske Federativne Jugoslavije.

 11. avgust:  Privremena narodna skupština je usvojila Zakon o biračkim 
spiskovima.

 23. avgust:  Privremena narodna skupština je usvojila Zakon o agrarnoj 
reformi i kolonizaciji.

 20. septembar:  Hrvatska katolička crkva je objavila tzv. pastirsko pismo.
 11. novembar:  Širom Jugoslavije su održani izbori za Ustavotvornu skupšti-

nu.
 29. novembar:  Novoformirana Ustavotvorna skupština je usvojila Deklaraciju 

o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
 22. decembar:  Novu Jugoslaviju su priznale vlade Sjedinjenih Država i Velike 

Britanije.

1946.

 31. januar:  Jugoslovenska Ustavotvorna skupština je usvojila novi Ustav 
FNRJ sovjetskog tipa.

 7. februar:  Savezna skupština je usvojila Zakon o ovlašćenju Vladi FNRJ 
za donošenje uredbi po pitanju narodne privrede, koji je i u 
oblasti privrede omogućio pojačano centralno upravljanje. 

 13. mart:  Pripadnici OZNA-e su u okolini Višegrada uhvatili generala 
 Dragoljuba Dražu Mihailovića, komandanta rojalističke 
Jugoslovenske vojske u otadžbini.

 1. april:  Otpočela je izgradnja železničke pruge Brčko – Banovići.
 4. april:  Savezna skupština je usvojila Zakon o opštoj državnoj kon-

troli, koji je omogućio kontrolu državnih organa i njima 
potčinjenih ustanova i preduzeća.

 18. april:  Sjedinjene Države i jugoslovenska vlada su uspostavili zvanič-
ne diplomatske veze.

 29. april:  Jugoslovenska savezna vlada je donela Uredbu o otkupu žitari-
ca u ekonomskoj 1946–1947. godini.

 3. jun:  Savezna skupština je usvojila Zakon o opštedržavnom pri-
vrednom planu i državnim organima za planiranje.
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 8. jun:  Potpisan je Ugovor o ekonomskoj saradnji između Sovjetskog 
Saveza i Jugoslavije. 

 10. jun:  Počinje krivični proces protiv  Draže Mihailovića, na kraju 
kojeg je general osuđen na smrt i pogubljen 17. jula 1946. 

 9. jul:  U Beogradu je potpisan jugoslovensko-albanski Ugovor o 
prijateljstvu.

 9. septembar:  Uhapšen je nadbiskup  Alojzije Stepinac koji je u sudskom 
procesu koji je sproveden oktobra 1946. pod optužbom za 
veleizdaju i činjenje ratnih zločina osuđen na kaznu od 16 
godina zatvora. 

 5. decembar:  Savezna skupština je usvojila Zakon o nacionalizaciji privred-
nih preduzeća.

1947.

 10. februar:  U Parizu je potpisan mirovni sporazum: Jugoslavija je od 
Italije dobila veći deo poluostrva Istre, Rijeku i Zadar, kao 
i ostrva Cres, Lošinj, Lastovo i Palagruža. Slobodna zona 
Trsta je podeljena na dve zone.

 9. mart:  Jugoslavija se zarad dobijanja pomoći u žitu obratila SAD.
  28. mart:  Savezni ministar za unutrašnje poslove  Aleksandar Ranković 

je u svom skupštinskom ekspozeu optužio zapadne savezni-
ke da skrivaju ratne zločince koji su svoja nedela počinili u 
Jugoslaviji. 

 1. april:  Otpočela je izgradnja železničke pruge Šamac – Sarajevo, koja 
je predata u saobraćaj 16. novembra 1947. 

 27. april:  Savezna narodna skupština je usvojila Zakon o petogodišnjem 
planu razvitka privrede FNRJ u godinama 1947–1951.

 23. maj:  UN su optužile Jugoslaviju, Albaniju i Bugarsku za mešanje u 
građanski rat u Grčkoj. 

 12. jul:  Pregovori u Parizu u vezi Maršalovog plana: države iz sovjet-
ske interesne sfere – a među njima i Jugoslavija – odbijaju 
predlog. 

 1. avgust:  Razgovori  Tita i  Dimitrova na Bledu o jugoslovensko – bu-
garskoj federaciji: jugoslavija odustaje od naplate ratnih 
reparacija Bugarskoj. 

 15. septembar:  Stupa na snagu jugoslovensko – italijanski mirovni ugovor. 
 22–27. septembar:  U Vroclavu se održava osnivački sastanak Informacionog 

biroa: za sedište organizacije je određen Beograd. Organiza-
cija je zvanično osnovana u Varšavi 5. oktobra. 

 27. novembar:  Potpisan je jugoslovensko–bugarski ugovor o prijateljstvu. 
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1948.

 8. januar:  Jugoslovenska delegacija odlazi za Moskvu, na pregovore o 
jugoslovensko – albanskim odnosima i sovjetskim isporuka-
ma naoružanja Jugoslaviji.

 1. mart:  Politbiro CK KPJ staje na stanovište da planirana federacija 
sa Bugarskom može biti štetna po dalji razvoj Jugoslavije, 
odnosno da je ugovor o ekonomskoj saradnji sa Sovjetskim 
Savezom nepovoljan po zemlju. 

 18–19. mart:  Sovjetski vojni i civilni stručnjaci napuštaju Jugoslaviju.
 27. mart:  Staljin u svom pismu optužuje KPJ i njeno rukovodstvo. 
 11. april:  Započeta je izgradnja Novog Beograda.
 13. april:  Pismo CK KPJ Staljinu u kojem se odbacuju optužbe navede-

ne u pismu od 27. marta. 
 28. april:  Savezna narodna skupština je izglasala dopune Zakona o 

nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća kojom je 
omogućena nacionalizacija preduzeća od lokalnog značaja i 
sitne trgovine.

 4. maj:  Novo pismo SKP(b) jugoslovenskom partijskom rukovodstvu: 
proširenjem optužbi osporava se činjenica oslobođenja 
zemlje od strane partizanske vojske, odnosno tvrdi se da je 
dolazak na vlast KPJ potpomogla Crvena armija. 

 6. maj:  Smena ministara  Sretena Žujovića i  Andrije Hebranga, dok su 
narednog dana – pod optužbom za saradnju sa Informacio-
nim biroom – oni uhapšeni. 

 17. maj:  CK KPJ svojim pismom obaveštava  Staljina da nije saglasna sa 
tim da se razlike u stavovima reše na savetovanju Informaci-
onog biroa.

 22. maj:  Suslov upućuje pismo  Titu u kojem ga poziva na savetovanje 
Informacionog biroa u Bukureštu. Tito je odbio poziv.

 20–22. jun:  Na sastanku Informacionog biroa u Bukureštu je usvojena 
rezolucija o osudi Jugoslavije koja je objavljena 28. juna.

 1. jul:  Albanija prekida svoje odnose sa Jugoslavijom. 
 21–28. jul:  U Beogradu je održan Peti kongres KPJ na kojem je odbačena 

rezolucija Informacionog biroa. 
 11. avgust:  Kod Vršca su prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice ju-

goslovenski graničari ubili načelnika generalštaba Jugoslo-
venske armije, generala  Arsu Jovanovića. General Jovanović 
je spadao u one koji su podržavali rezoluciju Informacionog 
biroa.

 18. avgust:  U Beogradu je potpisana Dunavska konvencija o regulisanju 
plovidbe Dunavom.
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 26. novembar:  Tito je na kongresu Komunističke partije Hrvatske izjavio da 
je zbog ekonomskog embarga od strane Sovjetskog Saveza 
potrebno revidirati rokove Petogodišnjeg plana. 

 Decembar:  Jugoslavija i Velika Britanija su potpisale trgovinski ugovor 
u vrednosti od 120 miliona dolara nakon što se Jugoslavija 
saglasila sa tim da isplati obeštećenje u visini od 18 miliona 
dolara za nacionalizaciju preduzeća u britanskoj svojini. 

1949.

 Januar:  CK KPJ je održao svoj Drugi plenum na kojem je doneta od-
luka o jačanju državnog poljoprivrednog sektora. 

 25. maj:  U Jugoslaviji je – kao u četvrtoj zemlji na svetu – otpočela pro-
izvodnja penicilina u beogradskoj fabrici lekova „Galenika”. 

 9. jul:  Na Goli otok su pristigli prvi politički osuđenici. 
 10. jul:  Jugoslavija je zatvorila svoju državnu granicu prema Grčkoj. 
 8. avgust:  Sovjetska vlada je objavila da je Jugoslavija neprijatelj Sovjet-

skog Saveza. 
 Avgust:  Pokreti sovjetskih jedinica na granicama Jugoslavije. Jugoslo-

venska armija održava vojne manevre na području Srbije, iz 
Vojvodine se u druge delove države šalju rezerve namirnica.

 24. septembar:  U Mađarskoj je – između ostalog i pod optužbom da je špiju-
nirao u korist Jugoslavije – u nameštenom procesu osuđen 
na smrt bivši mađarski ministar inostranih i unutrašnjih 
poslova  Laslo Rajk.

 28. septembar:  Sovjetski Savez je jednostrano otkazao ugovor o prijateljstvu 
i uzajamnoj pomoći, što su u narednim danima učinile i 
ostale zemlje iz sovjetske interesne sfere. 

 20. oktobar:  Jugoslavija je nasuprot Čehoslovačkoj izabrana za nestalnog 
člana Saveta bezbednosti UN sa dvogodišnjim mandatom. 

 29. novembar:  Na budimpeštanskom zasedanju Informacionog biroa usvoje-
na je druga rezolucija protiv Jugoslavije koja je naslovljena 
KPJ u rukama špijuna i ubica. 

 23. decembar:  Jugoslovenska savezna vlada je objavila Uputstvo o osnivanju i 
radu radničkih saveta. 

 31. decembar:  U cementari „Prvoborac” u Solinu kraj Splita osnovan je prvi 
radnički savet u zemlji. 

1950.

 26. mart:  U Jugoslaviji su održani izbori za savezni parlament: Narodni 
front je osvojio 93% glasova. 

 24. april:  savezna skupština u novom sastavu iznova je izabrala  Tita za 
premijera nove vlade. 
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 6. maj:  Pobuna seljaka zbog gladi u Bosni u okolini Cazina i Velike 
Kladuše. Velika suša na nivou cele zemlje, poskupljenje 
hrane na svetskom tržištu zbog Korejskog rata i ekonomska 
blokada socijalističkog bloka su širom Jugoslavije izazvali 
nestašicu hrane. 

 27. jun:  Savezna skupština je usvojila Osnovni zakon o upravljanju 
državnim privrednim preduzećima i višim privrednim 
udruženjima od strane radnih kolektiva, koji je radničko 
samoupravljanje postavio na zakonske osnove.

 28. jun:  Predat je saobraćaju autoput Beograd – Zagreb, poznat i kao 
Autoput bratstva i jedinstva. 

 1. novembar:  Na osnovu odluke savezne vlade ukinute su privilegije u hrani 
i stanovanju za partijske i državne funkcionere.

 11. novembar:  Jugoslovenska vlada je pozivajući se na pogranične incidente 
koji su se dogodili tokom oktobra proterala diplomatske 
predstavnike Albanije. 

 24. novembar:  Jugoslovenska vlada je objavila da prihvata isporuke namir-
nica za Jugoslovensku armiju koje su joj na raspolaganje 
stavile SAD. 

 29. decembar:  Kongres SAD je na predlog predsednika Trumana odobrio 
Jugoslaviji pomoć u iznosu od 38 miliona dolara. 

 Decembar:  Izvršenje petogodišnjeg plana je produženo za godinu dana. 

1951.

 1. februar:  U znaku samoupravljanja su ukinute savezna i republičke 
planske komisije. 

 6. april:  U znaku decentralizacije je reorganizovana jugoslovenska 
savezna vlada. 

 April:  Jugoslavija je zatražila naoružanje i vojnu opremu od SAD, 
Velike Britanije i Francuske. 

 Maj:  Ukinut je obavezan otkup mesa, mleka, krompira i pasulja. 
Tokom godine je iz SAD Jugoslaviji isporučeno 520 000 tona 
hrane. 

 3. jun:  Na Četvrtom plenumu CK KPJ ministar unutrašnjih poslova 
 Ranković je kritikovao rad UDB: u 1949. godini nezakonito 
je izvršeno 47 % hapšenja.

 10. jul:  Načelnik generalštaba Jugoslovenske armije general  Koča 
Popović je u Parizu pregovarao sa generalom  Ajzehauerom, 
glavnim zapovednikom NATO-a. 

 16. jul:  Jugoslovenska vlada je započela pregovore sa predstavnicima 
zapadnih sila o pružanju ekonomske pomoći Jugoslaviji. 
Kao rezultat pregovora je do kraja godine odobreno 50 
miliona američkih dolara, a u naredne tri godine dalja 492 
milona američkih dolara. 
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 12. septembar:  Jugoslavija se formalnom žalbom obratila UN zbog nagomila-
nih incidenata na njenim državnim granicama. 

 14. novembar:  U Beogradu je potpisan Sporazum o vojnoj pomoći između 
Jugoslavije i SAD. 

 Novembar:  CK KPJ je objavio Uputstvo o putevima socijalističkog preo-
bražaja sela. 

 12. decembar:  Nadbiskup  Stepinac je nakon pet godina zatvora stavljen u 
kućni pritvor. 

 22. decembar:  Jugoslovenska armija je ponela ime Jugoslovenska narodna 
armija.

1952.

 18. april:  Savezna narodna skupština je izglasala Opšti zakon o narod-
nim odborima.

 20. i 22. jul:  Na olimpijskom fudbalskom turniru u Finskoj Jugoslavija je u 
dva meča pobedila Sovjetski savez sa 5 : 5 i 3 : 1. 

 Leto:  Jugoslovenska poljoprivreda je zbog suše ostvarila loše re-
zultate: javili su se problemi u snabdevanju stanovništva 
namirnicama. 

 2–7. novembar:  Šesti kongres KPJ u Zagrebu: KPJ uzima ime Savez komunista 
Jugoslavije (SKJ). 

 Novembar:  Potpredsednik savezne vlade  Blagoje Nešković je isključen iz 
SKJ pod optužbom da je „informbirovac.”

 17. decembar:  Prekid diplomatskih odnosa Jugoslavije i Vatikana. 

1953.

 13. januar:  Savezna skupština je izglasala ustavni zakon po kojem je ume-
sto Predsednika Prezidijuma narodne skupštine uvedena 
institucija Predsednika republike, dok vlada dalje radi pod 
imenom Savezno izvršno veće.

 14. januar:   Tito je izabran za Predsednika republike, a ujedno i za Pred-
sednika Saveznog izvršnog veća. 

 22–25. februar:  Na Četvrtom kongresu Narodnog fronta organizacija je pro-
menila ime u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije.

 16. mart:   Tito je kao prvi komunistički državnik posetio Veliku Britani-
ju.

 30. mart:  Jugoslovenska vlada je donela Uredbu o imovinskim odnosi-
ma i reorganizaciji seljačkih radnih zadruga.

 April:  Popis stanovništva u Jugoslaviji: država je imala 16 937 000 
stanovnika.

 27. maj:  Savezna skupština je izglasala Zakon o poljoprivrednom 
zemljišnom fondu opštenarodne imovine i dodeljivanju 
zemlje poljoprivrednim organizacijama.
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 16. jun:  Odnosi između Sovjetskog Saveza i Jugoslavije podignuti su 
na nivo ambasadora. 

 26–27. septembar:  Održan je Četvrti i ujedno i poslednji kongres Antifašističkog 
fronta žena. 

 8. oktobar:  Amerikanci i Britanci objavljuju nameru da povuku svoje 
trupe iz zone „A” Slobodne teritorije Trsta i da je predaju 
Italijanima: počinje Tršćanska kriza. 

 29. decembar:  Za predsednika Savezne narodne skupštine izabran je  Milovan 
Đilas.

1954.

 16. januar:  Na vanrednom plenumu CK SKJ  Milovan Đilas je optužen za 
revizionizam zbog niza članaka objavljenih u dnevnom listu 
Borba, u kojima se založio za liberalizaciju partijske disci-
pline i demokratizaciju. Zbog toga je isključen iz CK i lišen 
svih funkcija: u aprilu je dobrovoljno istupio iz redova SKJ.

 Jun:  CK KPSS predlaže CK SKJ sređivanje odnosa među partijama. 
 9. avgust:  Na Bledu je potpisan jugoslovensko – grčko – turski Ugovor o 

saradnji i uzajamnom pružanju pomoći koji je sklopljen na 
20 godina. 

 10. oktobar:  U Londonu je potpisan Memorandum o podeli Slobodne zone 
Trsta: Jugoslavija je dobila zonu „B”, dok su zona „A” i sam 
grad pripali Italiji. Preuzimanje područja obavljeno je 25. i 
26. oktobra. 

 8. decembar:  U Novom Sadu je potpisan Novosadski dogovor hrvatskih i 
srpskih pisaca i lingvista o srpskohrvatskom književnom 
jeziku. 

1955.

 24. januar:   Milovan Đilas je zbog jednog članka objavljenog u inostran-
stvu uslovno osuđen na 18 meseci zatvora. 

 26. maj:  U Jugoslaviju je došao Hruščov sa delegacijom: 2. juna je 
zajedno sa  Titom potpisao Beogradsku deklaraciju kojom 
su normalizovani međudržavni odnosi između sovjetskog 
Saveza i Jugoslavije. 

 22. jun:  Savezna narodna skupština je izglasala Opšti zakon o ure-
đenju opština i srezova, u smislu kojeg na teritoriji države 
postoji 1479 opština i 107 srezova.

 18. oktobar:  U Jugoslaviji je započeta proizvodnja putničkog automobila 
Zastava 750 (Fića).
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Enike A. Šajti

EKSPROPRIJACIJA I NACIONALIZACIJA
MAĐARSKE SVOJINE U JUGOSLAVIJI NAKON 1945.

U aprilu 1941. Mađarskoj ponovo priključene vojvođanske teritorije298 su u jesen 
1944, u zajednici sa Crvenom armijom, ponovo zaposeli partizanski odredi predvo-
đeni Josipom Brozom  Titom, te je tako stanovništvo ove teritorije već po treći put 
od 1918. preživelo promenu imperije. Nakon ulaska jugoslovenske armije smesta je 
započet novi sistem sovjetskog tipa, utemeljen na monopolu vlasti Komunističke 
partije Jugoslavije, eksproprijaciji privatne svojine, podržavljenju i uvođenju plan-
ske privrede, na ulozi „svekapitališuće” države – shodno tadašnjem jugoslovenskom 
terminu – „narodne vlasti”. Ovim radikalnim preuređenjem imovinskih odnosa su 
na nivou cele države pređašnji vlasnički slojevi, kao i sa izrazito političkog aspekta 
anonsirane grupe (npr. „okupatori i njihove sluge”, „Nemci fašisti”) bili podvrgnuti 
kolektivnom gubitku svojine, čemu, po našem mišljenju, nije manjkala ni namera o 
diskriminisanju po nacionalnoj osnovi, „južnoslovenizacija” svojine i kapitala, koja 
je jednoznačno služila koncentraciji vlasti, izgradnji jednopartijskog sistema.

U mojoj studiji pokušavam da – po prvi put u mađarskoj i međunarodnoj stručnoj 
literaturi – prikažem na osnovu mađarskih izvora, a prvenstveno na osnovu relevan-
tnih dokumenata Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva fi nansija, isključivo 
sudbinu svojine mađarske države, mađarskih fi nansijskih institucija, industrijskih i 
fi nansijskih poseda velikih preduzeća, kao i sudbinu pokretne i nepokretne imovine 
mađarskih državljana u komplikovanom i divergentnom istorijatu jugoslovenskih 
eksproprijacija i nacionalizacija. Ja ne elaboriram eksproprijaciju, rekviriranje i po-
državljenje imovine jugoslovenskih državljana mađarske nacionalnosti – istraživanje 
te oblasti može da predstavlja višegodišnji rad za jednu veću istraživačku ekipu. Izraz 
mađarska svojina, dakle, koristim u ovom suženom smislu.

Državljanstvo stanovništva vojvođanskih područja je regulisao Zakon br. XX 
Mađarske svete krune o ponovnom priključenju (reinstituciji) i ujedinjavanju sa 
državom ponovo priključenih oblasti Južne regije. Saobrazno čl. 4 jednoglasno 
donetog Zakona „Oni među stanovnicima priključenih južnoregijskih oblasti koji 
su na dan 26. jula godine 1921. u smislu tada važećih mađarskih pravnih propisa 
nedvosmisleno bili mađarski državljani i koji su u smislu zakona br. XXXIII iz 1921. 
ustrojenog Trijanonskog sporazuma prešli u državljane Srpsko-Hrvatsko-Slovenač-
kog kraljevstva, mogu počev od dana 11. meseca aprila godine 1941. pravosnažno 
njihovo mađarsko državljanstvo bez preduzimanja mera vlasti povratiti, ukoliko su 
u periodu od 1. dana meseca juna godine 1931. i 1. dana meseca juna godine 1941. 

 298  U mađarskoj istoriografskoj i opštoj terminologiji pojam „Délvidék” (Južni kraj) predstavlja teritorije 
(bez Hrvatske) koje su Trijanonskim mirovnim ugovorom pripale Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 
(Bačka, deo Banata, Baranjski trougao, Međumurje, Prekomurje, 20 551 km2). Aprila 1941. tek je 55 
% anektiranih područja, tj. 11 475 km2 ponovo pripalo Mađarskoj.
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stalno stanovali na ponovo priključenim područjima Južne regije. […] Od na osno-
vu ovoga člana ponovo pribavljenog, odnosno stečenog mađarskog državljanstva 
Ministar unutrašnjih poslova može u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog 
zakona retroaktivno sa 11. danom meseca aprila godine 1941. lišiti istog onoga ko se 
za vreme otrgnuća svojim neprijateljskim ponašanjem teško ogrešio protiv interesa 
mađarske nacije”.299

Na osnovu izveštaja Ureda za statistiku iz 1946. među 267 340 iz susednih država 
proteranih i iz njih iz ma kojeg razloga izbeglih osoba, njih 84 880 je prispelo iz 
Jugoslavije.300 S pravom pretpostavljamo da su gotovo bez izuzetka sve one bile ma-
đarski državljani. Kao što je poznato, Sporazumom o primirju Mađarska se obavezala 
da stavi van snage sva zakonodavstva i anektiranja koja su deklarisala priključenje 
teritorija Čehoslovačke, Rumunije i Jugoslavije Mađarskoj, a među njima i Zakon 
br. XX iz 1941, koji je, kao što smo to videli, sadržao i zakon koji se odnosio na dr-
žavljanstvo. Izvršenje ovoga predstavljala je od strane Privremene nacionalne vlade 
17. marta 1945. izdata uredba UP (Uredba Premijera) 526/1945, koja je stavila van 
snage zakone koji su bili povezani sa ponovnim priključenjima u periodu 1938-1941, 
a među njima i zakon koji se odnosio na državljanstvo.301

Saobrazno čl. 26. novog Zakona br. LX iz 1948. „sa važnošću počev od 20. dana 
meseca januara 1945. mađarskim državljanima priznaju se oni bivši mađarski 
državljani koji su svoje mađarsko državljanstvo izgubili sledstveno odredbama u 
Moskvi 20. dana meseca januara godine 1945. sklopljenog i u Zakon br. V iz 1945. 
uvrštenog Sporazuma o primirju, ukoliko im je stalno prebivalište kako dana 1. 
meseca januara godine 1948. tako i prilikom stupanja na snagu sadašnjeg zakona 
bilo u Mađarskoj.” Dejstvo zakona obuhvatalo je u smislu tamo pomenutih pravnih 
propisa i osobe koje su izgubile mađarsko državljanstvo, te osobe koje su pale u ratno 
zarobljeništvo, deportovane, odnosno sa teritorije Mađarske na odlazak zbog svog 
socijalističkog (komunisti, socijaldemokrate), antifašističkog ili demokratskog stava 
prisiljene bivše mađarske državljane, koji su se nakon 1. januara 1948, ali unutar šest 
meseci računatih „od prestanka razloga za prinudnu odsutnost”, naselili na teritoriji 
tadašnje Mađarske.302

Jugoslavija je već 1944. kolektivno lišila svog državljanstva nemačku manjinu 
(izuzev onih njenih članova koji su bili aktivni učesnici partizanskog pokreta) i 
proterala sa svoje teritorije one mađarske državljane koji su se nakon aprila 1941. 
naselili u Vojvodinu, ili koji su se nakon toga tamo odselili. Osobeno su, dakle, 
proširili izvršenje tačke 2. u Moskvi potpisanog Sporazuma o primirju (20. januar 

 299  Zakoni 1000 godina. Zakon br. XX iz 1941. Mađarske svete krune o ponovnom priključenju i 
ujedinjavanju sa državom ponovo priključenih oblasti Južne regije [on-line] www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=8173. [20. septembar 2012.]

 300  U Mađarskoj je tada boravilo 97 520 izbeglih lica iz Rumunije, 70 150 izbeglih lica iz Čehoslovačke, 14 
840 izbeglih lica iz Podkarpatja, te 30 izbeglih lica iz Austrije. U 1947. je bilo evidentirano 247 hiljada 
izbeglica. Enike A. Šajti: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. 
Budapest, 2004, Napvilág Kiadó, str. 347.

 301 Népszava, 29. mart 1945. str. 5.
 302 Zakoni 1000 godina. Zakon br. LX iz 1948. o mađarskom državljanstvu [on-line] www.1000ev.hu/

index.php?a=3&param=8342 [10. septembar 2012.]
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1945.), koja je propisala samo udaljavanje državnih činovnika, pošto je obavezala 
Mađarsku da „sa od nje okupiranih teritorija Čehoslovačke, Jugoslavije i Rumunije 
povuče sve mađarske trupe i činovnike iza granica Mađarske koje su postojale pre 
31. decembra 1937.”303 Njihov eventualni prijem u jugoslovensko državljanstvo bio 
je, dakle, unapred isključen.

Član 15. od strane Privremene narodne skupštine Demokratske Federativne Ju-
goslavije 23. avgusta 1945. usvojenog Zakona o državljanstvu omogućio je da se liše 
državljanstva „pripadnici onih naroda čije su države u ratu bile neprijatelji Jugosla-
vije, a koji su se, za vreme rata ili i pre rata, svojim nelojalnim postupcima protiv 
narodnih i državnih interesa ogrešili o dužnosti jugoslovenskog državljanina.” No 
bilo je moguće lištiti državljanstva i onog jugoslovenskog državljanina koji je svojim 
delima u inostranstvu tokom rata ili posle rata nanosio štetu narodnim i državnim 
interesima Jugoslavije, odnosno odbio izvršenje građanskih dužnosti. Naturalizovani 
državljani mogli su biti lišeni njihovog državljanstva ukoliko su isto pribavili putem 
lažnih podataka, ukoliko su svesno prećutali važne okolnosti, ili ako ih je u roku od 5 
godina nakon sticanja državljanstva sud osudio zbog krivičnih dela ili zbog povrede 
narodnih, odnosno državnih interesa.304 Državljanstva su bili lišeni i oni ofi ciri i 
podofi ciri Jugoslovenske Kraljevske Vojske koji se u roku od dva meseca nisu vratili 
u državu i koji su dobrovoljno ostali u inostranstvu.305

Predsedništvo Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije je 
5. jula 1946, pozivajući se na u međuvremenu usvojeni Ustav, nekolikim dopunama 
potvrdilo Zakon o državljanstvu iz 1945, ali se stavke za oduzimanje državljanstva, 
međutim, nisu promenile, te se ni modifi kacije iz decembra 1948. nisu odnosile na 
ovo pitanje.306 Nažalost, ne raspolažemo čak ni približnim podacima o tome koliko 
je jugoslovenskih državljana mađarske nacionalnosti bilo lišeno njihovog držav-
ljanstva.

Mađarska je povodom eksproprijacija i nacionalizacija mađarske imovine imala 
teške fi nansijske rasprave ne samo sa Jugoslavijom, već i sa Čehoslovačkom i Ru-
munijom.307 U smislu čehoslovačko-mađarskog sporazuma o razmeni stanovništva 

 303  Ignac Romšič, ur.: Sporazum o primirju između Savezničkih sila i Mađarske. Moskva, 20. januar 1945. 
Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914-1999. I kötet. Budapest, 2000, Osiris Kiadó, str. 379.

 304 Službeni list, broj 64, 28. avgust 1945, str. 625-626. I ovim putem izražavam zahvalnost Ištvanu 
Fodoru što mi je stavio na raspolaganje primerke jugoslovenskog Službenog lista koji se odnose na 
državljanstvo.

 305 Isto tamo: str. 625, 628.
 306 Službeni list, broj 54, 1. jul 1946, str. 627. ; Službeni list broj 105. Jugoslovensko državljanstvo je bilo 

jedinstveno i u pravnom smislu se sastojalo od dva podjednaka dela, saveznog i republičkog državljan-
stva. Jugoslovenski državljani su pri tome mogli da poseduju samo jedno republičko državljanstvo.

 307  Sveobuhvatan rad o istorijatu eksproprijacije i nacionalizacije mađarske imovine u Čehoslovačkoj 
prvi je napisao Ištvan Gaučik iz Gornje Ugarske, pod nazivom „A csehszlovákiai magyarság gazdasági 
státuszvesztése”. Doktorska disertacija, Budapest, 2011. Eksproprijaciju mađarske imovine u Rumu-
niji obradio je, odnosno objavio s njom povezane relevantne spise Gabor Vince u delu pod nazivom 
„Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállaltok, pénzintézetek második 
világháború utáni helyzetéről és magyar-román vagyonjogi vitáról.” (Csíkszereda, 2000, Teleki László 
Intézet – Pro-Print Könyvkiadó). Rad se može naći i na Internetu na sledećoj web-adresi: http://www.
adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=34
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iz 1946. nepokretnosti iseljenih Mađara, koje su dobrano premašivale ostavljenu 
nepokretnu imovinu na njihovo mesto naseljenih mađarskih Slovaka, prešle su u 
svojinu čehoslovačke države, pa je tako njihova vrednost predstavljala „predmet 
međudržavnog obračuna”, no „pravično” obeštećenje trebalo je da sleduje i onima 
koji su ostavljanjem celokupne pokretne i nepokretne svojine prognani iz njihovih 
prebivališta i pre sporazuma o razmeni stanovništva. Izgledalo je da će se marta 
1949. sa Čehoslovačkom uspeti postizanje sa mađarskog stanovišta povoljnog rešenja 
imovinsko-pravnih sporova. Zbog rigidnosti čehoslovačkog stanovišta, međutim, 
Mađarska se u tzv. Sporazumu sa Štrbskog jezera od 25. jula 1949. odrekla još važeće 
reparacije (25,3 miliona dolara) i u ime drugih čehoslovačkih zahteva svih spram 
Čehoslovačke ispostavljenih fi nansijskih potraživanja.308 U Rumuniji je stavljanje 
mađarske državne imovine, imovine građana i pravnih lica pod rumunsku kontrolu 
otpočelo u osobenoj formi i pravnim okvirima. U smislu sovjetsko-rumunskog mi-
rovnog sporazuma koji je zabranjivao da Mađarska, Nemačka i njihovi državljani bez 
odobrenja saveznika, to jest Sovjeta, iznose iz države njihovu imovinu, osnovan je 
CASBI, Blagajna za administriranje neprijateljskom imovinom (Cassa pentru Admi-
nistrarea si Supravegherea Bunurilor Inamice). Izvorni cilj CASBI-ja bio je očuvanje 
strane imovine na teritoriji Rumunije. Međutim, CASBI ne samo da je blokirao i 
upravljao mađarskom imovinom, već je daleko prekoračivši svoj izvorni zadatak 
u početnoj fazi podržavljenja, dakle u periodu između 1944. i 1948, iz prikrivenog 
pretvoren u legalni okvir nacionalizacije, igrajući važnu ulogu u prelasku mađarske 
imovine u rumunske ruke. Komplikovani i dugo se povlačeći pregovori okončani su 
jula 1953. time što su se obe strane uzajamno odrekle ma kakve imovine i potraživanja 
na teritoriji one druge države, kao i raznovrsnih šteta proisteklih iz eksproprijacija i 
podržavljenja. Mađarska država nije mogla da pruži podršku svojim državljanima u 
zahtevima „koji su nastali ili koji mogu nastati usled mera druge države preduzetih 
zarad ostvarivanja socijalističkog ekonomskog poretka”.309 U slučaju mađarsko – ru-
munskog sporazuma radilo se o istinski nepobitnom sporazumu, pošto je Mađarska 
odustala od suštinski obimnije imovine i potraživanja nego Rumunija, što nisu kom-
penzovala raznorodna rumunska potraživanja sličnog obima.

Na državnim teritorijama koje su bile zauzete od strane partizana Jugoslavije već je 
tokom rata otpočelo rekviriranje „neprijateljske imovine” okupatora i lica koja su sa-
rađivala sa okupacionim snagama, odnosno rekviriranje bez obeštećenja. Rekviriranje 
imovine već je obavljano u ime novog, „revolucionarnog” pravnog poretka,310 dakle 
počev od tada oduzimanje imovine nije bilo vezano za neko konkretno krivično delo 
kao ranije, već je konfi skacija proširivana na lica i grupe koji su u političkom smislu 
bili suprotstavljeni novoj vlasti, ili koji su proglašeni za politički suprotstavljene. Takva 
su, na primer, bila lica koja su bila proglašena za ratne zločince i narodne (državne) 

 308 Jožef Honvari: Magyar jóvátétel a II. világháború után. [on-line] Rubikon, 2012, br. 3. Onli-
neplusz. [29. septembar 2012.] http://www.rubikon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/magyar_
jovatetel_a_2vilaghaboru_utan/ 

 309 Vince: n. d., str. 492.
 310 O stvaranju „revolucionarnog pravnog poretka” videti u: Ljubomirka Krkljuš: Pravna istorija srpskog 

naroda. Novi Sad, 2002, Prometej, str. 563-582. 
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neprijatelje. Rešenja o konfi skaciji jednim delom su mogli da donose vojni sudovi, no 
u smislu tzv. Fočanskih propisa Vrhovnog štaba iz februara 1942. to su mogli činiti i 
Narodnooslobodilački odbori različitih nivoa, to jest seoski, opštinski, sreski, okružni, 
oblasni i glavni. Narodnooslobodilački odbori bili su „borbeni organi koji služe narod-
nooslobodilačkoj borbi”, takvi osobeni privremeni organi vlasti koji su jednovremeno 
vršili sve funkcije državne vlasti. Imali su sopstvene zakonodavne funkcije, donosili su 
uredbe, propise i odluke, no ovi organi su vršili i izvršnu i sudsku vlast. Bez školovanih 
pravnika, često uz masovno učešće lokalnog stanovništva i na njegov pritisak, oni su 
donosili svoje presude i rešenja. Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije 
(AVNOJ) kao „najviše političko telo oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije” ovo pravo 
odbora potvrđuje novom odlukom od 21. novembra 1944.311

Odlukom AVNOJ-a od 21. novembra 1944. konfi skovana je i za državnu svojinu 
proglašena neprijateljska imovina, sva imovina nemačke države i njenih državljana 
u Jugoslaviji, a na osnovu principa kolektivne krivice pokretna i nepokretna imovina 
nemačke manjine, ratnih zločinaca i njihovih pomagača (kolaboranata) bez obzira 
na njihovo državljanstvo. „Posredstvom okupacionih vlasti nasilno oduzeta” imovina 
je rekvirirana, stavljena pod državnu upravu, odnosno sekvestrirana, a to je takođe 
važilo i u slučaju „odsutnih lica”, to jest imovine osoba koje su napustile državu, ili 
se pak nisu vratile iz emigracije, deportacije, ratnog zarobljeništva, itd. Ova se od-
luka u Vojvodini npr. ticala mađarskih naseljenika (bukovinskih Sikuljaca, Čangova, 
Mađara iz Bosne, vitezova, itd.) koji su tu naseljeni u periodu između 1941. i 1944, 
pošto su ova naseljavanja bila temeljena na posredstvom mađarske države izvršenim 
eksproprijacijama pokretne i nepokretne imovine jugoslovenskih, tzv. dobrovoljačkih 
naseljenika, koji su bili naseljeni između dva svetska rata.312

Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 29. 
maja 1945. dalje je proširio rekviriranja i nacionalizacije,313 dok je Zakon o agrarnoj 
reformi i kolonizaciji pored eksproprijacije i nacionalizacije industrijskih preduzeća, 
pogona, fi nansijskih institucija, stambenih nepokretnosti, trgovačkih preduzeća, itd. 
ovaj proces proširio i na vlasnike poljoprivrednog zemljišta. Vredi ukazati na to da 
je srpski Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je stupio na snagu 6. 

 311 Prvo izdanje Fočanskih propisa može se pogledati na sledećoj adresi [1. oktobar 2011.]: http://www.
focani.org/org/index.php?option=com_content&yiew=article&id=558&Itemid=123 Ulogu vojvođan-
skog Narodnooslobodilačkog odbora Sente u ranoj strukturi jugoslovenske vlasti prikazuje rad Tibora 
Molnara: „A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944-1945. – Odabrani spisi Komande 
grada Senta 1944-1945. (Szeged–Zenta, 2011. / A titói Jugoszlávia levéltári forrásai 1. – Arhivski 
izvori Titove Jugoslavije 1.).” Poništenje u Kraljevini Jugoslaviji važećih, odnosno na pojedinim de-
lovima raskomadane države tokom rata donetih pravnih propisa izvršeno je Odlukom AVNOJ-a od 
3. februara 1945.

 312 Enike A. Šajti (2004): str. 199-234. ; Gabor Vince: „A bukovinai székelyek és kisebb moldvai csángó-
magyar csoportok áttelepítése Magyarországra (1940–1944).” Pro minoritate, 2001/jesen, str. 141-
154.

 313 Uvećanje imovine u iznosu većem od 40 000 dinara smatrano je za ratno profi terstvo, no pošto je stari 
dinar bez revalorizacije pretvoren u novi dinar, tj. pošto je 1 stari dinar odgovarao 1 novom dinaru, 
dobar deo imovine je i bez stvarnog uvećanja postao oduzimljiv. Mađarski državni arhiv (nadalje: 
MOL) Ministarstvo fi nansija (nadalje: PM) XIX-L-1-o- 76 659/1946. Kutija 31.
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oktobra 2011, nabrojao 41 (!) uredbu i zakon na osnovu kojih je omogućena restitucija 
i povraćaj nakon jeseni 1944. rekvirirane i nacionalizovane imovine.314

U Jugoslaviji eksproprisana, podržavljena, odnosno u jugoslovensku agrarnu 
reformu uvrštena mađarska dobra možemo podeliti na sledeće grupe: fi lijale mađar-
skih fi nansijskih ustanova, industrijska i trgovačka preduzeća, tamo zaostali pogoni 
mađarskih industrijskih preduzeća, pretežno u svojini fi zičkih lica opstojeće gradske 
i seoske nepokretnosti, zaostale pokretnosti, odnosno fi nansijska potraživanja prema 
raznim jugoslovenskim pravnim i fi zičkim licima (akcije, razna fi nansijska dugovanja, 
zaostale nadnice, penzijska potraživanja, itd.).

Eksproprijacije i nacionalizacije su u 1944/1945. prvenstveno pogodile industrijska 
preduzeća, fi nansijske ustanove i grosističku trgovinu. Prema jednom industrijskom 
popisu iz 1945. u državne ruke tada je prešlo 82 % industrijskih preduzeća, a 55 % 
ovih preduzeća je konfi skovano, dok je 27 % pak sekvestrirano. Zakon o nacionali-
zaciji od 5. decembra 1946. u suštini je potvrdio do tada sprovedene eksproprijacije 
i rekviriranja. U tom smislu, a pozivajući se već na novi Ustav, u državnu svojinu 
su prešla „sva privatna preduzeća od opštedržavnog i republičkog značaja” u 42 u 
zakonu nabrojane industrijske oblasti, počevši od rudničkih pogona i elektrana, 
preko šećerana do destilerija i pogona za proizvodnju škroba i kvasca. Zakon je, 
doduše, u demonstrativne svrhe formalno predvideo obeštećenje u obliku državnih 
obveznica, ali uslovi koji su u ovom zakonu bili uobličeni su unapred omogućili 
izbegavanje izvršenja istog. Obeštećenje je, naime, bivalo suspendovano ukoliko je 
protiv vlasnika tekao postupak koji je sa sobom povlačio mogućnost konfi skacije, 
ili bi ukoliko su vlasnici „otežavali” nacionalizaciju isti bili pozivani na odgovornost 
na osnovu Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i 
privredne sabotaže, odnosno Zakona o zaštiti opštenarodne imovine i imovine pod 
upravom države, što je sa sobom takođe povlačilo uskraćivanje obeštećenja.315 Ma-
đarski ambasador u Beogradu  Zoltan Santo je u svom izveštaju od 21. maja 1947. u 
vezi sa efekatima zakona o nacionalizaciji sa pravom formulisao: „nacionalizacija je 
industriju pogodila skoro u potpunosti.”316 Zakon koji je stupio na snagu 28. aprila 
1948. još je i proširio krug podržavljenja, te je punovažnost istog proširio i na ona 
privatna preduzeća „koja su po svom karakteru ili kapacitetu od opšteg značaja”, na 
bolnice, sanatorijume, javna kupatila i banje, te i na štamparije i bioskope.317

U nizu zakona o eksproprijaciji i podržavljenju posebno mesto zauzima Uredba 
vlade datirana 1. avgusta 1948, a sa potpisima premijera Josipa Broza  Tita i ministra 
pravde Franje Frola, objavljena u Službenom listu FNRJ br. 91 od 23. oktobra. Ova 
Uredba je pozivajući se na čl. 78 st. 2 i čl. 80 st. 2 Ustava FNRJ, kao i na čl. 29 Mirov-
nog ugovora sklopljenog sa Mađarskom, posebno propisala preuzimanje u državnu 
svojinu mađarske imovine na području Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 

 314 Restitucija – vraćanje oduzete imovine i obeštećenje bivših vlasnika [on-line]. Pravni portal. http://
www.pravniportal.rs/index.php?cat

 315 MOL PM XIX-L-1-k - 120 762/IV.b. - 1948. Kutija 33.
 316 MOL Ministarstvo inostranih poslova (nadalje: KÜM) XIX-J-1-k - Jugoslavija - 42 171/1947. Kutija 

35.
 317 MOL PM XIX-L-1-k - sz.n./1946. Kutija 230.
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Ovo je bio jedini zakon koji je izričito propisao eksproprijaciju imovine mađarskih 
državljana.

Usled kolapsa tradicionalnih formi diplomatskih veza i kontakata na kraju rata, 
Privremena vlada Mađarske je o vojvođanskim konfi skacijama imovine najpre bila 
obaveštena posredstvom po osnovu Sporazuma o primirju proteranih osoba i iz-
beglica, no nadbiskup kaločanski i bački  Jožef Gres, kao i više pograničnih vojnih 
i policijskih kapetanija su skrenuli pažnju vladi na neljudski manir ekspatrijacija. 
Nadbiskup Gres je u svom pismu ministru inostranih poslova Janošu Đenđešiju od 
30. aprila 1945. ovako pisao o tome: „Iz usmenih saopštenja proteranih iz najrazno-
vrsnijih krajeva Bačke mogu da konstatujem da je postupak ekspatrijacije gotovo 
svugde bio identičan, da se, dakle, dogodio na osnovu centralne naredbe: proteri-
vanju namerne osobe su gotovo istovremeno, iznenandno prikupili po opštinama, 
odobrivši odnošenje tek one najpotrebnije odeće na njima i u proseku 500 pengova 
gotovine. Stanove proteranika sa celokupnim u njima se nalazećim pokućstvom 
jugoslovenske vlasti su zatvorile i zapečatile, ali je na mnogim mestima smesta 
počelo i razvlačenje pokućstva. Mnoge hiljade potpuno bednih Mađara pristigle su 
tako na teritoriju države.”318 Sačuvani su i brojni zapisnici iz tog perioda u kojima su 
proteranici neposredno nakon njihovog prispeća u Mađarsku ispričali mađarskim 
vlastima svoje slučajeve. O ličnom slučaju  Šandora Vaštaga, knjigovođe iz Prigrevice 
možemo u zapisniku Odseka za izbeglice Ureda za socijalno staranje sačinjenom 18. 
juna 1946. pročitati ovo: 30. maja noću su se u njegovom stanu pojavili naoružani 
milicioneri, „razbudili nas iz sna, te smo stan smesta morali da napustimo onako 
kako smo bili, a milicioneri su delove odeće kroz vrata izbacivali za nama. Nisu nam 
ostavili ni toliko vremena da spakujemo najpotrebnije stvari, štaviše, i moj od rada 
ušteđeni novac je ostao tamo, pošto u svoj stan više nisam mogao da uđem. (...) O 
ostalim pokretninama inventar nisu napravili, ali sam ja, međutim, kroz prozor i 
kroz vrata mogao da vidim kako članovi milicije našu vredniju odeću trpaju u nji-
hove džepove i pod koporane.”319 Nešto su manje grubo pozvali na napuštanje kuće 
opštinskog lekara u Feketiću dr  Mihalja Gidaija, ali su i od njega sve konfi skovali. 
Doktor Gidai je pružio i detaljne informacije o subotičkom „transfernom konačištu”, 
u kojem su pre prebacivanja preko granice proveli dve nedelje. „U uskom dvorištu 
jedne dvospratne zgrade više puta se stiskalo i po dve-tri hiljade ljudi sve dotle dok 
ne bi pretresli naše zavežljaje, na dvorištu je bila gomila smeća, a pod našim nogama 
su trčkarali pacovi. Jedini bunar sa pijaćom vodom nalazio se na razdaljini od 4 me-
tra od gomile smeća. Prilikom pregleda naših zavežljaja oduzeli su nam sav novac, 
izuzev 500 dinara. Nisu dozvolili da ponesem sa sobom moje lekarske instrumente, 
već samo ono što je stalo u lekarsku torbu za instrumente. Užasni smeštajni uslovi 
promenili su se onda kada je jedna komisija došla da prekontroliše zgradu, a koja je 
izjavila da jugoslovenskoj državi nije svejedno kako će proteranici referisati o postu-
panju sa njima. Zakrčenost je prestala, a nas su zakonačili na ljudskiji način. Kasnije 
su dozvolili već i to da nam lokalni stanovnici daju hranu”320 – možemo pročitati 

 318 MOL KÜM XIX - J-1-n – Gyöngyösi János – 1945. s. n. Kutija 23.
 319 MOL KÜM XIX - J-1-k – Jugoslavija – 30/d.-1564-1946. Kutija 51.
 320 Isto tamo.
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u zapisniku potpisanom od strane doktora. Mnogi su se inače prisećali spremnosti 
subotičkog Mađarstva na pružanje pomoći. Nastavnik  Geza Kovač, koji je objedinio 
istorijat ekspatrijacije jedne veće grupe proteranika za Ured za pitanja prognanika, 
ovako je to formulisao: „akcija pružanja pomoći subotičkih Mađara svakog od nas 
prilično je dobro snabdela namirnicama.”321

Mađarska vlada je preko jugoslovenske delegacije pri Savezničkoj kontrolnoj komi-
siji u vezi sa konkretnim slučajevima u više navrata molila Beograd da barem u smislu 
Sporazuma o primirju vrate, odnosno dopuste prenošenje pokretnina proteranih 
činovnika. Jugoslovenska vlada je slučaj brzo sredila tako što je u svom odgovoru 
datiranom 25. novembra 1945. poručila da pošto „oni mađarski službenici koji su 
na jugoslovensku teritoriju dospeli za vreme rata kao članovi fašističkog centralnog 
aparata sa sobom nisu doneli ništa”, njima nema šta ni da se vraća. No nisu se osvr-
tali ni na imovinu onih mađarskih državljana koji nisu bili uposlenici „fašističkog 
centralnog aparata”. Među njima ovoga puta pominjemo samo jedan primer. Slučaj 
udovice  Ignaca Bauera, jugoslovenske državljanke mađarske nacionalnosti iz Stare 
Moravice i njenog nećaka, mađarskog državljanina, samostalnog službenika  Lasla 
Duke, stanovnika Budimpešte. Duka i njegova dva brata su zajedno sa njihovom tet-
kom zajednički nasledili imanje od 29 jutara u ataru Feketića, koje je postarija žena 
dala u napolicu izvesnom lokalnom gazdi  Ištvanu Košaraš-Fodoru, sa kojim je u vreme 
promene imperije živela na jednom salašu, to jest majuru. Prilikom agrarne reforme 
konfi skovan je i deo ovog imanja koji je predstavljao svojinu mađarskih državljana, a 
tek je za stariju ženu kao za jugoslovensku državljanku od njega ostavljeno 5 jutara. 
Povrh svega, njen zakupac ju je prijavio mesnom narodnom odboru da skriva haljine. 
Vlasti su kod nje obavile pretres i odnele joj svu krevetninu, haljine, od kojih se potom 
više komada „doskitalo” do njenog zakupca.  Laslo Duka je u dugom pismu skrenuo 
pažnju ministru inostranih poslova na nepravdu koja im se dogodila i zamolio  Janoša 
Đenđešija da vlada i zvanično protestuje protiv toga. Tim pre, argumentovao je on, što 
će po njegovom mišljenju imovinsko-pravno stanje mađarskih državljana biti moguće 
urediti tek nakon ratifi kacije mirovnog ugovora. Kao što je to napisao u svom pismu: 
„Budite ljubazni da i do tada, ukoliko se ukaže mogućnost, saobrazno vestima spram 
Mađarske prijateljski se ophodećim jugoslovenskim vlastima dobronamerno skrenete 
pažnju na slučaj naše Tetke, čiju je odeću, stvari, itd. na osnovu neutemeljene klevete 
od nje bespravno oduzeo lokalni opštinski odbor i tako je opljačkanu uistinu ostavio 
da od milostinje živi u selu u ubožištu dobrohotnog protestantskog duhovnika. […] 
a iz evidentno preterane revnosti pak oduzetih joj minornih 14 i po jutara zemljice 
neka joj dosude nazad.”322 Ministarstvo inostranih poslova je, ako već ne i u slučaju 
konfi skovane odeće, ali povodom oduzimanja zemlje zatražilo informaciju od jugo-
slovenske delegacije pri SKK-u. Jugosloveni su kratko odgovorili toliko da je imanje 
udove Ignaca Bauera, jugoslovenske državljanke, zaista eksproprisano, „vlasničko 
pravo  Lasla Duke nad jednim delom zemljišnog poseda nije moglo biti katastarski 
utvrdivo, a nadležnim organima ne stoje na raspolaganju dokumenti iz kojih bi pravo 

 321 Isto tamo.
 322 MOL KÜM XIX-J-1-k – Jugoslavija – 23/g-103 736/1947. Kutija 39.
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vlasništva bilo moguće utvrditi.”323 Kasnije su obrazlagali da je pre mirovnog ugovora 
„rano” rešavati pojedine konkretne slučajeve. „Uređenjem ovog kompleksa pitanja 
(jugoslovenska vlada, prim. E. Š.) namerava da se bavi nakon ratifi kovanja mirovnog 
ugovora, kada bi trebalo da se dogodi sveobuhvatno uređenje celokupnog pitanja 
imovinsko-pravnih odnosa mađarske imovine u Jugoslaviji, ovlašćenja mađarskih 
državljana i njihovih drugih interesa.” – možemo da pročitamo u jednoj sa ovim 
pitanjem povezanoj zabelešci ambasadora Santoa.324 Mađarska vlada bila je, naime, 
načisto s tim da bi u smislu postojećih međunarodnih pravnih propisa mogla da u 
ime svojih građana, a zbog odredbi jugoslovenskog Zakona o nacionalizaciji, zahteva 
potpuno obeštećenje, ali se moglo strahovati od toga da će to Jugoslavija zloupotrebiti 
pri ratnim potraživanjima spram Mađarske. A da se ne govori o tome da je i Mađarska 
u to vreme donela slične zakone o podržavljenju.325 Zbog toga su stručnjaci Ministar-
stva fi nansija argumentovali da vlada imovinsko-pravna potraživanja svojih građana 
„pokuša da realizuje ne putem pozivanja na generalne međunarodno-pravne propise, 
već prijateljskim putem, ukazivanjem na dobre odnose između dveju država, kao i na 
nužnost realizacije ekonomskih kontakata.”326 U ovom pitanju, dakle, privremeno se 
verovalo u „povoljnu atmosferu” koja se razvijala između dve države.

No nepravde nisu pogađale samo mađarske državljane, već je i stanje interesentnih 
mađarskih fi nansijskih ustanova takođe davalo razloga za ozbiljnu zabrinutost. U 
Budimpeštu su stizale sve brojnije vesti o eksproprijacijama istih, o konfi skacijama 
njihove imovine, o onemogućavanju njihovog ranijeg delovanja, odnosno o razno-
rodnim optužbama (ratni zločin, kolaboracija, utaja ratnog profi ta, itd.) u procesima 
koji su pokrenuti protiv rukovodilaca fi nansijskih ustanova, preduzeća i drugih 
privrednih subjekata.

 Na teritorijama koje su Trijanonskim ugovorom priključene Kraljevini Srba 
Hrvata i Slovenaca postojala je razvijena mreža mađarskih fi nansijskih ustanova.327 
Godine 1920. delovalo je (ne računajući Hrvatsku) sedamdeset sedam fi nansijskih 
ustanova utemeljenih u vidu akcionarskih društava, četiri fi lijale tri budimpeštanske 
banke i tri zadružne fi nansijske ustanove. Za vreme Kraljevine Jugoslavije propalo 
je 73% samostalnih fi nansijskih ustanova ili njihovih afi lijacija (fi lijala). Prilikom 
prisajedinjenja 1941. u Bačkoj je postojalo 75, u Prekomurju i Međumurju 8, odno-
sno ukupno 83 kreditna zavoda. Prema nacionalnoj pripadnosti akcionara, članova 
uprave i službenika, tadašnja statistika je od toga njih 25 kvalifi kovala kao mađarske, 
15 kao srpske, 10 kao nemačke, a 1 kao slovački.328

Odluka AVNOJ-a br. I/420 od 30. decembra 1944. najpre je odredila mere za 
organizovanje državnog fi nansijskog upravljanja, to jest za organizaciju državnog 

 323 Isto tamo.
 324 MOL KÜM XIX-J-1-j – Jugoslavija – 23/g-269/1948. Kutija 27.
 325 U pogledu položaja Mađarske nakon rata, podržavljenja i ekonomske politike mađarskih vlada videti 

u monografi ji: Đerđ Đarmati: „A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon 
1945–1956.” (Budapest, 2011, ÁBTL – Rubikon)

 326 MOL PM XIX-L-1-k - s. n. Kutija 228.
 327 MOL PM XIX-L-1-k-szn. Kutija 33.
 328 Isto tamo.
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nadzora nad privatnim bankama i kreditnim zadrugama. Ovu odluku su pratile brojne 
uredbe i zakoni, čiji je cilj predstavljalo pribavljanje potpune državne kontrole nad 
fi nansijskom sferom. Jedan zakon od 17. novembra 1945. je npr. sve inostrane fi nan-
sijske ustanove proglasio za privatne fi nansijske ustanove, koje su trebale da podnesu 
molbu za izdavanje dozvole o poslovanju. Ove su molbe svi mađarski kreditni zavodi 
i podneli, premda one ustanove koje su bile stavljene pod prinudnu upravu u startu 
nisu ni mogle da podnose molbu za izdavanje dozvole. Tako su postupile i subotič-
ka i riječka fi lijala Opšte mađarske kreditne banke, premda u startu nisu mogle da 
podnose molbu za izdavanje dozvole o radu pošto je Glavni narodnooslobodilački 
odbor Vojvodine na njeno čelo imenovao prinudnog upravnika. Njihova žalba je 
odbijena s tim da se oni koji su predali molbu koja se odnosi na izdavanje dozvole 
već ne nalaze u službi, te da su time izgubili pravo na žalbu. Njihovo funkcionisanje 
je onemogućavalo i to što je zabranjen svaki kontakt između fi lijala i centrala usta-
nova.329 Konfi skaciju subotičke fi lijale jugoslovenska strana obrazložila je time što 
je ona bila uspostavljena tokom rata, a da je kreditna banka preuzela pod fi rmom 
kolaboracije već rekviriranu subotičku fi lijalu zagrebačke Hrvatske sveopće kreditne 
banke. Rekviriranje Hrvatske sveopće kreditne banke objasnili su time što „akcionari 
svojom imovinom odgovaraju za rad i krivična dela onih osoba kojima su poverili 
rukovođenje njihovih preduzeća, a pošto su ta preduzeća za vreme rata radila za 
okupatora protiv naroda i time pribavila dobit svojim akcionarima i vlasnicima, na 
mestu je da sada snose i materijalnu štetu zbog takvog delovanja i vođenja poslova.”330 

Kreditna banka se protiv rekviriranja žalila 10. avgusta, pozivajući se na to da je su-
botička fi lijala oformljena 1905. godine, iako je bila prinuđena da svoj kapital 1925. 
preda jednoj zainteresovanoj jugoslovenskoj banci. Njenu žalbu jugoslovenske vlasti 
su okvalifi kovale kao „bespredmetnu”. Mađarska vlada je ovo okvalifi kovala kao neza-
konito, te je nastojala da i pitanje obeštećenja subotičke fi lijale raščisti na fi nansijskim 
pregovorima koji su u januaru i februaru 1948. vođeni u Budimpešti. Predloženo je 
da „se jednostrano odbije” kompenzacija od svote za imovinsko obeštećenje koja je 
zatražena od strane Jugoslovena. No nisu bolje prošle ni Velikobečkerečka štedionica, 
Mađarsko bankovno i trgovačko akcionarsko društvo i subotička fi lijala Kaločanske 
biskupijske štedionice, kao ni Subotičko štedno deoničarsko društvo.331

Ministarstvo inostranih poslova je 9. septembra 1946. sazvalo konferenciju na 
kojoj su uzeli učešće Centralni monetarni zavod, Mađarska narodna banka, Ured za 
reparacije i Zemaljski savez fabrikanata (GYOSZ). Dogovor je inicirao GYOSZ, pošto 
su prispele nove vesti o rekviriranjima preduzeća sa mađarskim udelom i procesui-
ranja njihovih rukovodilaca, a između ostalog i o rekviriranju zrenjaninske šećerane 
koja je u pogledu kapaciteta i tehničke opremljenosti spadala u vrhunska svetska 
preduzeća. Rukovodioci šećerane koja se nalazila u koncernu Mađarske eskontne i 
argentarne banke su 22. jula 1946. osuđeni na gubitak slobode u trajanju od 1 do 8 
godina zbog nominalne kolaboracije sa Nemcima, pošto su, navodno, više od 25% 

 329 Isto tamo. 02 344/194, 40 633/1948. Kutija 39. MOL PM XIX-L-1-o -76 659/1946. Kutija 31.
 330 Isto tamo. 40 633/1948. Kutija 39.
 331 Isto tamo, kao i 42 397/1948, 42 523/1948. Kutija 39.
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proizvodnje fabrike otpremali za potrebe nemačke vojske. Slična sudbina je snašla i 
zagrebačku Fabriku kablova „Etelka”, u kojoj je ova banka takođe imala svog udela. 
Shodno načinjenoj zabelešci sa ovog sastanka, njegovi učesnici su kako rekviriranje 
zrenjaninske šećerane tako i rekviriranje zagrebačke Fabrike kablova „Etelka”, odnosno 
procesuiranje njihovih rukovodilaca smatrali „nepravednim”, pošto su rukovodioci 
fabrike učinili sve da „spreče prelazak fabrike u nemačke ruke i sačuvaju njenu 
supstancu.”332 Načelnik odeljenja ministarstva  Viktor Sondi je od strane Ministarstva 
inostranih poslova predložio da „suspenduju” imovinska pitanja, pošto još uvek teku 
mirovni pregovori. Po pitanju rukovodilaca preduzeća on je rekao da je situacija „još 
gora”, pošto u smislu Sporazuma o primirju vlada treba da potpomogne pitanje osoba 
optuženih za ratne zločine.  Imre Ritinger, direktor Centalnog monetarnog zavoda, 
pomenuo je mogućnost „jednog generalnog protesta”, no iskrslo je i to da jedna dele-
gacija koja uskoro putuje u Jugoslaviju „nastavi nezvanične razgovore informativnog 
karaktera” u pitanju preduzeća sa mađarskim udelom. Na kraju je odlučeno da se 
„protestom opšteg karaktera” u ovom slučaju obrate jugoslovenskoj vladi, a koji bi 
tokom potonjih ekonomskih pregovora „svrhovito” mogao da bude iskorišćen. Sondi 
je obećao da će i bavljenje imovinskim pitanjima individualnih lica učiniti predme-
tom promišljaja Ministarstva inostranih poslova, kako bi se ono bavilo i imovinskim 
pitanjima pojedinaca, odnosno da će instruisati članove trgovinske delegacije koja 
uskoro putuje u Beograd da „oni nastave informativne pregovore kako u stvarima 
mađarskih interesa, tako i u individualnim postupcima osuđenika”. Učesnici su se 
na kraju sporazumeli da GYOSZ prikupi podatke koji se odnose na rekvirirana pre-
duzeća, a Ministarstvo fi nansija podatke o fi nansijskim institucijama.333 

Desetog septembra 1946. Ministarstvo inostranih poslova je zaista uputilo usmenu 
notu jugoslovenskoj delegaciji pri SKK povodom postupaka koji su pokrenuti protiv 
rukovodilaca pogona i fi lijala kompanija registrovanih u Mađarskoj, a pod nomi-
nalnom optužbom za kolaboraciju, premda nota nije konkretno navodila o kojim 
je osobama reč. Vlada rukovođena od strane Malih posednika  Ferenca Nađa je na 
osnovu toga podnela protest protiv rekviriranja imovine, pošto „sudbinu dobara 
koje postoje Jugoslaviji prava i interesa fi zičkih lica sa mađarskim državljanstvom 
i mađarskih pravnih lica pozvan je da uređuje mirovni ugovor, dok po pitanju ju-
goslovenskih propisa ovu odredbu prejudiciraju”. Ni mađarska vlada ne dovodi u 
sumnju to, nastavlja nota, da i rukovodioci mađarskih preduzeća budu pozvani na 
odgovornost zbog ratnih zločina, ali smatra uistinu dalekosežnim i pravno neadekvat-
nim reglamentiranjem ukoliko se „imovina mađarskih pravnih lica rekvirira usled 
eventualne krivice rukovodilaca preduzeća”. Zamereno je i to što je „pretežan deo” 
postupaka pokrenutih protiv rukovodilaca preduzeća bio sproveden bez odbrane, 
te što su za ratne zločince proglašene i osobe „koje su sa svoje strane učinile sve da 
pogoni koji se nalaze u vlasništvu preduzeća u što manjoj meri budu na raspolaganju 
okupatora.”334

 332 MOL PM XIX-L-1-o – 76 659/1946. i 74 499/1946. Kutija 31.
 333 MOL PM XIX-L - 1-o – 76 659/1946. Kutija 31.
 334 Isto tamo, s.n., kao i MOL PM XIX-L-1-k – 293 981/IV.b./1948. Kutija 33.
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Nakon sastanka iz septembra 1946. otpočelo je i posebno popisivanje mađarske 
imovine u Jugoslaviji, te među njom i industrijskih i trgovačkih preduzeća sa mađar-
skim interesom, a pokušalo se i sa pribavljanjem pregleda preduzetničkih interesa 
mađarskih fi nansijskih ustanova u Jugoslaviji. Jedan sumarni statistički izveštaj koji 
je sačinjen u jesen 1946. pobrojao je npr. 71 preduzeće različite veličine, pri čemu 
je ime vlasnika ponegde bilo navedeno. U Subotici je npr. rekviriran pogon za proi-
zvodnju testa Ištvana Nađa koji je upošljavao 20 radnika, jedna temerinska apoteka, 
bečejska trgovina tekstilom  Šandora Kovača, pogon za proizvodnju soda-vode u 
Čakovcu i fabrika čarapa, ciglana i grosistička trgovina kolonijalnom robom braće 
Granev, mlin za papriku u Martonošu, u Horgošu gostionica Šandora Juhasa, u Bač-
koj Topoli frizerska radnja  Lajoša Peštija. Na istoj ovoj listi fi guriraju, bez pretenzija 
ka potpunosti, novosadsko Akcionarsko društvo za trgovinu mašinama „Agricola”, 
apatinska kudeljara, novovrbaška Bačka šećerana A.D, zrenjaninska šećerana, Bo-
đansko kudeljarsko A. D. iz Vajske, odžačko Domovinsko prediljsko i užarsko A.D, 
jedna somborska mlekara, jedan beogradski pogon za stolariju, subotička tekstilna 
trgovina  Lajoša Zavora, itd.335 To je, međutim, u početku ostao samo delimični, na 
„reprezentativnom prikupljanju podataka” zasnovani, nekompletni popis. Kao što 
to možemo da pročitamo u belešci Odseka za oštećene u inostranstvu Ministarstva 
fi nansija datiranoj 30. aprila 1948. godine: do odseka je do kraja aprila prispelo 587 
prijava, „veliki deo (prijava) govori o ostavljenom pokućstvu onde službujućih i 
proteranih službenika. Pored toga, u prijavama, naravno, fi guriraju veliku vrednost 
predstavljajuće poljoprivredne nekretnine, kuće i druga imovina.”336 Od ekspropri-
jacija nije bila pošteđena ni mađarska zadužbinarska imovina, pa tako na primer ni 
Školska zadužbina  Karoline Mesinger iz Zrenjanina, čiji je upravitelj bio Vojvođanski 
mađarski opšteprosvetni savez.337

Udaru na stranu imovinu služila je i Uredba jugoslovenske vlade od 21. juna 
1946, koja je propisala da je na teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije 
ubuduće dopušteno emitovati samo akcije koje glase na ime, a da ranije emitovane 
jugoslovenske deonice koje glase na donosioca treba pretvoriti u akcije koje glase na 
ime. U inostranstvu opstojeće jugoslovenske akcije koje glase na donosioca trebale 
su u smislu uredbe da u roku od šest meseci budu položene u depozit pri inostranim 
predstavništvima FNRJ, odnosno u depozitorijume koji su bili naznačeni od strane 
inostranih predstavništava. Jugoslovenska predstavništva u inostranstvu bila su 
obavezna da u roku od mesec dana od isteka roka za depoziciju deponovane akcije 
pošalju jugoslovenskoj državnoj hipotekarnoj banci, a uredba je za konvertovanje 

 335 MOL PM XIX-L-1-k-41 824/4-1946. Kutija 31.
 336 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoslavija – 23/g-269/1948. Kutija 27. Evidentiranje osoba koje su preseljene 

iz susednih država, kao i njihove imovine i pretrpljene štete mađarska vlada je najpre naložila u jesen 
1945. (Uredba ME br. 8150/1945). Obaveza prijavljivanja obuhvatala je popis nakon 1. januara 1938. 
na trijanonsku teritoriju Mađarske iz ma kog razloga preseljenih lica, odnosno njihove imovine i pre-
trpljene štete, uz koju su pridodate pravne posledice za slučaj propusta. Osobe na koje su se odnosile 
dotične mere popunjavale su detaljan upitnik, a njih su trebale da pošalju Centralnom statističkom 
uredu. Ištvan G. Vaš ur.: „Minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékei. 1944. december 23. – 
1947. május 31.” Budapest, 2003, Magyar Országos Levéltár, str. 444. Uredba je objavljena u: Magyar 
Közlöny br. 131. od 20. septembra 1945.

 337 MOL KÜM XIX-J-1-k-17/d -122 627/1948., 126 716/1948., 129 605/1948. Kutija 17.
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predvidela dalji rok od 5 meseci. Akcije koje nisu bile predate automatski su prelazile 
na jugoslovensku državu.

Udruženje štedionica i banaka je u vezi sa sprovođenjem ove uredbe u Mađarskoj 
odlučilo da će stavljanje u depozit „zarad izbegavanja štetnih pravnih posledica” 
izvršiti mađarske fi nansijske ustanove, ali su obaveza polaganja u depozit, odnosno 
neizvršenje iste bili prepušteni slobodnoj odluci interesenata. Mađarska nacional-
na banka je izdala neophodnu devizno-pravnu dozvolu za slanje deonica, ali je to 
vezala za preduslov da su isporučioci obavezni da umesto iznetih akcija u roku od 
pet meseci podnesu dokaz o importovanju na ime glasećih menica. Jugoslovenska 
strana ni dobrano nakon isteka roka nije poslala vlasnicima konvertovane, deonice 
koje glase na ime. Ministarstvo inostranih poslova je na predlog Ministra fi nansija 
16. septembra 1948. notom zamolila jugoslovensku vladu da ih izvesti o razlozima 
kašnjenja, odnosno da bez odlaganja izvrši dostavu akcija koje glase na ime njiho-
vim vlasnicima. Beograd je pokušao da objasni situaciju time što „još nije završena 
registracija deponovanih akcija”. Dve godine nakon isteka roka za izvršenje jugoslo-
venske uredbe rukovodilac Odeljenja za ekonomsku politiku Ministarstva fi nansija 
je sa gorčinom konstatovao: „ne smatram da bi nova diplomatska nota stvar pomakla 
unapred. Ovo pitanje držim u evidenciji zajedno sa drugim nesređenim fi nansijskim 
problemima koji postoje u vezi sa Jugoslavijom.”338

Budimpešta se uprkos tome što raščišćavanje imovinskih pitanja nije napredovalo 
ni za korak nadala da će nakon potpisivanja Mirovnog ugovora (10. februar 1947.), 
odnosno njegove ratifi kacije (24. jun 1947.) jugoslovenska strana zaista biti spremna 
da se bavi ovim pitanjem. Računala je i na to da će uspostavljanje diplomatskih veza 
koje se dogodilo u februaru 1947. i povoljan razvoj mađarsko-jugoslovenskih kon-
takata dati zamah ovoj stvari.339 Ministarstvo fi nansija je 15. oktobra 1947. podnelo 
predlog Ministarskom savetu, po kojem bi zarad utvrđivanja mađarske imovine u 
Jugoslaviji i pripreme bilateralnog razmatranja ovog pitanja u Beograd bio poslat 
ekspert za fi nansijsko knjigovodstvo u liku Karolja Časara. U međuvremenu se, no-
vembra 1947, rukovodilac Odseka za oštećene u inostranstvu Ministarstva fi nansija 
dr Ištvan Hernadi i lično informisao u Beogradu, te je nakon svog povratka pred-
ložio da se privremeno reterira na poziciju iščekivanja, pošto se pouzdani podaci 
za ozbiljnije pregovore ni sada ne mogu pribaviti od jugoslovenske strane. Tako je 
Ministarski savet 12. februara 1948. odlučio da privremeno nije potrebno izaslati 
opunomoćenika  Karolja Časara.340

 338 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/g - 43 993/4-1948. Kutija 39.
 339 Ambasador Zoltan Santo je svoje akreditivno pismo predao u Beogradu predsedniku Federativne 

Narodne Republike Jugoslavije Ivanu Ribaru 4. februara 1947, par dana pre potpisivanja Pariskog 
mirovnog ugovora. O vezama dveju država videti u: Zoltan Rip: „Példaképből ellenség. A magyar 
kommunisták viszonya Jugoszláviához” (u Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. 
János: „A fordulat évei 1947-1949. Budapest, 1998, 1956-os Intézet, str. 45-62.) odnosno u Enike A. 
Šajti: „Bűntudat és győztes fölény: a magyar–jugoszláv kapcsolatok 1944–1947.” (u: Papp Richárd, 
Szarka László ur.: „Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet”. Zenta, 2008, 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, str. 203-210.)

 340 Beleške iz zapisnika o dnevnom redu Ministarskog saveta, 1. jun 1947 – 25. februar 1950. [on-line] 
www.mol.gov.hu/letoltes.php?d id=84 [19. septembar 2012.] ; MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoslavija-23/g-
269/1948. Kutija 27.
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Uprkos tome, u februaru su otpočeli pregovori, čije preliminarije dosežu do de-
cembra 1946. Tada su se Mađarska i Jugoslavija sporazumele o tome da će u roku od 
šest meseci započeti pregovore koji su „usmereni ka sređivanju uzajamnih obaveza 
fi nansijske prirode nastalih tokom rata”, to jest koji su predvideli uzajamno dovo-
đenje u red svih zahteva. U leto 1947. jugoslovenska vlada je potvrdila da se mimo 
javno-pravnih zahteva ne ograđuje ni od fi nansijskih pitanja i robnih potraživanja 
privatno-pravne prirode, predaje hartija od vrednosti i od strane fi nansijskih usta-
nova na naplatu ispostavljenih potraživanja. Ministarski savet je 27. januara 1948. 
po podnesku Glavnog ekonomskog saveta341 imenovao za rukovodioca mađarske 
delegacije dr  Đulu Sigetija i opunomoćio ga da sa članovima komisije koji će biti 
naknadno utvrđeni nastavi pregovore „informativnog karaktera” sa jugoslovenskom 
delegacijom koja je u međuvremenu prispela u Mađarsku, predvođenom od strane 
rukovodioca odeljenja Ministarstva fi nansija  Milana Ribara.342 Glavni ekonomski 
savet je već prilikom pregovora precizirao ovlašćenja mađarske delegacije. Kao što to 
možemo pročitati u odluci povezanoj sa ovim pitanjem od 17. februara 1948: „Glavni 
ekonomski savet ovlašćuje mađarsku fi nansijsku delegaciju da sa jugoslovenskom 
delegacijom nastavi pregovore koji se odnose na prijavljivanje i utvrđivanje iznosa 
(naglašavanje moje – E. Š.) privatno-pravnih potraživanja nastalih između Mađarske 
i Jugoslavije po osnovu svojine nad bivšim mađarskim dobrima.”343

Već na početku pregovora se ispostavilo da je stav jugoslovenske delegacije po više 
tačaka neprihvatljiv za mađarsku stranu. Takav je bio npr. opseg pitanja o kojima 
bi trebalo da se pregovara. Uprkos tome što su se ranije, na pregovorima koji su u 
decembru 1946. vođeni u Beogradu, dve vlade sporazumele o tome da će pregovarati 
o sređivanju svih uzajamnih obaveza fi nansijske prirode koje su nastale za vreme rata, 
i to još u roku od šest meseci pride, sada su bili isključivo voljni da se upuste samo 
u pregovore o pojedinim, s njihove strane konkretno navedenim privatno-pravnim 
potraživanjima. Posledicu prihvatanja jugoslovenske „voluntarističke taksacije” po 
Valou predstavljalo bi to što bi „saldo u svim na sređivanje dospelim značajnim 

 341 U pojedinim spisima Ministarstva fi nansija i Ministarstva inostranih poslova pogrešno je datirana 
sa 26. januarom sednica Ministarskog saveta od 27. januara. MOL XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-42 
397/4-1948. Kutija 39. G. Vass ur.: n.d. 27. januar 1948 221/46., str. 129. Glavni ekonomski savet je 
oformljen krajem novembra 1945, a njegov sekretar je bio komunista Zoltan Vaš. Ukinut je krajem 
1949, a na njegovo mesto je došao Savet za narodnu privredu. Zadatak organizacije sa izvanredno 
širokim ingerencijama predstavljalo je usmeravanje upravljanja ekonomskim odlukama državnih 
organa, te je u periodu između 1945. i 1947. u nedostatku budžeta određivanje fi nansijskih izdataka 
države takođe spadalo u njegove zadatke. Jedan od važnih zadataka predstavljalo je i uspostavljanje i 
osiguranje državne kontrole nad privatnom svojinom, te praktično upravljanje ekonomijom. Njegove 
uredbe mogu se pronaći u „Zborniku odluka Glavnog ekonomskog saveta u periodu novembar 1947 
– jun 1949”, koji je uredio Tibor Fajt.

 342 Ministarski savet od 27. januara 1948. je imenovao samo rukovodioca delegacije, načelnika ministar-
skog odeljenja dr Đulu Sigetija, kao i savetnika IV b. odeljenja Ministarstva fi nansija, dr Jožefa Valoa. 
Nakon toga je Glavni ekonomski savet mađarsku delegaciju proširio sa još pet članova, po jednim 
stručnjakom iz Ministarstva fi nansija, Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva industrije i 
Nacionalne banke. MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija- 23/g.- 42 397/4-1948. Kutija 39.

 343  Isto tamo  
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kategorijama potraživanja po Mađarsku bio pasivan”. Kao primer on je pomenuo 
da čim bi po fi nansijsko-institucionalnoj liniji oni bili spremni da rasprave samo 
potraživanja nastala po „tekućim bankarskim poslovima”, pošto su u ovom aspektu 
mađarska potraživanja dobrano prevazilazila jugoslovenska, dotle bi po liniji osi-
guravajućih ustanova Jugosloveni hteli da se drže ne samo sređivanja potraživanja 
proisteklih po osnovu osiguravajućih poslova, već i onih koja potiču iz preuzimanja 
osiguravajućih fondova, pošto je u tom aspektu saldo po mađarsku stavku pasi-
van.344 Poseban problem za mađarsku delegaciju je prouzrokovalo i to što je  Ribar 
decidirano odbio stavljanje na dnevni red pitanja koja su proistekla iz eksproprija-
cija mađarske imovine na teritoriji Jugoslavije pre 20. januara 1945, pošto bi u tom 
slučaju za Mađarsku nastao „znatan aktivni saldo”. Raspravljanje ovog pitanja nije 
preterano forsirala ni mađarska strana, jednim delom zbog toga što od Beograda 
do tada nije uspela da pribavi nikakve pouzdane podatke o mađarskoj imovini, dok 
su odnosni mađarski popisi privremeno bili tek delimični. U Odsek za oštećene u 
inostranstvu Ministarstva fi nansija je do februara 1948, budući da prijavljivanje nije 
bilo obavezno, prispleo 575 prijava o šteti. Među njima su se 353 prijave prevashodno 
odnosile na konfi skaciju zaliha robe, domaćih životinja, poslovne opreme i opreme 
za domaćinstvo, ali saznalo se i za konfi skovanje 3 820 katastarskih jutara zemlje, 234 
stambene zgrade, 462 stana i 53 industrijska pogona različite vrednosti. Prijavljena 
je, na primer, konfi skacija somborskog hotela  Karolja Mihaelsa, novosadska fabrika 
 Aladara Fenjvešija, dok je  Ferenc Brener prijavio konfi skaciju 13 000 akcija hrvatske 
Opće kreditne banke.345

Kada je mađarska delegacija zatražila da jugoslovenska delegacija prosledi svojoj 
vladi mađarsku želju da se skine informativna zabrana,  Ribar je to odlučno odbio, 
rekavši da „nije u mogućnosti da svojoj vladi prenese mađarsku želju.”346 Mađarska 
delegacija je smatrala sumnjivim i ispunjenje jugoslovenskog zahteva da mađarska 
vlada preuzme garanciju za ispunjenje svih njihovim posredstvom postavljenih zah-
teva u roku od šest meseci, odnosno da se u drugoj valuti nastala potraživanja prema 
Mađarskoj nacionalnoj banci obračunavaju po kursu koji je važio za dotičnu valutu na 
dan nastanka obaveze. Mađarska inače, obrazlagali su, u pogledu valorizacije penga 
do sada još ni u jednom međunarodnom odnosu nije prihvatila opštu obavezu, a 
drugim delom valorizacija mađarskih dugovanja bi značila „napuštanje teške pozi-
cije”, pa bi tako važne kategorije mađarskih potraživanja prema Jugoslaviji izostale 
iz sređivanja. Da se i ne govori o tome, obrazlagao je Jožef Valo u memorandumu 
za Glavni ekonomski savet, da Beograd obračun između dveju država namerava da 
uredi „bez ikakve povrede buduće primene odredbi Ugovora o miru sa Mađarskom.” 
„To”, možemo da pročitamo u njegovom memorandumu, „skriva u sebi opasnost da 
jugoslovenska vlada pozivajući se na član 29. mirovnog ugovora može da zapleni 
sva u beogradskoj Narodnoj banci skoncentrisana mađarska potraživanja.” Zaplena 
mađarske imovine pod ovim pretekstom, kao što ćemo to videti, ne samo da je pred-

 344 Isto tamo
 345 MOL PM XIX-L-1-o-szn.-1948. Kutija 31.
 346 MOL KÜM XIX-J-1-k -Jugoslavija- 23/g.- 42 397/4-1948. Kutija 39.
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stavljala potencijalnu opasnost, već je uskoro i nastupila. Pomenuta stavka mirovnog 
ugovora, naime, izrekom je utvrdila: „Svaka od Savezničkih i Udruženih Sila ima 
pravo da zapleni, zadrži, likvidira ili ma kojim drugim merama podvrgne sva ona 
dobra, prava i interese koji trenutno u vreme stupanja na snagu Ugovora postoje na 
njihovim sopstvenim teritorijama i da imovinu Mađarske ili mađarskih državljana 
i takva dobra odnosno prihode od njih po svojoj volji koristi u okviru zahteva koji 
postoje između nje i njenih državljana prema Mađarskoj ili mađarskim državljanima, 
podrazumevajući ovde novčana potraživanja, izuzimajući ipak one zahteve kojima 
je u smislu drugih članova ovog ugovora udovoljeno. Sva ona mađarska dobra ili iz 
njih proistekli dohodak koji nadmašuju iznos ovih zahteva treba vratititi.”347

Uprkos požurivanju jugoslovenske delegacije mađarska vlada se držala svog sta-
novišta da u obzir može da dođe samo istovremeno ispunjenje svih privatno-pravnih 
obaveza, a da mađarska delegacija ne može da prihvati obavezu valorizacije potra-
živanja u pengovima. I premda tokom pregovora ni sa jedne strane nisu saopštene 
konkretne brojke, Ministarstvo fi nansija je sa Mađarskom nacionalnom bankom za 
internu upotrebu pripremilo aproksimaciju bilansa potraživanja i dugovanja nastalih 
pre 20. januara 1945. Po njoj ukupni iznos jugoslovenskih potraživanja prema Ma-
đarskoj prevazilazio je 71 milion deviznih pengova, od kojih je gotovo 12 miliona 
deviznih pengova iznosilo potraživanje u stranoj valuti. Mađarska potraživanja naci-
onalna banka u to vreme nije kvantifi kovala, pošto u tom pogledu nije mogla da od 
Jugoslavije pribavi validne podatke, ali je smatrala da će u slučaju da se uračuna i u 
pregovore uvrsti i vrednost mađarskih potraživanja nastalih po osnovu konfi skacija 
mađarske imovine u Jugoslaviji pre 20. januara 1945. „biti iskazana značajna bilansna 
aktiva u korist Mađarske.”348 „Ukoliko se ”, čitamo u Valoovim prilikom pregovora 
sačinjenim beleškama, „iz aranžmana isključe po osnovu likvidacije mađarskih do-
bara u Jugoslaviji proističuća potraživanja, a sva druga privatno-pravna potraživanja 
bez razlike uzmu u obzir, na teret Mađarske – po osnovu aproksimativnih podataka 
dobijenih od strane Mađarske nacionalne banke – pao bi balast bilansne pasive od 
gotovo 35 miliona pengova, 20% kojih čini valutni dug.”349

Suprotno jugoslovenskom nacrtu sporazuma, mađarska delegacija je želela da 
prilikom sređivanja mađarskih potraživanja afi rmiše sledeće aspekte: 1. Uzajamnost 
i pravičnost u pogledu tipova u sređivanje uvrštenih potraživanja i u pogledu regu-
lisanja izvršenja; 2. Sprečavanje porasta po osnovu sređivanja proisteklih ekonom-
skih i deviznih opterećenja Mađarske u meri koja bi prevazišla kapacitete države; 3. 
Neprihvatanje onih obaveza od kojih je u slučaju drugih država vlada sekludirala; 4. 
Ugovor ne može da prejudicira s mađarske strane učinjenu interpretaciju ekonomskih 
odredbi mirovnog ugovora; 5. Stvarno poravnanje po posteriorno utvrđenim i iznosno 
izraženim potraživanjima treba da bude izvršeno ukoliko je po pitanju interpretacije 
ekonomskih odredbi mirovnog ugovora postignut sporazum između dve vlade; 6. 

 347 Zakoni 1000 godina. Zakon br. XVIII iz 1947. o ratifikaciji Mirovnog ugovora iz Pariza od 10. fe-
bruara 1947. [on-line]. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8265 [27. septembar 2012.]

 348 MOL PM XIX-L-1-k - sz.n. /1955. Kutija 228.
 349 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/g -42 397/4 -1948. Kutija 39.
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Mađarska delegacija ne preuzima obavezu izvršenja naplate valorizacije fi nansijskih 
potraživanja i potraživanja u stranoj valuti.350 Pošto pregovori nisu doveli do rezultata, 
delegacije su se 28. februara sporazumele da pregovore odlože za kasnije.351

Jedan od van svake sumnje bitnih preduslova za nastavak pregovora bio je taj da 
mađarska vlada pribavi pouzdane podatke s jedne strane o mađarskim državnim, a s 
druge strane o imovinskim stavkama, potraživanjima i interesima mađarskih držav-
ljana i pravnih lica u Jugoslaviji, te o sličnim podacima vezanim za slična potraživanja 
jugoslovenske države i njenih državljanja spram Mađarske. Pošto Beograd i dalje 
nije bio voljan da dostavi ma kakve podatke, mađarska vlada je jula 1948. odlučila 
da ove podatke pribavi posredstvom obavezne dostave od strane mađarskih držav-
ljana-interesenata, odnosno putem statističke obrade ovako prikupljenih podataka. 
Tada je već dobrano tekao, te je, štaviše, već bio pri kraju popis mađarske imovine i 
obaveza u Čehoslovačkoj, pa se smatralo da će ta ista garda fi nansijskih stručnjaka 
biti u stanju da ovaj zadatak obavi i u pogledu Jugoslavije.352

Kao što je poznato, zbog ubrzano eskalirajućeg sovjetsko-jugoslovenskog kon-
fl ikta koji je krenuo da se razvija od početka 1948, te nakon objavljivanja odluke 
Informacionog biroa od 28. juna, postaje jasno da do tada dobri, čak i Ugovorom 
o prijateljstvu zapečaćeni kontakti između Mađarske i Jugoslavije, iz dana u dan 
bivaju devastirani.353 I premda do prekida diplomatskih odnosa nikada nije došlo, 
Mađarska je redom otkazivala sklopljene ekonomske sporazume. Sporazum o alu-
minijumskoj industriji koji je bio sklopljen 11. maja 1947. npr. 15. juna 1949, 24. jula 
1947. potpisani petogodišnji ekonomski sporazum tri dana kasnije, no tu sudbinu su 
doživeli i jednogodišnji sporazumi o robnoj razmeni i sporazumi koji su se odnosili 
na nerobna plaćanja. Nije napredovala ni u mirovnom ugovoru određena realizacija 
kulturnih i drugih restitucionih pitanja.354 Dvadeset petog avgusta 1948. Mađarska je 

 350 Isto tamo.
 351 Isto tamo. 43 028/1948. Kutija 39.
 352 Isto tamo.
 353 O pitanju pogledati u: Peter Vukman: „Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szo-

vjet–jugoszláv konfliktus idején, 1948–1953.” (Szeged, 2011, SZTE) ; Zoltan Rip: „Magyarország és 
Jugoszlávia politikai viszályának évtizede 1948-1958.” u Enike A. Šajti ur.: „Magyarország és a Balkán 
a XX. században.” Szeged, 2011, JATE Press, str. 121-136. ; Enike A. Šajti: „Bűntudat és győztes fölény: 
a magyar-jugoszláv kapcsolatok 1944-1947.” u isto tamo: „Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, 
Jugoszlávia és a délvidéki magyarok.” Szerkesztette Jeney Zsuzsanna, Szeged, 2010, SZTE Történe-
lemtudományi Doktori Iskola, str. 133-144.

 354 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija -25/c-szn.-1949. Kutija 43. ; MOL XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/d-367/
biz.-1948., 120 341/1948. Kutija 35. ; MOL VKM XIX-J-1-e-177-3. partija, 256 509/1948. Kutija 139. 
Mađarska je u smislu sporazuma o primirju, te Mirovnog ugovora počev od 1945. kontinuirano vratila 
one imovinske predmete koje su bespravno sa ponovno priključenih, ranijom terminologijom okupi-
ranih južnih područja u Mađarsku odneli civili ili vojne formacije. Ovaj restitucioni rad je nakon 1948. 
prekinut. Jugoslovenska lista predmeta kulturne restitucije sadržavala je gotovo 5 hiljada predmeta, 
te je pored toga navodila znatan arhivski materijal. Pregovori su nastavljeni u septembru 1956, te su 
zbog oktobarske revolucije iznova prekinuti. Pregovori su obnovljeni 12. oktobra 1957, a sporazum je 
potpisan 3. juna 1958. Do predaje u njemu navedenih arhivskih i drugih spisa, te mikrofi lmova, došlo 
je, međutim, tek dve godine kasnije. MOL KÜM XIX-J-1-j- Jugoslavija-23/g- szn.-1958. Kutija 39. i 
002 017/6/1960. Kutija 27. Obim mađarskih dobara koja su na teritoriju Jugoslavije odvukli Nemci i 
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obustavila i ispunjavanje posredstvom međunarodnih sporazuma spram Jugoslavije 
utvrđenih reparacionih obaveza.355 Počev od 1949.  Rajkov proces, oružani pogranični 
sukobi, oštar propagandni rat, iseljavanje pograničnog južnoslovenskog stanovništva 
i druga pitanja doslovno su kriminalizovali odnose između dve zemlje. Mađarska 
vlada, pozivajući se na to da je Rajkov proces dokazao da je Jugoslavija „već 1947, u 
trenutku sklapanja mađarsko-jugoslovenskog sporazuma o prijateljstvu i uzajamnoj 
saradnji pripremila plan usmeren ka rušenju mađarske narodne demokratije […] i 
pružila pomoć unutrašnjim i spoljnjim neprijateljima Narodne Republike Mađarske, 
pogazivši mađarsko-jugoslovenski Sporazum o prijateljstvu, saradnji i uzajamnom 
pružanju pomoći”, saopštila je jugoslovenskoj vladi da se od 30. septembra 1949. 
„oseća oslobođenom” od ugovornih obaveza.356 Počev od 1949. između dve države je 
važilo još samo 15 sporazuma tehničkog karaktera. Takvih kao što je npr. sporazum 
koji se odnosio na održavanje mostova metalne konstrukcije na železničkim linijama 
koje povezuju dve države iz 1926, sporazum koji je regulisao pitanja starateljstva i 
tutorstva iz 1928, no možemo pomenuti i sporazum o vazdušnom saobraćaju iz 1947. 
i onaj o vodoprivredi iz marta 1948.357

Uređenje spornih pitanja putem pregovora, u okvirima „obostranog prijateljskog 
sporazumevanja” propalo je, dakle, u nedoglednu budućnost. Jugoslaviju osuđujuća 
odluka Informacionog biroa obelodanila je da je Sovjetski Savez učinio kraj i fe-
derativnim nastojanjima jugoslovenskih rukovodilaca, onima da se sporna pitanja 
između dve države eventualno reše u tom okviru. U pogledu sređivanja mađarske 
svojine u Jugoslaviji ova se mogućnost, doduše, nije ispostavljala, no u pogledu 
problema dvovlasništva jeste. Dvadeset i prvog januara 1948, dakle ubrzo nakon 
erupcije sukoba, mađarski ambasador u Beogradu Zoltan Santo je potražio zamenika 
ministra inostranih poslova Vladimira Velebita i potegao pitanje onemogućavanja 
nesmetanog prelaska granice dvovlasnika od strane jugoslovenskih vlasti. Velebit je 
na to odgovorio da će pitanje ubrzo biti rešeno „posrednim putem”, pošto će „ubrzo 
doći do realizacije carinske unije prijateljskih zemalja, te eliminacije viznog režima, 
što će automatski za sobom povući i razrešenje problema dvovlasnika.” Ovo je, po 
mom saznanju, bio prvi i valjda i poslednji slučaj da je jedan jugoslovenski diplomata 
povezao razrešenje bilateralnih problema između Jugoslavije i Mađarske sa budućom 
federacijom.358

U jesen 1948. je podržavljenje mađarske imovine u Jugoslaviji dobilo novi obrt. 
Kao što sam to na početku ove studije već naznačila, u Službenom listu od 23. oktobra 
(!)359 je sa potpisima premijera, ministra odbrane i maršala Jugoslavije Josipa Broza 

Strelasti krstovi bio je znatno manji od toga (oprema vatrogasne kasarne u Pečuju, 45 tona električnih 
motora, 50 tona sirove naft e, 130 tona žitarica, sanitetska vozila, itd.), a njihov povraćaj se rastopio u 
pojedinim restitucionim predmetima. MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-23/g-35/KHJ-1947. Kutija 
39.

 355 Opširnije o pitanju: „A magyar jóvátétel és ami mögötte van…1945–1949. Válogatott dokumentumok.” 
Budapest, 1998. Napvilág Kiadó, Honvári: n.d.

 356 MOL KÜM XIX-J-1-n -1945-89-Rajk László-00 1926-1963. X. 1. Kutija 60.
 357 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoslavija-9/a-885/pol.res -1949. Kutija 23.
 358 MOL KÜM XIX-J- 4/a - Beograd - 5/pol.- 1948. Kutija 2.
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Tita i ministra pravde  Franje Frola objavljena vladina Uredba o prelasku mađarske 
imovine na teritoriji FNRJ u državnu svojinu, datirana 1. avgusta, koja je istoga dana 
postala i punovažna. Kao što sam već ukazivala, ova spram podržavljenja preduzeta 
mera bila je jedina koja se izričito odnosila na nacionalizaciju mađarske imovine. 
Uredba je, pozivajući se već po osnovu novog Ustava (31. januara 1946.) na čl. 29 
Ugovora o miru sa Mađarskom, u državnu svojinu preuzela svu imovinu, prava i 
interese mađarske države, mađarskih državljana i pravnih lica (udruženja, društva 
i druga pravna lica). U isti mah je proglasila nevažećim svaki pravni postupak koji 
bi ovo preuzimanje u državnu imovinu sprečavao i naredila popisivanje te imovine, 
prava i interesa.360 Podatke o ovoj imovini su u cilju katastarske „preknjižbe” bili 
obavezni da prikupe Izvršni odbori sreskih i gradskih Narodnih odbora, a mađarski 
državljani su pod pretnjom krivičnog postupka imali obavezu prijavljivanja iste. 
Mesni narodni odbori su podatke prosleđivali Ministarstvu rada FNRJ, dok su ad-
ministratori imovine, međutim, ostali mesni Narodni odbori.361

Podržavljenje mađarske imovine je usledilo kao retorzija izazvana napetošću u 
odnosima između dve države, prouzrokovanom proterivanjem zaposlenih u jugo-
slovenskoj ambasadi u Budimpešti, jugoslovenskog odbijanja mađarskog zahteva 
za smanjenje reparacionih isporuka, te prestanka tih isporuka sa mađarske strane. 
Mađarski postupci prema Jugoslaviji evidentno nisu predstavljali samostalnu ma-
đarsku inicijativu, već organski deo političke igre Moskve sa Beogradom, te stoga s 
pravom pretpostavljamo da je do obustave mađarskih reparacionih isporuka došlo 
na sovjetsku sugestiju.

Stav mađarske vlade je od početka bio taj da je jugoslovenska nacionalizacija 
utemeljena u čl. 29 mirovnog ugovora (VI poglavlje, Ekonomske odredbe) bazirana 
na pogrešnom tumačenju dotičnog člana i da predstavlja njegovo kršenje. U vezi sa 
tim je već ranije došlo do stupanja na principijelno stanovište da se pod postupak 
regulisan čl. 29 mogu podvesti samo ona dobra koja su kao neprijateljska imovina 
sekvestrirana ma gde, pa tako i u Jugoslaviji. Napominjemo da bi ovakvo tumačenje 
omogućilo prenos pokretne imovine proteranih mađarskih javnih činovnika, odnosno 
i s njim povezano obeštećenje. Kao što je to Ministarstvo inostranih poslova u svom 
telegramu beogradskom ambasadoru od 10. novembra 1948. formulisalo: „Član 29. 
Ugovora o miru odnosi se samo na ona dobra koja su pod prinudne mere potpala 
zbog ratnog stanja i ne omogućuje njihovo preuzimanje u državnu svojinu.”362 Prema 
ambasadoru Santou izdavanjem ove uredbe jugoslovenska vlada „stvorila je potpuno 
novu situaciju u pitanju reparacija”, pošto je u državnu svojinu preuzela mađarska 
dobra čija je vrednost bila znatno veća od reparacione svote (70 miliona dolara). 
Zbog toga po njegovom mišljenju jugoslovenska vlada „u pogledu Mađarske ne može 
pretendovati na dalju naplatu reparacija”.363 Tokom spora Jugosloveni su sve do kraja 

 359 Službeni list FNRJ br.91, 23. oktobar 1948.
 360 Mađarski tekst uredbe pogledati u: MOL KÜM XIX-J-4-a-107/pol.-1948. Kutija 3. Podatke iz jugo-

slovenskog popisa ne znamo.
 361 MOL PM XIX-L-1-k-64 222-ju/3 -1958. Kutija 158.
 362 MOL KÜM XIX-J-4/a-Beograd TÜK-473/biz. 1948. Kutija 2.
 363 MOL KÜM XIX-J-4/a-113/pol.-1948. Kutija 3. ; MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoslavija-23/g-269-1948. 

Kutija 27.
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naglašavali da je ovaj zakon o nacionalizaciji „nezavisan od reparacija”, ali nikada 
nisu objasnili zbog čega su izdali uredbu koja se odnosila na podržavljenje mađar-
skih dobara.364 No citirajmo sam članak koji se odnosi na mirovni ugovor: „Svaka 
od Savezničkih i Udruženih Sila ima pravo da zapleni, zadrži, ili ma kojim drugim 
merama podvrgne sva ona dobra, prava i interese koji trenutno u vreme stupanja na 
snagu Ugovora postoje na njihovim sopstvenim teritorijama i da imovinu Mađarske 
ili mađarskih državljana i takva dobra odnosno prihode od njih po svojoj volji koristi 
u okviru zahteva koji postoje između nje i njenih državljana prema Mađarskoj ili ma-
đarskim državljanima, podrazumevajući ovde novčana potraživanja, izuzimajući ipak 
one zahteve kojima je u smislu drugih članova ovog ugovora udovoljeno.” Odnosni 
član mirovnog ugovora ujedno je obavezao mađarsku vladu da treba da obešteti one 
kojima su dobra oduzeta po ovom osnovu.365

Mađarska vlada, kao što smo to videli, već se na februarskim pregovorima suočila 
sa problemom nedostatka pouzdanih brojčanih podataka o mađarskoj imovini koja je 
ostala u Jugoslaviji. Pošto su se jugoslovenske vlasti kruto opirale saopštavanju poda-
taka vezanih za nacionalizaciju, Ministarstvo fi nansija je pod rukovodstvom državnog 
sekretata  Ištvana Vašarheljija 14. jula 1948. pripremilo nacrt uredbe Ministarskog 
saveta o obaveznom prijavljivanju mađarskih dobara. Cilj uredbe je bio da se slično 
odnosnim uredbama o prijavljivanju mađarskih dobara u Čehoslovačkoj i Rumuniji 
da tačna slika o mađarskim dobrima, interesima i vrednostima u Jugoslaviji, nihovom 
obimu i strukturi. Ministarski savet je prihvatio nacrt 26. avgusta. Uredba vlade br. 
9080/1948 koja je objavljena u Mađarskom službenom glasniku 2. septembra je pored 
inkriminisanja (prekršaj) učinila obaveznim prijavljivanje na teritoriji FNRJ mađarske 
imovine koja je postojala pre 20. januara 1945, prava i interesa, nezavisno od toga da 
li su ista potpala pod rekviziciju, nacionalizaciju ili pak neke druge prinudne mere. 
Pod pojmom „mađarske imovine” podrazumevala se ma koja nekadašnja u vlasništvu, 
posedu, administraciji ili po ma kom drugom osnovu u pritežanju postojeća dobra 
lica sa mađarskim državljanstvom, pravnih lica sa sedištem u Mađarskoj, podrazu-
mevajući pod tim i sve organe mađarske države i samouprava, ustanova i preduzeća, 
te crkava i crkvenih korporativa. Dejstvo uredbe protezalo se i na one osobe i njihove 
naslednike čija je imovina još i pre uspostavljanja jugoslovenske državne uprave bila 
oduzeta usled rasnog ili političkog progona. Prijava je počev od 2. septembra trebala 
da bude podneta u roku od 30 dana na službenom prijemnom obrascu kreditnom 
departmanu računovodstva Ministarstva fi nansija. Popunjavanje obrazaca olakšavao 
je detaljan instruktivni vodič za popunjavanje.366

Vlada je, slično čehoslovačkom popisu, nastojala da u „otvorenoj formi” skrene 
pažnju odnosnim licima na uredbu, dočim se kod evidentiranja mađarske imovine 
u Rumuniji to odvijalo po tzv. unutrašnjem popisu. Uredba o popisu je oglašena u 
dnevnim novinama, po selima posredstvom dobošara, odnosno putem radija, dok 
je Ministarstvo inostranih poslova skrenulo pažnju poslanstvima putem cirkularnog 

 364 MOL KÜM XIX-J-1-2. Šifrovani telegrami. Beograd, Ulazni, 28. novembar 1948.
 365 Zakoni 1000 godina. Zakon br. XVIII iz 1947. o ratifikaciji Mirovnog ugovora... 
 366 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija -23/g-43 028/1948. Kutija 39.
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pisma. Na molbu beogradske ambasade rok je produžen, pošto su prijavu do prvobit-
nog roka podnela svega 4 mađarska državljanina sa teritorije Jugoslavije, no čak su 
i tako posredstvom inostranih poslanstava prispele sveukupno 24 prijave (iz Belgije 
npr. jedna), dok je ukupan broj prijava bio 8500.

Obrada podataka je vršena intenzivnim tempom, pošto je na zahtev Ministarstva 
inostranih poslova trebala da bude dovršena do 1. januara 1949, u čemu se nešto 
kasnije, početkom februara, i uspelo. Obradu i sumiranje prispelih podataka obav-
ljalo je IV/b odeljenje Ministarstva fi nansija, Glavno odeljenje za međunarodne 
fi nansije.367 Pokušalo se sa poveravanjem posla iskusnoj gardi fi nansijskih stručnjaka, 
koja je iskustva stekla u popisu imovine u Čehoslovačkoj, no u tome se uspelo samo 
delimično, pa je tako trebalo angažovati i „neiskusnu spoljnu okazionu radnu snagu”. 
Rad je nadalje otežavalo i to što je kod „većeg dela” prijava prezentovanje podataka 
bilo toliko manjkavo da je putem pošte trebalo tražiti dopunu. Zbog raznorodnih 
razloga manjkavih, u mnogim slučajevima neupotrebljivih, odnosno s kašnjenjem 
prispelih podataka, rekapitulacija mađarskih dobara u Jugoslaviji je sadržavala po-
datke iz svega 8 303 od ukupno 8 500 prijava.368

Zavređuje da zakratko izvršimo uvid u aspekte izračunavanja povezanih sa utvr-
đivanjem mađarske imovine. Prijava se odnosila na sledeće imovinske predmete: 
nekretnine, pokretnosti, akcije i obveznice, potraživanja različitog tipa, odnosno 
mađarska dugovanja prema jugoslovenskim poveriocima. Nezavisno od toga sa kojom 
će težinom moći da budu reprezentovani zahtevi pojedinih mađarskih državljana 
na budućim raspravama, te od toga kakva je „snaga” pravne osnovice potraživanja, 
pokretna i nepokretna imovina fi zičkih lica bila je svrstana u 7 kategorija:

 1.  Dobra starosedelaca (živeli su na teritoriji Jugoslavije pre aprila 1941, 
najjači zahtev);

 2.  Dobra osoba koje nisu starosedeoci (naselile su se na području 
današnje Jugoslavije nakon aprila 1941, slabiji zahtev);

 3.  Dobra dvovlasnika (mahom su još u posedu svojih zemljišnih dobara, 
jak zahtev);

 4.  Mađarska dobra u srodničkim rukama (srodnik je jugoslovenski 
državljanin, jak zahtev);

 5.  Besplatna dotacija (slab pravni osnov, pošto su, iako ne u svim 
slučajevima, dobili nekretnine oduzete od jugoslovenskih 
državljana);

 6.  Stare nekretnine preseljenika (kategorizacija ne postoji);
 7.  Nove nekretnine preseljenika (kategorizacija ne postoji).

Nakon utvrđivanja ukupne površine poljoprivrednih nekretnina je po granama 
obrade, te po osnovu čistog katastarskog prihoda procenjena prometna vrednost 
pojedinog hektara bačke zemlje kao srednja ponderisana vrednost u pengovima 

 367 MOL KÜM XIX- J-1-k-44 279/1948, 44 327/1948. Kutija 39. ; MOL PM XIX-L-l-k-120 826/IV.b.-1948. 
Kutija 33. Isto tamo, 305/res-1948.

 368 MOL KÜM XIX-J-1-j-Jugoslavija- 23/d.-001 433/1/1954. Kutija 27
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iz 1938. Paralelno sa tim je u utvrđivanje konačnog iznosa ugrađen i jedan drugi 
proračun: u različitim valutama dati podaci po granama obrade su na osnovu od 
strane Mađarske nacionalne banke predatih kurseva preračunati u pengove iz 1938. 
Beleška koja je načinjena o sumiranju je povodom konverzije istovremeno primetila 
da se od strane MNB za pojedine valute (kuna, lira, šiling) dati kursevi „ne mogu 
smatrati realnim”, pa zbog toga u slučaju šteta izraženih u tim valutama konverzija 
nije izvršena.369 Srednja ponderisana vrednost stambenih zgrada posebno je izraču-
navana za 1-4 sobne zgrade, a unutar tih kategorija pak za one u vlasništvu tzv. sitne 
buržoazije (zanatlije, trgovci na malo, podofi ciri, železničari, poštari, itd.) i za one 
u vlasništvu inteligencije, kao i stambene zgrade sa više od 5 soba. Poslovne prosto-
rije trgovaca na malo i zanatlijske radionice uzete su kao po vrednosti ekvivalentne 
pojedinačnim sobama. Prilikom izračunavanja se pošlo od građevinskih troškova iz 
1938, a od toga je odbijeno 40 % kao prosečna amortizacija. Pošto stambene zgrade 
sa više od 5 soba, kuće za izdavanje i industrijske zgrade „nisu mogle da budu tipi-
zirane” njihova objektivna vrednost nije mogla da bude izračunata, pa su tako samo 
prijavljene subjektivne vrednosti preračunate u pengove iz 1938, a iznova uz izuzeće 
vrednosti koje su date u kunama, lirama i šilinzima. Prilikom sumiranja iz februara 
1949. kao osnovica su uzete samo prijavljene, tj. subjektivne vrednosti prijavljenih 
nekretnina i one su konvertovane u pengove iz 1938. U slučaju akcija emitovanih od 
strane Jugoslavije na raspolaganju nam je stajao gotovo kompletan materijal, pošto 
je „pretežna većina” akcionara predala svoje akcije zarad njihovog konvertovanja u 
akcije koje glase na ime. U kategoriji potraživanja fi zičkih lica uspelo se statistički 
sumirati samo robna potraživanja, te potraživanja po osnovu depozita na tekućim 
računima i štednim knjižicama, dok to nije učinjeno u slučaju potraživanja u vidu 
nadnica, potraživanja vezanih za vreme službe, kao i penzionih potraživanja. Sačinilac 
izveštaja je u vezi sa dugovanjima fi zičkih lica prema Jugoslaviji anotirao tek toliko 
da je od 8 500 prijavitelja svega 115 lica upisalo svoja dugovanja, pa tako kalkulacije 
povezane sa ovom stavkom nisu pouzdane. Pokretna i nepokretna imovina pravnih 
lica koja je ostala u Jugoslaviji takođe je mogla da bude sumirana jedino na osnovu 
prijavljene vrednosti, pošto na raspolaganju nije bilo za utvrđivanje objektivne vred-
nosti kompetentnih bankarskih i privrednih stručnjaka. Naposletku, u ovim prora-
čunima još nisu fi gurirala obeštećenja koja su nakon Prvog svetskog rata, u periodu 
između 1923. i 1930, te po osnovu Trijanonskog mirovnog ugovora bila dosuđena, a 
izostala u procesima koji su bili pokrenuti pred Mešovitom arbitražom, premda su 
ti podaci Ministarstvu fi nansija stajali na raspolaganju.

Na osnovu čl. 250 Trijanonskog mirovnog ugovora mađarski državljani su pokrenu-
li na hiljade parnica protiv Kraljevine Jugoslavije – prvenstveno zbog eksproprijacija 
zemljišnih poseda izvršenih zarad agrarne reforme, te drugih pravnih detrakcija, npr. 
rekviriranja pokretne imovine, njene plenidbe, oduzimanja penzija i drugih prava. 
Po osnovu ovih potonjih su donete pravosnažne presude, ali njih Jugoslavija nikada 
nije isplatila. U vezi sa eksproprijacijom zemljišnih poseda, a s obzirom na to da je 
enormno veliko obeštećenje koje je Jugoslavija trebala da isplati moglo da dovede do 

 369 Isto tamo.
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destabilizacije fi nansijske osnove jugoslovenske države, Jugoslavija se obratila Ligi 
naroda. Haški i Pariski sporazum je očekivani iznos obeštećenja unapred smanjio 
za 70 %, ali Jugoslavija ove svote nije trebala da plati oštećenima direktno, već po-
sredstvom po nju povoljne fi nansijske konstrukcije, preko jednog posebnog, putem 
sporazuma uspostavljenog fonda. Mađarska je, shodno tadašnjem odnosu snaga u 
Evropi, bila prinuđena da prihvati ovu drastično umanjenu svotu. Jugoslavija je svoje 
s ovim povezane obaveze do 1940. izvršavala tačno, ali od tada nije platila ništa.370 
Jugoslavija je na osnovu po nju takođe povoljno utvrđenog sporazuma, koji je donet 
1931. povodom procesa povezanih sa nadoknadom štete privatnim železnicama,371 
svoja dugovanja trebala da isplati trezorskim menicama.372 Prema izračunavanjima 
Ministarstva fi nansija iz septembra 1949. iznos mađarskih potraživanja, ispostavljivih 
po osnovu gornjih stavki, a na osnovu donetih presuda Mešovite arbitraže, utvrđen 
je u visini od 1 140 miliona forinti (265 154 940 zlatnih kruna).373

Prema popisu iz 1948. u Jugoslaviji je ukupno eksproprisano 39 000 hektara zemlje 
u posedu mađarskih državljana, a pretežna većina od 23 668 ha bila je u vlasnišvu 
starosedelačkog stanovništva, pri čemu je ustanovljena vrednost iznosila 60 676 440 
pengova (17 681 000 dolara)374 (Pengovi uvek predstavljaju pengove iz 1938.) Kao 
što sam na to već upućivala, posebna numerička evidencija imovine starosedelaca 
je pokušana zbog stanovišta da će na predstojećim pregovorima mađarski zahtevi 
„moći da budu reprezentovani sa osobitom težinom”, te da „najjači zahtev” po jugo-
slovenskim zakonima mogu imati oni mađarski državljani koji su i pre aprila 1941. 
živeli na teritoriji Jugoslavije. Konfi skovanih 1–5-sobnih stambenih zgrada bilo je 2 
461 u vrednosti od 22 995 238 pengova (6 667 000 dolara), dok su starosedeoci od tog 
broja imali 1 180 stanova. (Beleškama o u dolarima datim svotama nisu pridodavane 
nikakve napomene, pa sam, dakle, pretpostavila da su obračunavane po aktuelnom 
kursu. No vrednost dolara nije u svakom slučaju bila jednovremeno izračunavana.) 
Prijavljena vrednost stambenih nepokretnosti većih od petosobnih utvrđena je u visini 
od 26 000 000 pengova (7 536 000 dolara). Najveću stavku su činile konfi skovane, 
podržavljene nepokretnosti, u vrednosti od 112 miliona pengova. Visina potrživanja 
fi zičkih lica po osnovu tekućih računa i bankarskih depozita određena je u visini od 
2 miliona pengova (580 000 dolara). Stavka nekretnina, pokretnina i drugih potra-
živanja pravnih lica iznosila je 64 miliona pengova. Mađarski kapital u akcijama u 
visini od 10 miliona pengova sadržavao je samo onaj od strane Jugoslavije emitovani 
akcijski kapital koji je Mađarska nacionalna banka u cilju konvertovanja u akcije koje 

 370 U slučaju procesa koji su pokrenuti povodom obeštećenja mađarskih zemljišnih poseda u Jugoslaviji 
znamo za 52 presude u korist oštećenika. Među njima najveće je obeštećenje dosuđeno Kaločanskoj 
nadbiskupiji, 13 815 956 zlatnih kruna, ali parnicu su protiv države Jugoslavije dobili i porodica Lelbah, 
porodica Fernbah, Jožef Talijan i Ilona Odešalhi, u ukupnom iznosu od 167 989 565 zlatnih kruna. 
MOL PM XIX-L-1-k -293 626/IV.b.-1948. Kutija 33.

 371 Eksproprisanim privatnim železnicama pripadala je npr. linija Baja-Bezdan-Sombor-Apatin i Vicinalna 
železnica Sombor-Bečej d.d.

 372 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/g-szn./1948. Kutija 39.
 373 Isto tamo i MOL PM XIX-L-1-k-szn./1949. Kutija 228.
 374 Pengov iz 1938. obračunat je po 3.45 dolara.
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glase na ime predala jugoslovenskoj ambasadi u Budimpešti – ali nije sadržavala npr. 
prilikom promene imperije na teritoriji Jugoslavije zaostale, u mađarskoj svojini 
opstojeće bivše jugoslovenske akcije, ili pod imenom inostranih fi rmi kamufl irane, 
u mađarskoj svojini opstojeće jugoslovenske akcije. Konačni iznos duga Jugoslavije 
nastalog po osnovu konfi skacije i podržavljenja imovine fi zičkih lica sa mađarskim 
državljanstvom i mađarskih pravnih lica utvrđen je u visini od 300 miliona pengo-
va (80 miliona dolara), čemu je na koncu pridodata i po osnovu presuda Mešovite 
arbitraže priznata ali neisplaćena svota dugovanja u iznosu od 9 642 000 dolara, pa 
je, dakle, ukupno dugovanje Jugoslavije spram Mađarske bilo približno 90 miliona 
pengova (89 642 000)375 Mađarska dugovanja prema Jugoslaviji koja su po osnovu 
podržavljenja nastala prema Jugoslaviji iznosila su 14 miliona pengova, ali ona su 
sadržavala samo dugovanja pravnih lica, pošto prema stručnjacima koji su vršili 
sumiranje prijave nisu dale pouzdanu sliku o dugovanjima fi zičkih lica.376

Dok su mađarske vlasti sačinile popis jugoslovenskih dugovanja i utvrdile njegov 
realan iznos, planirane mađarsko-jugoslovenske pregovore su odneli visoki talasi 
sovjetsko-jugoslovenskog konfl ikta. Zbližavanje Sovjetskog Saveza i Jugoslavije ot-
počelo je dobranih par godina kasnije, tek nakon  Staljinove smrti (5. marta 1953.), 
koje je otvorilo put i za sređivanje mađarsko-jugoslovenskih veza. Politička komisija 
Mađarske radničke partije je na svojoj sednici od 14. oktobra odlučila da se u interesu 
sređivanja odnosa između dve zemlje smesta povuku iz opticaja antijugoslovenske i 
antititoističke knjige i brošure, da se obustavi izdavanje antijugoslovenskog lista na 
slovenačkom jeziku Za ljudsko zmago, te da se raspusti mađarska grupa tzv. Saveza 
jugoslovenskih patriota, koja je objedinjavala kominformovsku emigraciju.377 I prem-
da je bilo potrebno savladati brojne poteškoće na planu normalizacije uzajamnih 
veza između dve zemlje ( Rajkov proces i njegove posledice, jugoslovenski politički 
sužnji koji su držani u zatvorima u Mađarskoj, po pitanju Jugoslavije do kraja iskom-
promitovana  Rakošijeva ličnost, ponovno uspostavljanje poštanskog i železničkog 
saobraćaja, minska barijera podignuta na granici, itd.), jugoslovenska vlada je u leto 
1955. podnela predlog za raspravljanje preostalih nerešenih fi nansijskih pitanja, uči-
nivši raščišćavanje preostalih spornih pitanja, a među njima i pitanje nacionalizovane 
mađarske imovine, zavisnim od njihovog uspeha. 

Najvažnije stavke jugoslovenskih zahteva prema Mađarskoj predstavljali su zao-
staci u isplati reparacija, te zaostaci proistekli iz otkazanog 15-godišnjeg sporazuma 
o aluminijumu, 5-godišnjeg ugovora o privrednoj saradnji i trgovinskih sporazuma, 
dok je nasuprot tome Mađarska ispostavila neisplaćena jugoslovenska dugovanja 
proistekla po osnovu konfi skacije i nacionalizacije mađarske imovine, kao i od strane 
Mešovite arbitraže u periodu između 1923. i 1930. dosuđena a neisplaćena dugovanja. 
U poređenju sa rumunskim i čehoslovačkim fi nansijskim pregovorima, Mađarsku 
pregovaračku poziciju prema Jugoslaviji je otežavalo to što je ona bila inicijator 
obustave isporuke reparacija i otkazivanja privrednih i trgovinskih sporazuma, dok 

 375 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/g-szn.-1948. Kutija 39.; MOL PM XIX-L-1-k-szn./1949. Kutija 
228, 40 262/1949. Kutija 33.

 376 MOL KÜM XIX-J-1-j -Jugoslavija-23/d-001 433/1/1954. Kutija 27.
 377 MOL KÜM XIX-J-1-n - Sík Endre-443/S-1954. Kutija 65.
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sa Rumunijom odnosno Čehoslovačkom takvih problema nije bilo. Uprkos tome, 
a zbog drugih razloga, stvoreni su po Mađarsku u pogledu obeštećenja rekvirirane 
mađarske imovine nepovoljni sporazumi, uprkos tome što su u oba slučaja potraži-
vanja mađarske strane za red veličine bila veća.378

Budimpešta je sopstvena dugovanja koja su proistekla po osnovu osujećenih eko-
nomskih ugovora sa Jugoslavijom procenila na 17,6 miliona dolara (sa kamatama 
22,5 miliona dolara), a zaostala dugovanja po osnovu zaostalih reparacija, koja su bila 
bazirana na proračunu zasnovanom na zlatnom paritetu forinte, na blizu 50 miliona 
dolara. Jugoslovenski partner, međutim, nije prihvatio ovakav način obračunavanja, 
koji su u ono vreme inače odbili i Čehoslovačka i Sovjetski Savez. Budući da je to za 
njih bilo povoljnije, oni su se držali proračuna zasnovanog na svetskim cenama iz 1938. 
Ovaj obračunski metod bi dugovanja prema Jugoslaviji gotovo udvostručio.379

Jugosloveni su se potvrdili kao čvrsta pregovaračka strana u pregovorima koji su 
otpočeli u Beogradu 5. septembra 1955, te su u početku bili spremni da pregovaraju 
isključivo o visini i modalitetima isplate mađarskih dugovanja, podrazumevajući 
pritom i isplatu obeštećanja koje je trebalo da bude isplaćeno po osnovu prekida 
ekonomskih veza (kamate, penali, naknada štete, itd.), za šta Mađari nisu hteli da 
plate ni fi lera. Početna svota koja je na pregovorima postavljena s jugoslovenske 
strane prevazilazila je maštu, iznosivši 523 miliona dolara, dok je za konfi skovanu, 
nacionalizovanu mađarsku imovinu, neisplaćeni tranzit i izostala obeštećenja po 
osnovu Mešovite arbitraže Mađarska mogla da suprotstavi znatno manje potraži-
vanje od sveukupno 300 miliona dolara. I premda je vođa jugoslovenske delegacije 
 Mijalko Todorović početnu svotu smanjio za više od polovine na 230 miliona dolara, 
predvodnik mađarske delegacije, ministar za spoljnu trgovinu Laslo Haj, imao je 
ovlašćenje samo za isplatu 45 miliona dolara kroz period od 10 godina. Stanovišta su 
usitinu brzo postala fi ksirana, te su Jugosloveni u septembru ustali od pregovaračkog 
stola. Pregovori su nastavljeni par meseci kasnije, januara 1956. u Budimpešti, ali su 
i oni ubrzo prekinuti.380 Mađarsko je stanovište spram koncepcije nultog salda do 
januara u znatnoj meri popustilo. Postojala je spremnost da se pregovora i o isplati 
sada već 72 miliona dolara, ukoliko bi se oni kroz povoljne robne aranžmane mogli 
isplatiti tokom deset, eventualno 7 godina. Jugosloveni su se takođe spustili na 150 
miliona, štaviše, pod određenim uslovima bili su spremni da prihvate i 110 milio-
na. Međutim, mađarska delegacija je i to smatrala preteranim. Zarad razumevanja 
stanovišta mađarske vlade treba da znamo da je tokom pedesetih godina politika 
forsirane industrijalizacije i naoružavanja državu dovela u tešku krizu, te da je ona 
bila prezadužena ne samo prema Jugoslaviji, već i prema zapadnim državama. Duž-
nički fond prema zapadnim zemljama iznosio je u 1956. 2 milijarde i 347 miliona 
deviznih forinti, a pride se sastojao iz kredita sa visokom kamatom, kratkim rokom 
otplate i sa tromesečnim rokom dospeća.381

 378 O detaljima videti u već navedenim radovima Gabora Vincea i Ištvana Gaučika.
 379 Honvari n.d., str. 4.
 380 Isto tamo, str. 5-7.
 381 Janoš Honvari: „XX. századi gazdaságtörténet. Magyar gazdaság. XX. századi enciklopédia.” Szerk. 

Andor László. Budapest, 2008, Pannonica Kiadó, str. 126. Mađarska je juna 1956. regulisala i svoja 
imovinsko-pravna dugovanja sa Velikom Britanijom, u vrednosti od 4,5 miliona funti.
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U pogodbu se od početka aktivno uključio jugoslovenski ambasador u Budimpešti 
 Dalibor Soldatić, koji je prilikom čestih poseta prvom zameniku ministra inostranih 
poslova  Endreu Šiku nastojao da mađarsku vladu privoli da bude uviđavnija, te je 
prečicom prenosio upravo aktuelna stanovišta njegove vlade. Sravnjivanja između njih 
dvojice su naročito postala intenzivna nakon prekida januarskih pregovora. Soldatić 
je početkom februara jasno predočio Šiku da će u slučaju da Mađari „donekle” pređu 
iznos od 72 miliona postojati „normalan osnov” da oni „nastave sa spuštanjem”, te je 
uz posredovanje Šika potražio i Rakošija.382 Krajem marta Šik je Soldatiću saopštio 
i to da je kao rezultat razgovora sa Rakošijem „stvorena nova zamisao u nerešenom 
predmetu sređivanja mađarsko-jugoslovenskih fi nansijskih pitanja.”383 U pozadini 
približavanja stanovišta, međutim, smatramo da ne treba da prvenstveno tražimo 
 Rakošijevu benevolentnost, ili eventualno Soldatićevu leporečivost. U periodu od 1. 
do 25. februara 1956. održan je XX Kongres Komunističke partije Sovjetskog Saveza, 
pa je delegacija koja je otputovala na njega se jedne strane zatražila sovjetsku pomoć 
zarad regulisanja kredita u problemu razrešenja dugovanja prema zapadu, dok je s 
druge strane bila opunomoćena i za to da obavesti sovjetske partijske vođe o pre-
kinutim jugoslovenskim fi nansijskim pregovorima i zatraži „njihovu posredničku, 
potpomažuću saradnju” u sređivanju stanja.384 Izvori koji se odnose na medijatorstvo 
delegacije, doduše, sve do danas nisu iskrsli, ali je „otopljavanje” koje je prouzroko-
vano XX kongresom sasvim izvesno doprinelo osnaživanju dveju strana u nameri 
da se dogovor postigne. Desetog marta  Soldatić je saopštio  Endreu Šiku da se „kao 
osnovica pregovora prihvata globalan iznos od 85 miliona, koji bi se otplaćivao tokom 
pet godina”, te da postoji volja za pregovaranjem o po Mađare najpovoljnijoj robnoj 
listi.385 Mađarska delegacija je 19. aprila automobilom otputovala u Beograd i još istog 
dana započela pregovore. Vođa mađarske delegacije bio je ministar fi nansija  Karolj 
Olt, dok je jugoslovensku delagaciju i ovoga puta predvodio  Mijalko Todorović, koji 
je važio za jednog od najuglednijih ekonomskih stručnjaka, a koji je tada bio član 
Saveznog izvršnog veća.

Pregovori su trajali duže od mesec dana i okončani su 29. maja 1956. potpisiva-
njem više dokumenata. Potpisana su dva sporazuma, onaj o regulisanju nerešenih 
fi nansijskih i privrednih pitanja, i sporazum o naučnoj i tehničkoj saradnji između 
dve zemlje, te jedan poverljivi zapisnik kojem je priključena i korespondencija između 
predsednika delegacija.

Član 1. Sporazuma je izrekom utvrdio da ugovorne strane „smatraju izravnatim” 
sva „po ma kojem pravnom osnovu” pre 1. januara 1955. nastala prava, potraživanja 
i zahteve koji se odnose na isplate, robne isporuke i druge usluge, izuzev zahteva koji 
su nastali iz građanskih pravnih odnosa i potraživanja zasnovanih na književnim i 
umetničkim autorskim pravima – ukoliko Mađarska u roku od pet godina isporuči 
Jugoslaviji robu u vrednosti od 85 miliona dolara obračunatih po tada aktuelnoj ceni. 

 382 MOL KÜM XIX-J-1-n-Sík Endre-123/S-1956. Kutija 65.
 383 MOL KÜM XIX-J-1-n-Sík Endre-153/S-1956. Kutija 65.
 384 Honvari n.d., str. 9.
 385 MOL KÜM IX-J-1-n-Sik Endre-159/S-1956.
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Radi raščišćavanja modaliteta isporuka propisano je i upućivanje Mešovite komisi-
je.386 Jugoslavija je, dakle, radikalno smanjila inače nerealno visoko potraživanje od 
523 milona dolara, dok je Mađarska prešla preko one gornje granice od 72 milona 
dolara od koje dugo nije popuštala. Uspelo se, međutim, promeniti jugoslovensko 
stanovište koje se odnosilo na cenovni kurs roba predviđenih za isporuku (svetske 
cene iz 1938.), te je obračunavanje vršeno po srednjim svetskim tržišnim cenama 
koje su važile na dan potpisivanja sporazuma.

U pogledu nacionalizovane i konfi skovane mađarske imovine poverljivi zapi-
snik je opšte odredbe sporazuma tumačio ovako: „treba smatrati poravnatim sva 
ona potraživanja i zahteve koje bi Vlada Narodne Republike Mađarske, odnosno 
mađarska pravna i fi zička lica mogla da zahtevaju povodom prenosa vlasništva nad 
mađarskim dobrima, pravima i interesima na Federativnu Narodnu Republiku Jugo-
slaviju nastalog po osnovu Uredbe od 1. avgusta 1948.” Pod jurisdikciju ove uredbe 
podvedene su i hartije od vrednosti, ali su iz nje izuzeti jugoslovenski restitucioni 
zahtevi koji se odnose na umetnička, istorijska i arheološka dobra reglamentirana 
čl. 24 mirovnog ugovora.

Predsednik jugoslovenske pregovaračke komisije je, pozivajući se na sporazum, u 
svom pismu predsedniku mađarske delegacije „potvrdio” da su se sporazumeli i o tome 
da je Jugoslavija Zakonom o nacionalizaciji, koji je s pozivanjem na čl. 29. mirovnog 
ugovora stupio na snagu 1. avgusta 1948, „stekla pravo vlasništva nad pomenutim 
dobrima bez obzira na to da li je u predmetu utvrđivanja istih bila doneta posebna 
odluka. Shodno tome, Vlada Jugoslavije neće donositi dalje odredbe spram afi rmi-
sanja njenih prava osiguranih čl. 29 mirovnog ugovora.” Pismo se nastavlja ovako: 
jugoslovenska strana je „uprkos gorepomenutom” spremna da razmotri mogućnost 
izdavanja uredbe koja bi iz nadležnosti uredbi o nacionalizaciji i konfi skaciji izuzela 
one „stvarno u javnu administraciju nepreuzete manje kuće i zemljišne posede, koje 
njihovi mađarski vlasnici neposredno ili putem srodnika drže u posedu.” I mađarska 
vlada je prihvatila ovu reviziju u pogledu u Mađarskoj podržavljenih, ali stvarno u 
državno administriranje nepreuzetih manjih jugoslovenskih kuća i zemljišnih po-
seda.387 Pod jurisdikciju ovog sporazuma potpali su i dvovlasnici, odnosno posedi u 
Jugoslaviji mađarskih dvovlasnika u veličini od gotovo 300 hektara, kao i posedi od 
gotovo 368 hektara jugoslovenskih dvovlasnika u Mađarskoj.388

Kao što smo videli, zahtevi za naknadu štete mađarskih državljana su po nume-
ričkim podacima daleko prevazilazili jugoslovenske zahteve, te su tako pregovaračke 
pozicije Budimpešte bile u početku znatno povoljnije. No istorijski događaji iz 1948. 
su pitanje obeštećenja mađarske imovine dislocirali iz kruga bilateralnih, užih pita-
nja o imovinskom obeštećenju, te su na pregovorima iz 1956. ona bila povezana sa 
fi nansijskim dugovanjima koja su proistekla po osnovu izostalih reparacija i drugih 
ugovornih obaveza. Tako je uređenje od strane Jugoslovena eksproprisane, nacio-

 386 Obaveze od 85 miliona dolara trebale su da budu podmirene do 1961, no postignut je sporazum o 
produženju roka, pa je tako Mađarska poslednje robne stavke isporučila 1964. MOL PM XIX-L-1-k-64 
930/1966. Kutija 185.

 387 MOL KÜM XIX-J-1-k-Jugoslavija-23/-sz.-1 956. Kutija 39.
 388 MOL PM XIX-L-1-k-44 171/1 968-Ju-3. Kutija 185.
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nalizovane svojine, podređeno sređivanju problema reparacije i drugih problema 
ekonomske prirode. Ova po vrednosti daleko neekvivalentna dugovanja, kao što smo 
videli, proglašena su za poravnata, te je uzajamno priznat legalitet podržavljenja. 
Mađarska vlada je, dakle, premda iz drugih razloga nego u slučajevima Čehoslovač-
ke i Rumunije, odustala od obeštećenja običnih ljudi od strane Jugoslavije. No nije 
izvršen ni u razmeni pisama obećani povraćaj manjih kuća i zemljišnih poseda. Kada 
se mađarska vlada nakon deset godina, u jesen 1966, interesovala u Beogradu o tome 
jesu li preduzeti koraci zarad realizacije u poverljivoj korespondenciji pomenutog 
vraćanja kuća i zemljišnih poseda njihovim bivšim vlasnicima, dobila je odgovor da 
do izdavanja odgovarajuće regulative još nije došlo „zbog tehničkih razloga.”389.

 

 389 MOL PM XIX-L-1-k-64 930-1966. Kutija 185.
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A TITÓI JUGOSZLÁVIA KONSZOLIDÁCIÓJA (1945–1955)

I. A szovjet Vörös Hadsereg és a jugoszláv partizánalakulatok 1944 októberében 
birtokukba vették a Vajdaság egész területét. A jugoszláv hatóságok 1944. október 
20-a és 1945. február 15-e között a Bánátban és a Bácskában katonai közigazgatást 
vezettek be. Ezt követően életbe lépett a polgári közigazgatás, melynek megszervezése 
a Vajdaság területén működő népfelszabadító bizottságok ideiglenes szervezéséről és 
hatásköréről szóló határozat értelmében történt.

A népbizottságokról szóló 1946-os általános szövetségi törvény alapján a népbi-
zottságok államhatalmi szervek voltak.

A Zentai Járási Népfelszabadító Bizottság alakuló közgyűlését 1945. február 9-én 
tartották meg. Az első rendes ülésen – 1945. február 20-án – megalakultak a járási 
népfelszabadító bizottság kertében működő ügyosztályok.

A Zentai Városi Népfelszabadító Bizottság 1945. február 14-én alakult meg.
A népbizottságok szervezeti beosztását 1946 és 1955 között – a jugoszláv közigaz-

gatás fokozatos fejlődésével – törvények és rendeletek többször megváltoztatták.

II. A II. világháborút követően – még a háború alatt, 1944 júniusában Vis szigetén 
megkötött  Tito– Šubašić-megállapodás értelmében – rendezni kellett Jugoszlávia 
államberendezésének kérdését. Az egyezmény részeként 1945. március 7-én megala-
kult a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia vegyes összetételű átmeneti kormánya. A 
háborút követően, az AVNOJ III. ülésén – melyet 1945. augusztus 7-e és 10-e között 
tartottak – a testület az ország ideiglenes nemzetgyűlésévé nyilvánította magát.

Az ideiglenes nemzetgyűlés 1945. augusztus 10-én megszavazta a választói név-
jegyzékekről szóló törvényt, amely szerint választójoggal rendelkezett minden 18-ik 
életévét betöltött férfi  és nő. A törvény rendelkezett arról is, hogy kiktől vonják meg a 
választói jogot, ezek közé tartoztak: a megszálló alakulatok tagjai és hazai kiszolgálói, 
azok, akik tevőlegesen harcoltak a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és szövetsége-
sei ellen, a megszállók szolgálatában álló politikusok, katonák és rendőrök, valamint 
azok, akik bírósági ítéletek alapján elvesztették állampolgári jogaikat.

A választói névjegyzékekről szóló törvény 4. szakasza értelmében a szerbiai nép-
kormány 1945. augusztus 23-án rendeletet hozott azokról a szervezetekről, amelyeket 
ellenségesnek minősítettek, és amelyek tagjaitól szintén megvonták a választójogot. A 
rendelet magyar vonatkozású ellenséges szervezetnek nyilvánította a Nyilaskeresztes 
Pártot, az Imrédy-féle Magyar Megújulás Pártját, a Turáni Vadászokat, a Délvidéki Ma-
gyar Közművelődési Szövetséget és a Bánáti Magyar Közművelődési Szövetséget.

A hatóságok mindent megtettek, hogy megvonják a szavazati jogot mindazoktól, 
akik a Népfront helyett a polgári ellenzékre adják le voksukat. A szavazatijog-meg-
vonás esetében jogorvoslatért a járásbíróságokhoz folyamodhattak az érdekeltek, 
de a bíróságok csak az esetek elenyésző számában adtak igazat nekik: legtöbbször 
megerősítették a népbizottság által meghozott választójog-megvonást.
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A polgári ellenzék visszalépett a választáson való részvételtől, ezért a Népfront 
urnája mellett, az ún. „vak urnába” lehetett dobni a gumigolyócskát, amelyek segít-
ségével – a nagyfokú írástudatlanság miatt – a választásokat lebonyolították.

Az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat 1945. november 11-én bonyolították 
le Jugoszlávia-szerte, melyen a Népfront elsöprő győzelmet aratott. Az alkotmányozó 
nemzetgyűlés 1945. november 29-én Belgrádban tartotta meg alakuló ülését, melyen 
kihirdették a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság kikiáltásáról szóló deklarációt.

III. A jugoszláv szövetségi nemzetgyűlés, valamint a Szerb Népköztársaság képvise-
lőháza 1945 és 1955 között törvények és rendeletek egész sorát hozta meg, amelyek 
a tulajdonviszonyok radikális megváltoztatását voltak hivatottak előmozdítani.

Ezek közül – a rezsim és a polgárok számára is – legnagyobb hatásfokúak az 
agrárreformról és a betelepítésről, valamint a vagyonelkobzásról és annak végre-
hajtásáról szóló 1945-ös törvények, a magántulajdonban lévő gazdasági társaságok 
államosításáról szóló 1946-ban meghozott, valamint a nemzeti mezőgazdasági föld-
alap ingatlanjairól és a föld odaítéléséről a mezőgazdasági szervezeteknek 1953-ban 
meghozott törvényeknek volt.

IV. Az új Jugoszlávia egyik legégetőbb, legsürgetőbb megoldásra váró problémája 
az agrárreform volt: az erre vonatkozó törvény 1945 augusztusában megszületett. A 
törvényt különösen a katolikus egyház ellenezte, mivel az előirányozta birtokainak 
államosítását: nézeteiket az ún. pásztorlevélben hozták nyilvánosságra, ami hama-
rosan a katolikus egyház és a kommunista rezsim közötti viszony elmérgesedéséhez 
vezetett.

Az agrárreformról szóló törvény előirányozta továbbá, hogy államosítják a néme-
tek vagyonát, a vállalatok és pénzintézetek birtokait, a földművesek tulajdonában 34 
kataszteri hold megművelhető földterület maradhatott – az ezenfelül eső földterületet 
államosították. Az államosított földek egy részét a földigénylők, ún. agrárérdekeltek 
kapták meg, másik részüket pedig az állami birtokok. A telepítés során a mezőgaz-
daságilag passzív jugoszláv vidékekről telepítettek embereket a Vajdaságba, akiknek 
jelentős része a népfelszabadító hadsereg és a partizánalakulatok harcosa volt: ők 
zömmel az elmenekült, illetve kitelepített németek birtokait kapták meg.

V. A háborút követően Jugoszláviában hozzáláttak az új igazságügyi-bírósági rendszer 
kiépítéséhez. Az 1945-ben kialakult vajdasági bírósági rendszert a vajdasági Legfelsőbb 
Bíróság, valamint a körzeti és járási népbíróságok hálózata képezte.

A Zentai Járási Népbíróság vezetőségét 1945. május 8-án nevezték ki a Zentai Járási 
Népbizottság és a Városi Népbizottság együttes ülésén dr.  Dimitrije Bešlin elnök, 
dr.  Szőcs Kálmán és dr.  Savić Dobrivoj bírók személyében. A Zentai Járási Népbíró-
ság illetőségi területe Adára, Magyarkanizsára, Martonosra, Moholra, Horgosra és 
Zentára terjedt ki.

A járási népbíróságok jártak el első fokon a vagyonelkobzási és vagyonlefoglalási 
ügyekben, kisebb súlyú büntetőügyekben, mint pl. a gazdasági szabotázs bűncselek-
ményei, de a polgári peres ügyek és a peren kívüli eljárásban folyatott holttá nyilvá-
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nítási ügyek is hatáskörükbe tartoztak. A járási népbíróságok vezették a telekkönyvi 
nyilvántartást is.

1947-től a bíróságok nevéből elhagyták a „népi” előtagot.
A Zentai Járásbíróság ügyeiben másodfokon a Szabadkai Körzeti Bíróság járt el, 

illetve hozzá tartoztak azok az ügyek – súlyosabb büntetőügyek, házasságbontó perek 
–, amelyek meghaladták a zentai bíróság hatáskörét.

VI. A II. világháborút követően a Jugoszláviában hatalomra kerülő kommunista re-
zsimmel, és annak vezető személyiségével nem szimpatizált az ország minden polgára: 
megtörtént, hogy szidalmazták a kommunistákat és  Titót. Mivel a háborús sérelmek 
még frissek voltak, olykor sor került a nemzetek közötti szóbeli, olykor pedig fi zikai 
összetűzésekre is. Az ilyen bűncselekményeket a hatóságok igyekeztek minden eszközzel 
megakadályozni: az elkövetőket a népi milícia őrizetbe vette, majd pedig bíróság elé 
kerültek: első fokon a Zentai Járásbíróság járt el, a súlyosabb bűncselekménynek mi-
nősített esetekben az elkövetők az Szabadkai Körzeti Bíróság elé kerültek. A bíróságok 
által ezekben az ügyekben meghozott ítéletek – a háború során alkalmazott „forradalmi 
bíráskodással” ellentétben – nem mondhatók túlságosan szigorúnak, a legtöbb esetben 
alkalmazták rájuk az amnesztiára és a közkegyelemre vonatkozó rendeletet.

VII. A háborút követően, 1945–46-ban a vagyonelkobzást – a hatályos törvények 
értelmében – első fokon a járásbíróságok döntése alapján foganatosították: elko-
bozták a háborús bűnösnek és a népellenségnek nyilvánított polgároknak, a Német 
Birodalomnak és állampolgárainak, valamint a német nemzetiségű polgároknak az 
ingó és ingatlan vagyonát. A későbbiekben – különösen a mezőgazdasági termények 
kötelező beszolgáltatása idején, 1947 és 1952 között – a vagyonelkobzás kiegészítő 
büntetés volt: a gazdasági szabotázsnak minősített cselekmények elkövetőit általában 
a börtönbüntetés mellett vagyonelkobzásra is ítélték.

VIII. A II. világháború nagy emberáldozatokat követelt a bácskai Tisza mentén is: a 
háború során a különböző hadseregek – jugoszláv királyi hadsereg, a magyar hon-
védség, a jugoszláv népfelszabadító hadsereg – kötelékében elesett katonák mellett a 
holokauszt, valamint az 1944-es partizánmegtorlás is sok polgár életét követelte. Az 
áldozatok közül a háború után csak keveseket jegyeztek be a halotti anyakönyvekbe, 
legtöbbeket eltűntként tartottak nyilván. A háborút követően a hozzátartozóknak 
– azért, hogy rendezni tudják vagyonjogi és családjogi ügyeiket – a hatályos jogsza-
bályok értelmében holttá kellett nyilvánítani az „eltűnt” személyeket: ezt peren kívüli 
eljárás keretében a járásbíróságok végezték. A Zentai Járásbíróság gyakorlatában az 
első holttányilvánítási eljárásokra már 1945 őszén sor került. A tapasztalatok szerint 
a holokauszt áldozatait a Zentai járás területén már 1948-cal bezárólag szinte kivétel 
nélkül holttá nyilvánították, az 1944–45-ös partizánterror áldozatainak holttá nyil-
vánításai inkább az 50-es évekre tehetők.
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IX. A jugoszláv kommunista rezsim és az országban működő egyházak viszonyát 
a kezdetektől a feszültség jellemezte, mivel azok magasabb körei a háború során a 
népfelszabadító mozgalom ellenségeit támogatták.

Az agrárreformról szóló törvény kapcsán a horvát katolikus püspöki kar által ki-
bocsátott ún. pásztorlevél – melyben az egyház üldöztetéséről és birtokainak elkobzásá-
ról beszéltek – azonban már nyílt összetűzéshez vezetett: 1946-ban letartóztatták 
 Alojzije Stepinac érseket, majd koncepciós perben 16 év szabadságvesztésre ítélték.

A kommunista hatalom minden módszerrel megpróbálta visszaszorítani az egy-
házak befolyását. Jugoszlávia és a Vatikán hivatalos diplomáciai kapcsolatai 1952-ben 
– 14 évre – megszakadtak.

A szövetségi képviselőház 1953. május 22-én szavazta meg a vallási közösségek 
joghelyzetéről szóló törvényt.

X. A háború befejezését követően a Szovjetunió és a  Tito irányította Jugoszlávia 
közötti kapcsolatok igen jók voltak. Az 1945-ben aláírt szovjet–jugoszláv barátsági 
és együttműködési szerződés alapján a jugoszláv gazdaság teljes egészében a Szovjet-
unióból érkező szállításokra rendezkedett be, az országban szovjet katonai és polgári 
tanácsadók tevékenykedtek.  Sztálin megpróbálta – a többi kelet-európai országhoz 
hasonlóan –, hogy Jugoszláviát is teljesen a befolyása alá kényszerítse, de Tito és a 
JKP hozzá hű vezetői ellenálltak ennek. 1948 márciusában a szovjetek tanácsadói 
elhagyták Jugoszláviát: a szovjetek beszüntették az ország gazdasági segélyezését.

1948. március 27-én a SZK(b)P KB levelében „szovjetellenes légkör” teremtésével 
és opportunizmussal vádolta meg a JKP vezetőségét. A JKP KB – a szocializmus épí-
tésének sajátos feltételeire hivatkozva – elvetette a vádakat, és kiemelte a szocialista 
országok függetlenségének és az egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben tartását. 

A szovjetek javaslatát, hogy a nézeteltéréseket a nemzetközi kommunista szervezet, 
a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának (Kominform) összejövetelén 
rendezzék, a jugoszlávok elutasították. A Tájékoztató Iroda 1948. június 20-a és 28-a 
között megtartott tanácskozásán elítélték a JKP-t, és felszólították a marxizmus–le-
ninizmushoz hű tagokat, hogy váltsák le az „opportunista” vezetőséget.

A JKP 1948. július 21-e és 28-a között tartotta meg V. kongresszusát, melyen 
elvetették a Kominform vádjait, és bizalmat szavaztak  Titónak és a vezetőségnek: 
ezt követően sor került a Sztálinhoz hű jugoszláv kommunisták bebörtönzésére – 
különösen hírhedt börtön és munkatábor volt Goli otokon.

A szovjet–jugoszláv kapcsolatok csak  Sztálin halálát követően, az 1955-ös belgrádi, 
majd 1956-os moszkvai deklaráció aláírásával normalizálódtak.

XI. A háborút követően az új jugoszláv hatalom jelentős változásokat eszközölt a me-
zőgazdaságban: 1946-ban megkezdődött az agrárreform, valamint – a kollektivizáció 
jegyében – a termelő parasztszövetkezetek megalakítása. 1947-ben a jugoszláv rezsim 
meghirdette nagyra törő ötéves tervét, amely – a szovjet gazdasági segítségre alapozva 
– előirányozta az ország rohamos gazdasági-társadalmi fejlesztését.

1948-ban befejeződött az ipar és a kereskedelem államosítása.
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A Szovjetunióval 1948-ban bekövetkezett szakítás súlyos gazdasági nehézségekhez 
vezetett. A jugoszláv vezetésnek politikai választ kellett adnia a szakításra: 1949-től 
fokozatosan bevezették a munkás-önigazgatást.

A jugoszláv vezetőségnek hosszas tárgyalások eredményeként sikerült gazdasági 
és katonai segítséget kieszközölnie a nyugati hatalmaktól.

A mezőgazdaság társadalmasítása a JKP programjának szerves részét képezte, 
de 1950 elején úgy döntöttek, hogy lassítják a folyamatot: 1951-től már az általános 
típusú földműves-szövetkezetek alakítását szorgalmazták.

A szövetségi képviselőház 1953-ban megszavazta a termelő parasztszövetkezetek 
vagyoni viszonyairól és átszervezéséről szóló rendeletet.

1953-ban egy nagyon fontos törvényt fogadtak el: a nemzeti vagyon mezőgazdasági 
földalapjáról és a mezőgazdasági szervezetek földhöz juttatásáról szóló törvényt. A 
törvény egyik legjelentősebb kitétele volt, hogy a földművesek földmaximumát 10 
hektárban szabta meg: az e fölé eső földterületet államosították, és az állami-szoci-
alista szektornak osztották ki.





3 6 9

KONSOLIDACIJA TITOVE JUGOSLAVIJE (1945–1955)

I Sovjetska Crvena armija i jugoslovenske partizanske jedinice su u oktobru 1944. 
ovladale  celokupnom teritorijom Vojvodine. Jugoslovenske vlasti su između 20. 
oktobra 1944. i 15. februara 1945. u Banatu i Bačkoj uvele vojnu upravu. Nakon toga 
oživljena je civilna javna uprava, čije se organizovanje odvijalo na osnovu Odluke 
o privremenoj organizaciji i delokrugu rada Narodnooslobodilačkih odbora na 
teritoriji Vojvodine.

Na osnovu saveznog Zakona o narodnim odborima gradova i gradskih opština iz 
1946. Narodni odbori predstavljali su organe državne vlasti. 

Osnivačka skupština Narodnooslobodilačkog odbora Senćanskog sreza održana 
je 9. februara 1945. Na prvoj redovnoj sednici – 20. januara 1945. – obrazovana su i 
odeljenja koja su delovala u okviru Sreskog narodnooslobodilačkog odbora.

Narodnooslobodilački odbor grada Sente osnovan je 14. februara 1945.
Organizaciono ustrojstvo Narodnih odbora više je puta menjano u periodu između 

1946. i 1955. posredstvom zakona i uredbi.

II Nakon II svetskog rata bilo je potrebno – u smislu sporazuma Tito-Šubašić sklo-
pljenog na ostrvu Vis tokom rata, juna 1944 –urediti pitanje državnog ustrojstva Jugo-
slavije. Kao deo sporazuma je 7. marta 1945. oformljena prelazna vlada Demokratske 
Federative Jugoslavije mešovitog sastava. Nakon rata je na III zasedanju AVNOJ-a 
– koje je održano od 7. do 10. avgusta 1945 – ovo telo sebe proglasilo za privremenu 
narodnu skupštinu.

Privremena narodna skupština je 10. avgusta 1945. izglasala Zakon o biračkim 
spiskovima, po kojem je biračkim pravom raspolagala svaka muška i ženska osoba 
koja je navršila 18 godinu života. Zakon je propisao i to od koga će biračko pravo biti 
oduzeto, a među te osobe su se ubrajali: članovi okupacionih trupa i njihovi domaći 
pomagači, oni koji su se aktivno borili protiv jugoslovenske Narodnooslobodilačke 
vojske i njenih saveznika, političari, vojnici i policajci u službi okupatora, te oni koji 
su svoja građanska prava izgubili na osnovu sudskih presuda. 

U smislu čl. 4 Zakona o biračkim spiskovima narodna vlada Srbije je 23. avgusta 
1945. donela uredbu o onim organizacijama koje su proglašene za neprijateljske, a 
od čijih je članova biračko pravo takođe bilo oduzeto. Uredbom su za neprijateljske 
organizacije mađarskog porekla proglašene Partija strelastih krstova, Imredijeva 
Partija mađarske obnove, Turanski lovci, Mađarski kulturni savez Južnih krajeva i 
Mađarski kulturni savez Banata.

Vlasti su učinile sve da biračko pravo oduzmu od svih onih koji bi umesto Narod-
nom frontu svoje glasove dali građanskoj opoziciji. Zainteresovani su u slučaju odu-
zimanja glasačkog prava zarad pravnog leka mogli da se obrate sreskim odborima, 
no sudovi su tek u neznatnom  broju slučajeva njima dali za pravo: u najvećem broju 
slučajeva su potvrđivali od strane Narodnih odbora doneti gubitak građanskih prava.
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Građanska opozicija je odustala od učešća na izborima, te su se zbog toga gumene 
loptice uz čiju je pomoć – zbog visoke nepismenosti – obavljeno glasanje, mogle uba-
citi i u tzv. „ćoravu kutiju” koja se nalazila  pored glasačke kutije Narodnog fronta. 

Izbori za Ustavotvornu skupštinu održani su 11. novembra 1945. širom Jugoslavije, 
a na kojima je Narodni front odneo apsolutnu pobedu. Ustavotvorna skupština je 
svoju prvu sednicu održala u Beogradu 29. novembra 1945, na kojoj je anonsirana 
deklaracija o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

III Savezna skupština Jugoslavije i Narodna skupština Republike Srbije su u periodu 
između 1945. i 1955. donele čitav niz zakona i uredbi koje su bile usmerene ka radi-
kalnoj izmeni imovinskih odnosa. 

 Sa najvećim efektom među njima – kako za režim tako i za građane – bili su zakoni 
o agrarnoj reformi i kolonizaciji, kao i Zakon o konfi skaciji imovine i o izvršenju kon-
fi skacije iz 1945, Zakon o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća koji je donet 
1946, odnosno Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine 
i o dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama, koji je donet 1953.

IV Jedan od najočiglednijih problema nove Jugoslavije koji je zahtevao hitno rešenje bio 
je onaj u vezi agrarne reforme: zakon koji se odnosio na ovo pitanje donet je u avgustau 
1945. Zakonu se naročito protivila katolička crkva, pošto je on propisao podržavljenje 
njenih poseda: svoje poglede na to ona je objavila u tzv. pastirskom pismu, što je ubrzo 
dovelo do pogoršanja odnosa između katoličke crkve i komunističkog režima.

Zakon o agrarnoj reformi je nadalje propisao i podržavljenje nemačke imovine, 
imovinu preduzeća i fi nansijskih ustanova, dok je u vlasništvu poljoprivrednika 
mogao da ostane zemljišni posed u veličini od 34 katastarska jutra obradive zemlje 
– zemljišne površine koje su premašile ovu granicu su podržavljene. Deo nacionali-
zovanog zemljišta su dobili tzv. agrarni interesenti, a njegov drugi deo pak državna 
poljoprivredna dobra. Tokom kolonizacije su ljudi iz poljoprivredno pasivnih krajeva 
Jugoslavije naseljeni u Vojvodinu, a značajan deo njih bili su borci narodnooslobo-
dilačke vojske i partizanskih odreda: pretežan deo njih je dobio imovinu izbeglih, 
odnosno deportovanih Nemaca.

V Nakon rata u Jugoslaviji su se latili izgradnje novog pravosudnog sistema. Sudski 
sistem Vojvodine koji je oformljen tokom 1945. godine predstavljali su Vrhovni sud 
Vojvodine kao i mreža okružnih i sreskih sudova.

Rukovodstvo Narodnog suda Senćanskog sreza imenovano je 8. maja 1945. na 
zajedničkoj sednici senćanskog Sreskog i Gradskog Narodnog odbora, a njega su 
činili predsednik dr Dimitrije Bešlin, te sudije dr Kalman Seč i dr Dobrivoj Savić. 
Jurisdikcija Narodnog suda Senćanskog sreza obuhvatala je teritoriju Ade, Kanjiže, 
Martonoša, Mola, Horgoša i Sente.

Sreski narodni sudovi su u prvom stepenu postupali u predmetima rekviriranja i 
zaplene imovine, lakšim krivičnim predmetima, kao npr. u krivičnim delima sabotaže, 
ali su u njihovu nadležnost spadali i parnični građanski predmeti, kao i predmeti 
proglašenja lica za umrla u vanparničnom postupku. Sreski narodni sudovi vodili 
su i katastarsku evidenciju.
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Počev od 1947. iz naziva sudova izostavljen je prefi ks „narodni”.
U predmetima Sreskog suda Senćanskog sreza je u drugom stepenu odlučivao 

Okružni sud u Subotici, a njemu su pripadali i oni predmeti – teži krivični predmeti, 
brakorazvodne parnice – koji su prevazilazili jurisdikciju senćanskog suda. 

VI Komunistički režim i njegovu rukovodeću ličnost – dospelu na vlast u Jugoslaviji 
nakon II svetskog rata – nisu simpatisali svi građani države: dešavalo se da su psovali 
komuniste i Tita. Pošto su ratne rane bile još sveže, u tim slučajevima dolazilo je do 
verbalnih, a pokatkada i do fi zičkih međunacionalnih konfl ikata. Ovakve delikte 
vlasti su nastojale da spreče svim sredstvima: počinioce bi hapsila narodna milicija, 
a potom bi dospevali pred sud. U prvom stepenu je postupao senćanski Sreski sud, 
dok je u slučaju krivičnih dela koja su okvalifi kovana kao teža počinioci su izvođeni 
pred Okružni sud u Subotici. Posredstvom sudova, presude donete u ovim predme-
tima – nasuprot „revolucionarnog sudstva” primenjivanog tokom rata – ne mogu se 
okvalifi kovati kao preterano rigorozne, jer je u najvećem broju slučajeva na njih bio 
primenjivan Ukaz o amnestiji i pomilovanju.

VII Nakon rata je tokom 1945–46. konfi skacija imovine – u smislu važečih zakona 
– prvostepeno izvršavana na osnovu odluke sreskih sudova: pokretna i nepokretna 
imovina oduzimana je od građana koji su proglašeni za ratne zločince i narodne 
neprijatelje, od nemačkog Rajha i njegovih državljana, kao i od građana nemačke 
nacionalnosti. Kasnije je – naročito tokom obaveznog otkupa poljoprivrednih proi-
zvoda, u periodu između 1947. i 1952. – konfi skacija imovine predstavljala dopunsku 
kaznu: počinioci dela koja su okvalifi kovana kao privredna sabotaža generalno su 
pored zatvorske kazne bili osuđivani i na konfi skaciju imovine.

VIII Drugi svetski rat je zahtevao velike žrtve i u bačkom Potisju: tokom rata su pored 
vojnika poginulih u formacijama različitih armija – jugoslovenskoj kraljevskoj vojsci, 
mađarskom domobranstvu, narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije – životi mno-
gih građana stradali i u holokaustu, odnosno u partizanskim represalijama iz 1944. 
Nakon rata je samo mali broj njih bio evidentiran u matičnim knjigama umrlih, a 
najveći broj njih je registrovano kao nestalo lice. Nakon rata njihovi srodnici su zarad 
uređenja imovinsko-pravnih i porodično-pravnih pitanja u smislu važećih pravnih 
normi morali da „nestale” osobe proglase za mrtve: to su u vanparničnom postupku 
obavljali sreski sudovi. U praksi Sreskog suda Senćanskog sreza prvi postupci za 
proglašavanje lica za umrla došli su na red već u jesen 1945. Na osnovu iskustava, 
žrtve holokausta su na teritoriji Senćanskog sreza već zaključno sa 1948. gotovo bez 
izuzetka bile proglašene mrtvim, dok se proglašenje mrtvima žrtava partizanskog 
terora iz 1944 – 45. prevashodno može alocirati u pedesete godine.

IX Odnos jugoslovenskog komunističkog režima i crkava koje su delovale u državi je 
od početka karakterisala napetost, pošto su njihovi viši krugovi tokom rata podržavali 
neprijatelje narodnooslobodilačkog pokreta. 
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Tzv. pastirsko pismo koje je u vezi zakona o agrarnoj reformi izdao hrvatski kato-
lički biskupski kor – u kojem se govorilo o progonu crkve i konfi skaciji njene imovine 
– dovelo je, međutim, do otvorenog sukoba: kardinal Alojzije Stepinac je uhapšen 
1946, a potom je u koncepcijskom procesu osuđen na 16 godina gubitka slobode.

Komunistička vlast je pokušala da svim sredstvima potisne uticaj crkava. Zvanični 
diplomatski kontakti Jugoslavije i Vatikana su prekinuti 1952 – na 14 godina.

Savezna skupština je 22. maja 1953. izglasala Zakon o pravnom položaju verskih 
zajednica.

X Nakon okončanja rata odnosi između Sovjetskog Saveza i od strane Tita upravlja-
ne Jugoslavije bili su uistinu dobri. Na osnovu sovjetsko-jugoslovenskog Ugovora o 
prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći potpisanog 1945. jugoslovenska privreda 
je u potpunosti bila podešena za isporuke iz Sovjetskog Saveza, a u državi su delo-
vali sovjetski vojni i civilni savetnici. Staljin je – slično drugim istočno evropskim 
zemljama – pokušao da i Jugoslaviju u potpunosti potčini sopstvenom uticaju, no 
Tito i rukovodioci verni KPJ su se tome oduprli. U martu 1948. sovjetski savetnici 
su napustili Jugoslaviju: Sovjeti su prestali da pomažu privredu države.

CK SKP(b) je u pismu od 27. marta 1948. optužio rukovodstvo KPJ za stvaranje 
„antisovjetske atmosfere” i za oportunizam. CK KPJ je – pozivajući se na osobene 
pretpostavke izgradnje socijalizma – odbacio optužbe i istakao važnost uzajamnog 
uvažavanja nezavisnosti i ravnopravnosti socijalističkih država.

Predlog Sovjeta da razlike u stavovima  budu sređene na sastanku međunarodne 
komunističke organizacije, Informacionog biroa komunističkih i radničkih partija 
(Kominform) Jugosloveni su odbacili. Informacioni biro je na svojoj sednici koja je 
održana od 20. do 28. juna 1948. osudio KPJ i pozvao marksizmu-lenjinizmu verne 
članove da smene „oportunističko” rukovodstvo. 

KPJ je u periodu od 21. do 28. jula 1948. održala svoj V kongres, na kojem je od-
bacila optužbe Kominforma i izglasala poverenje Titu i rukovodstvu: nakon toga na 
red je došlo zatvaranje Staljinu vernih jugoslovenskih komunista – naročito notoran 
zatvor i radni logor je bio onaj na ostrvu Goli otok.

Sovjetsko-jugoslovenske veze su se normalizovale tek nakon Staljinove smrti, 
potpisivanjem Beogradske (1955) te potom 1956. i Moskovske deklaracije.

XI Nakon rata nova jugoslovenska vlast je izvršila značajne promene u poljoprivredi: 
1946. je otpočela agrarna reforma, kao i – u znaku kolektivizacije – stvaranje seljačkih 
radnih zadruga. 1947. jugoslovenski režim je proglasio grandiozni petogodišnji plan, 
koji je – temeljeći se na sovjetskoj ekonomskoj pomoći – predviđao brz društveno-
ekonomski razvoj.

Podržavljenje industrije i trgovine završeno je 1948. godine.
Raskid sa Sovjetskim Savezom koji se dogodio 1948. doveo je do teških ekonom-

skih teškoća. Jugoslovensko rukovodstvo moralo je da dâ politički odgovor na raskid: 
počev od 1949. postupno je uvedeno radničko samoupravljanje. 

Jugoslovenskom rukovodstvu je uspelo da u svojstvu rezultata dugih pregovora 
pribavi ekonomsku i vojnu pomoć od zapadnih sila.
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Podruštvljavanje poljoprivrede predstavljalo je organski deo programa KPJ, ali 
je na početku 1950. odlučeno da se ovaj proces uspori: počev od 1951. forsirano je 
obrazovanje zemljoradničkih zadruga opšteg tipa.

Savezna skupština je 1953. izglasala Uredbu o imovinskim odnosima i reorgani-
zaciji seljačkih radnih zadruga.

1953. godine usvojen je i jedan veoma važan zakon: Zakon o poljoprivrednom 
zemljišnom fondu opštenarodne imovine i o dodeljivanju zemlje poljoprivrednim 
organizacijama. Jedna od najvažnijih odredbi ovog zakona bila je ona kojom je 
zemljišni maksimum za zemljoradnike određen u visini od 10 hektara: zemljišne 
površine koje su prevazilazile ovu granicu su podržavljene i podeljene državno-so-
cijalističkom sektoru.
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THE CONSOLIDATION OF TITO’S YUGOSLAVIA (1945–1955)

I. Th e Soviet Red Army and the Yugoslav partizan units captured the entire territory 
of Vojvodina by October 1944. Between October 20th 1944 and February 15th 1945 
the Yugoslav authorities introduced military administration. Following this, public 
administration took over, as outlined in the decree on the temporary organization of 
people’s liberation committees and its jurisdiction on the territory of Vojvodina.

In accordance with the 1946 general federal laws, these committees were declared 
to be public bodies/state bodies.

Th e People’s Liberation Committee of the Senta District  held its constituting 
meeting February 9th 1945. On the fi rst regular meeting, February 20th 1945, depart-
ments functioning within the People’s Liberation Committee of the Senta District 
were formed.

Th e People’s Liberation Committee of the city of Senta was formed February 14th 
1945.

Th e organization of these committees had changed on several occasions between 
1946 and 1955 in view of the gradual development of the Yugoslav administration.

II. Following the Second World War – according to the Tito-Šubašić agreement signed 
during the war on the island of Vis – the question of Yugoslavia’s form of govern-
ment had to be settled. As part of the agreement, the mixed structured, temporary  
government of the Democratic Federal Yugoslavia was formed. Following the war, 
at the third assembly of the Yugoslav Antifascist Council of People’s Liberation – 
held between August 7th and 10th 1945 – the board declared itself to be the state’s 
temporary national assembly. 

August 10th 1945, this temporary national assembly voted for the law on the 
electoral register. Legally, every man and woman, who had turned 18, had the right 
to vote. Th e law also defi ned who were deprived of these rights. Th e following were 
included into this group: members of the occupying forces and traitors of the home-
land, people who were engaged in fi ghts against the People's Liberation Army and its 
allies; politicians, soldiers, policemen who served the occupying forces, and people 
who lost their citizenship by court decision.

August 23rd 1945, according to paragraph four of the electoral register the Serbian 
People’s Government brought a declaration that listed the organizations which were 
considered to be hostile and whose members were also deprived of voting rights. Th e 
decree also named the organizations that were taken into account as hostile Hun-
garian establishments, which were the Arrow Cross Party, the Imrédy’s Hungarian 
Rebirth Party, the Turan Hunters, Th e Southern Hungarian Cultural Association, and 
the Hungarian Cultural Association of Banat. Th e authorities also did everything to 
deprive those people of their voting rights that could have voted against the  People’s 
Front and in favor of the civil opposition. 
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People could turn to the district courts in case they wished to plea against the 
deprivation of voting rights, however only a small number of these pleas were an-
swered. In most of the cases the courts enforced the People’s Committee’s decision 
on the deprivation of voting rights.

Th e civil opposition stepped back from the elections. So voters could only choose 
between the People's Front ballot and a void ballot next to it. Th is was an ancillary 
method of voting because of the high illiteracy rate.

III. Th e Federal Assembly of Yugoslavia, and the parliament of the People’s Republic 
of Serbia voted for a line of new laws and decrees between 1945 and 1955 which were 
meant to bring forth radical changes in the ownership relations. For the regime and 
the civilians both, the most infl uential laws were the 1945 regulations considering 
the land reform and settling policy, including the confi scation of property and its 
implementation; then the 1946 laws on the nationalization of private economic part-
nerships, and the laws brought to power in 1956, which dealt with the immobilities 
of the national agricultural land register, together with the assignment of agricultural 
lands to agricultural instituitons.

IV.  One of the pivotal and most urgent questions of the new Yugoslavia was the land 
reform, which was introduced in the August of 1945. Th e law was especially opposed 
by the Catholic church, since it projected the confi scation of its property too. Th e 
church introduced its views in the so called Pastoral Letters, which, in short time, 
aggravated the relationship between the Catholic Church and the Communist regime. 
Th e land reform also stated  that German property was to be nationalised, along 
with the property of companies and fi nancial institutions. Farmers could keep 19,38 
catastral hectares of land for cultivation and lands above this range were nationalised. 
Property above this number was nationalized. A part of the nationalised land was 
given to people who requested land. Th e rest remained state property. During the 
colonisation period, Vojvodina was colonised with people from agriculturally pas-
sive parts of Yugoslavia. A signifi cant part of these people had fought in the People’s 
Liberation Army and partizan units. Th ey mainly received the property of escaped 
or deported Germans.

V.  Folowing the war the development of the new judicatory and judicial system of 
Yugoslavia was initiated. Th e judicial system in Vojvodina, formed in 1945, consisted 
of the High Court, and the network of people’s district courts. 

Th e directorate of the District People’s Court in Senta was elected in May 8th 1945 
at the joint meeting of the District People’s Committee and the People’s Committee of 
Senta. Dr. Dimitrije Bešlin was elected as president, dr. Szőcs Kálmán and dr. Savić 
Dobrivoj were elected to be judges. Th e court’s jurisdiction spanned to Ada, Kanjiža, 
Martonoš, Mol, Horgoš and Senta.

Th ese people’s district courts were trial courts and handled cases of property 
confi scation, property requisition, minor criminal cases, eg. economic sabotage, but 
also civil cases, and declarations of deaths.
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Th e term people’s was abandoned in 1947.
Th e District Court of Subotica acted as an appelate court above the District Court 

of Senta. Th is court handled more severe criminal cases and divorce trials - cases 
that were above the authority of the District Court of Senta.

VI. Aft er WWII not all citizens took the side of the governing Communist party 
in Yugoslavia. Th ere were instances of hurling abuse at the Communists and Tito. 
Since the scars of the war were still fresh, there were sometimes examples of verbal 
clashes between nations of the country, and sometimes, there were cases of physical 
confrontation as well. Th e authorities worked hard on the prevention of such criminal 
acts. Th e perpetrators were arrested by the people’s militia, then, they were sent to 
court. Th e minor cases were decided by the District Court of Senta, the more severe 
cases were sent to the District Court of Subotica.

Th e sentences passed in these cases were less strict compared to the revolution-
ary judging during he war. In most of the cases the decrees on amnesty and general 
pardon were considered.

VII.  Aft er the war, in 1945/46, confi scation of property was executed in accordance 
with the law in eff ect and the decisions of the district courts. Th e mobilities and im-
mobilities were confi scated of individuals that were declared to be war criminals and 
enemies of the people, including the citizens of the German Empire and citizens of 
German ethnicity in Yugoslavia. In later years, between 1947 and 1952, especially 
during the times of mandatory delivery of crops, confi scation of property was a 
complementary sentence. In instances of economic sabotage, the perpetrators were 
punished with confi scation additionally to prison sentence.  

VIII.  In Bačka, the Second World War claimed a huge number of human lives along 
the Tisa river as well. Apart from the fallen soldiers, who were members of diff erent 
armies, e.g. the Yugoslav Royal Army, the Hungarian Defence Force, the People’s 
Liberation Army of Yugoslavia; the Holocaust and the 1944 partizan retaliation 
claimed the lives of many as well. A small number of victims was documented in 
death certifi cates, but most of them were just declared missing.

Following the war, according to laws in eff ect, relatives had to report their miss-
ing family members dead in order to settle their property and family rights issues. 
Th ese were out-of-court settlements in the jurisdiction of the district courts. In the 
practise of the District Court of Senta, the fi rst declarations of death happened in 
the fall of 1945. According to archive data, the victims of the Holocaust in the area 
of the Senta District were all declared dead by the end of 1948. However the victims 
of the 1944/45 partizan-terror were pronounced dead only in the fi ft ies.

IX. Right from the beginning, tension characterized the relationship of the Yugoslav 
Communist regime and the churches in the country. Th e reason for this was that 
during the war, the higher circles of the church supported the enemies of the people’s 
liberation movement. 
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Regarding the land reform, the Croatian Catholic Episcopal Board issued its so 
called Pastoral Letter, which discussed the prosecution of the church and the con-
fi scation of its property and later led to open clashes. In 1946, Archbishop Alojzije 
Stepinac was arrested and sentenced to 16 years of prison in a show trial.

Th e Communist regime used all its power to suppress the infl uence of the churches. 
Th e offi  cial diplomatic relations between Yugoslavia and the Vatican disbanded for 
14 years in 1952. 

In May 22nd 1953, the federal parliament voted for the law on the legal status of 
religious communities.

X. Following the war relations between the Soviet Union and the Tito-lead-Yugoslavia 
were rather good. According to the 1945 Soviet-Yugoslav Friendship and Coopera-
tion Agreement, the Yugoslav economy was to rely entirely on the import from the 
Soviet Union, and there were also Soviet military and civil advisors engaged in the 
country. Stalin tried, as he did with other Eastern European countries, to drive Yu-
goslavia under his infl uence, but Tito and those members of the Communist Party of 
Yugoslavia who were loyal to Tito, they all resisted. In March 1948 the Soviet advisors 
left  Yugoslavia and they ended their economic aid programme.

In a Central Committee letter, March 27th 1948, the Soviet Communist Party 
accused the leadership of the Yugoslav Communist Party with opportunism and 
the creation of an anti-Soviet atmosphere. Th e Central Committee of the Yugoslav 
Communist Party rejected the accusations with the argument that the conditions of 
building Socialism are unique and emphasized that Socialist countries should mutu-
ally respect each other’s independence and equality.

Yugoslavia rejected the Soviet’s proposal that the Communist Information Bu-
reau, the  Cominform, should review the diff erences of opinion. On a meeting of 
the Information Bureau, held June 20th 1948, the Yugoslav Communist Party was 
disapproved, and members loyal to Marxism were advised to relieve the opportunist 
leadership of its positions.

July 21st-28th 1948, on its 5th congress, Th e Yugoslav Communist Party rejected 
the Cominform’s accusations and voted in favour of the Tito lead leadership: following 
this, Yugoslav Communists that were faithful to Stalin were incarcerated. Th ere was 
one specially famous prison and work camp on the island of Goli otok.

Th e Soviet-Yugoslav relations were normalized only aft er the death of Stalin by 
the Belgrade and Moscow Declarations, signed in 1955 and 1956.

XI.  Aft er the war, the new Yugoslav regime introduced signifi cant changes in agri-
culture: in 1946 the land reform was initiated, which, in the name of collectivization, 
was continued with the foundation of productional farmer co-operatives. In 1947 
the regime announced its ambitious Five Year Plan, which was based on the Soviet 
economic aid and projected rapid economic and social progress for the country.

Th e nationalisation of the industry and commerce was fi nalized in 1948.
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Th e 1948 break-up with the Soviet Union led to severe economic diffi  culties. Th e 
Yugoslav leadership had to react to this: as a result the  self management of workers 
was gradually introduced.

Via a long series of negotiations the Yugoslav leadership could acquire economic 
and military help from the Western powers.

Th e socialization of agriculture was an integral part of the Yugoslav Communist 
Party’s programme, but in 1950 it was decided that it should be slowed down. Th e 
initiation of general farmer co-operatives was the primary objective following this 
point.

Th e federal parliament voted for the reorganization of property relations of farmer 
co-operatives in 1953.

A very important law was voted for in 1953: the law on agriculutural funds of 
national wealth, and the rights to distirbution of land to agricultural organizations. 
One of the most important points was the one which declared that the maximum 
property of a farmer could be 10 hectares; above that, the land was nationalized and 
distributed to the national, socialist sector.
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